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N a r o d z i n y

�Okólnik� (kr¹g zabudowañ gospodarskich): dziurawy dach drewniany, pokryty
mchem i pajêczynami. Budynki prawie zawalone, wszêdzie resztki sprzêtów: narzêdzi
rolniczych, ³ó¿ek, dzie¿. Na ocala³ych fragmentach �cian zawieszone przedmioty nie-
gdy� przydatne do obrz¹dku. Zbli¿enie na poruszane wiatrem, skrzypi¹ce drzwi drew-
niane, chwilami ods³aniaj¹ce wnêtrze obory. Obok stoi stara kuchnia polowa z pierw-
szej wojny �wiatowej.
D�wiêk liry korbowej. Panorama przez spróchnia³e ¿erdzie w p³ocie, zielsko wystaj¹-
ce z gruzowiska. Z czarnej dziury wy³ania siê sylwetka Dziada siedz¹cego na zmur-
sza³ych schodach ko�cio³a z lir¹ korbow¹ na kolanach.

DZIAD (�piew)
1.
Bracia pos³uchajcie
Pisania Bo¿ego,
Co te¿ ono mówi
Do ¿ycia ludzkiego.
2.
¯yje cz³ek na ziemi,
Jako krzew rosn¹cy,
A rozum w cz³owieku
Kwiat zakwitaj¹cy.
W tle widoczna piaszczysta, wiejska droga. Na horyzoncie pojawia siê po�piesznie
id¹ca Babka. Psy szczekaj¹, ludzie na drodze zatrzymuj¹ siê i spogl¹daj¹ za staruch¹.

 Mamie
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v

Zza rozdzieranej p³óciennej tkaniny wy³ania siê izba w starej cha³upie, po której krz¹-
ta siê w milczeniu grupa kobiet: jedna rozrywa bia³e prze�cierad³o, druga uk³ada
bia³e p³achty na kupê, trzecia wlewa gor¹c¹ wodê do miednicy � woda paruje, pulsu-
je blask ognia p³on¹cego pod kuchni¹. Inna rozwi¹zuje chustê i zabiera siê do rozpla-
tania cienkiego, siwego warkoczyka. Inna rozwi¹zuje wêz³y w po�cieli. Inna wêz³y
przy fartuchu. Jeszcze inna na szufelce uk³ada zio³a i podpala je, aby okadzaæ wnê-
trze. W dymie widoczna siedz¹ca postaæ m³odego mê¿czyzny, który rozwi¹zuje sup³y
u swej p³óciennej koszuli. M³oda dziewczyna z ucha wyjmuje kolczyki, a z palca pier-
�cionek. Ma³a dziewczynka, na�laduj¹c gesty doros³ych, rozplata warkocz swej lalce-
szmaciance. Nie ustaje darcie prze�cierad³a na kawa³ki i okadzanie wnêtrza.
Przez okno widoczna sylwetka zmierzaj¹cej do cha³upy Babki.
M³ody mê¿czyzna zdejmuje z palca obr¹czkê �lubn¹.
Krzyk m³odej kobiety. Wszyscy zwracaj¹ siê w stronê zamkniêtych drzwi do drugiej
izby.

K o l a u d a c j a

D�wiêk telefonu komórkowego. Wszyscy obecni w pokoju redakcyjnym w telewizji
kolaudanci spogl¹daj¹ w stronê Redaktora, który z przepraszaj¹cym gestem wycho-
dzi za drzwi i w pó³otwartych cicho rozmawia przez telefon. Pozostali wracaj¹ do
przerwanych zajêæ: rozmawiania, robienia kawy, przegl¹dania dokumentów i �ledze-
nia k¹tem oka prezentowanego na monitorze telewizyjnym widowiska �Narodziny�.
W k¹cie siedzi zaaferowana autorka, Klara. A na ekranie Dziad �piewa:

DZIAD
3.
Wieczorem siê cz³owiek
Weseli, raduje,
A rano siê go ju¿
Do trumny szykuje.
4.
Przypatrzcie siê ludzie
Tej trumnie dêbowej,
Ta trumna dêbowa
to nasz dom w³a�ciwy.

v
Na ekranie Babka otwiera drzwi wej�ciowe i wchodzi w ciemn¹ sieñ. W g³êbi widocz-
ne dwa ogniki skrêtów palonych przez dwóch starszych mê¿czyzn. Babka mija ich
po�piesznie, otwiera drzwi do izby. Obecne tam osoby w milczeniu odsuwaj¹ siê, ro-
bi¹c przej�cie. Babka chwyta pierwsz¹ z rzêdu szufladê w kuchennym kredensie i otwie-
ra j¹.

BABKA Otwieraæ wszystko!
Kto� unosi wieko skrzyni, kto� otwiera szafê, kto� wysuwa szuflady. Stuk otwieranych
sprzêtów. Jedna z kobiet chwyta siekierê. Zbli¿enie na ³opatê pe³n¹ pal¹cych siê wê-
gielków z drewna. Kobieta kruszy na ni¹ zio³a ze �wiêconego wianka. Dym, p³omyk.
Babka zapala od niego szczapkê drewnian¹. M³ody mê¿czyzna us³u¿nie otwiera jej
drzwi. Babka wchodzi tam, jakby wstêpowa³a w ciemny tunel. D³oni¹ os³ania s³aby
p³omyk szczapki. Za ni¹ w ciszy postêpuj¹ inne kobiety. Jedna z nich w pó³mroku wsadza
pod ³ó¿ko siekierê. Inne zas³aniaj¹ okno bia³¹ p³acht¹, wisz¹ce lustro bia³¹ zas³on¹.
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Cisza. Szuranie nóg. Babka podchodzi do wezg³owia ³ó¿ka, szczapk¹ zapala stoj¹c¹
tam gromnicê i ceremonialnym gestem okadza sobie d³onie. W migotliwym blasku
�wiecy widaæ twarz m³odej dziewczyny z szeroko otwartymi oczami. Babka pochyla
siê nad ni¹ i g³aszcze dziewczynê po twarzy.

BABKA Nie bój siê, dziecko, wszystko bêdzie dobrze, tylko cierp.
Teraz dopiero widaæ, ¿e dziewczyna nie tylko ¿yje, ale bêdzie rodziæ.

v
W pokoju redakcyjnym Redaktor po zakoñczeniu rozmowy telefonicznej przysiada znów
przed monitorem.

REDAKTOR (komentuj¹c akcjê na ekranie) To wygl¹da³o na �mieræ.
Kolaudanci �ledz¹ teraz akcjê.

v
Na ekranie zgromadzeni w izbie ludzie czekaj¹.
W tle cichy d�wiêk liry korbowej. Dwóch mê¿czyzn stoi na progu cha³upy i w milcze-
niu spogl¹da w niebo. Krzyk nowo narodzonego dziecka.

DZIADEK Ju¿ jego gwiazda siê pali. I los jego, jak i nasz, ju¿ naznaczony. No i bêdzie,
jak Bóg da.
Na tle rozgwie¿d¿onego nieba napis �Koniec�.

v
W pokoju redakcyjnym ekran ga�nie wy³¹czony pilotem w rêku Redaktora.

REDAKTOR (przerywaj¹c ciszê) Proszê. Który z panów?
KOLAUDANT I (do Klary, znu¿onym tonem) A co maj¹ znaczyæ te dziesi¹tki czynno�ci,

które pani pokaza³a?
KLARA To s¹ gesty magiczne, maj¹ce umo¿liwiæ jak naj³agodniejsze przyj�cie dziec-

ka na ten �wiat. Trzeba otworzyæ wszystko, co jest zamkniête, rozwi¹zaæ zawi¹za-
ne. W takich chwilach, jak narodziny tworzy siê taka szczelina w bycie, przez któr¹
przenika sacrum. To niebezpieczna chwila. Wymaga od ludzi szczególnych zacho-
wañ.

KOLAUDANT II Ale kto to zrozumie? Za du¿o pani wymaga od widzów.
KOLAUDANT III (wstaj¹c, zniecierpliwiony) Jacy widzowie?! Kto to bêdzie ogl¹da³.

Wychodz¹. Redaktor zatrzymuje siê w drzwiach.
REDAKTOR (machaj¹c d³oni¹ na znak, ¿e nie ma czym siê przejmowaæ) To co, teraz

czas umieraæ?
KLARA (niepewna) Serio? To fajnie!

Drzwi za nim zamykaj¹ siê z hukiem.

I n t e l i g e n c k i e  g a d a n i e

Kabaty.
Drzwi za Klar¹ zamykaj¹ siê z hukiem. Wokó³ pe³no nowoczesnej elektroniki
i ochroniarz obserwuj¹cy j¹ bacznie. Tak jakby Klara dobrowolnie zamyka³a siê
w wiêzieniu. Ze skrzynki pocztowej wysypuje siê stos reklam i listów. Domofon
zapraszaj¹co dzwoni. W jej mieszkaniu trwa impreza. Nikt nie reaguje na jej wej-
�cie. Tak jakby tak by³o zawsze. Na stole �kuchnia artystyczna�. W tle d�wiêki
elektronicznej muzyki.

KLARA (zdawkowo, do pierwszego z brzegu Andrzeja) Jak leci?
ANDRZEJ A u ciebie?
KLARA Tak samo.
ROCH (zdawkowo ca³uj¹c ¿onê) Cze�æ, moja Czysta. Jak posz³o?
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KLARA Telewizja jest jak pojemnik na �mieci. Wch³ania i utylizuje.

Kuba kr¹¿y przy rega³ach wype³nionych p³ytami, kasetami wideo, a wy¿ej ksi¹¿kami.
KUBA A moja Anka w�ciek³a siê dzisiaj, bo nasza Zuzia zrobi³a sobie dredy za cztery

stówy, a one siê nie do�æ sfilcowa³y.
AGA (powtarza mechanicznie) Cztery stówy za dredy? Sfilcowane?
KUBA (poprawia j¹) Nie do�æ sfilcowane.
AGA Nie do�æ sfilcowane?
ANDRZEJ A dredy to hip-hop?
ANKA Nie, hip-hop to break dance. A break dance to nie Zuzia, tylko Bartek Waldków.
ROCH To te galoty z krokiem w kolanach?
AGA No. Za trzy do piêciu stów.
ROCH Tyle te galoty kosztuj¹?� Hip-hop to bunt, nie?
ANDRZEJ Nie u Bartusia, to grzeczne dziecko.
ROCH A dredy?
ANKA Dredy to reggae. Rastafarianie, te rzeczy�
ANDRZEJ Czyli anarchi�ci?
ANKA No chyba nie, to raczej co� z wiar¹.
AGA Ale nie w przypadku waszej Zuzi? Ona i wiara?
KUBA Ka¿da. Zen te¿�
ROCH (wzdycha) Ale¿ to wszystko popieprzone.

Kuba z najwy¿szej pó³ki wyci¹ga kasetê wideo. Unosi siê z niej tuman kurzu.
KUBA A tego chyba nie mam. (pilotem wy³¹cza elektroniczne kompozycje Rocha)
ANKA O, jak cicho!�
ROCH Nie podoba³o ci siê.
ANDRZEJ Skomponuj kiedy� taki kawa³ek, który by sk³ada³ siê wy³¹cznie z ciszy.
ROCH To ju¿ by³o.

Kuba wk³ada kasetê do magnetowidu. Brzêczenie, mruganie i pulsowanie �wiate-
³ek, nag³e rozja�nienie ciemnego ekranu. Pojawia siê spocona twarz Jacka Kacz-
marskiego i pierwsze d�wiêki �Zbroi� (nagranie z koncertu we Wroc³awiu w 1990
roku).

KACZMARSKI (nagranie)
Da³e� mi, Panie, zbrojê,
Dawny ku³ p³atnerz j¹,
W wielu pogiêta bojach,
W wielu ochrzczona krwi¹.
Go�cie przez chwilê bez wyrazu wpatruj¹ siê w ekran. Tylko Kuba nuci razem z Kacz-
marskim.
W wykutej dla giganta,
Potykam siê co krok,
Bo jak sumienia szanta¿
Utyka lewy bok.
Refren �piewa ju¿ Kuba razem z Kaczmarskim.
Lecz choæ zagin¹³ he³m i miecz,
Dla cia³a ¿adna w niej ostoja,
To przecie¿ w koñcu wa¿na rzecz,
Zbroja.

ANDRZEJ Ach, s³uchajcie, spotka³em ostatnio Ryszarda. Posiwia³.
KUBA Ostatni raz, kiedy go widzia³em, mia³ broniæ doktorat na filozofii.
ANDRZEJ I obroni³. I poszed³ pracowaæ do banku. Dzi� mi powiedzia³, ¿e przeszed³

do bankowo�ci w ostatniej chwili, kiedy mo¿na to by³o jeszcze zrobiæ bez wykszta³-
cenia.
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KACZMARSKI (zbli¿enie na ekran)

Magicznych na niej rytów
Dzi� nie odczyta nikt,
Ale wykuta z mitów
I wieczna jest jak mit.

ANKA A czy jest jeszcze kto�, kto zosta³ na uczelni?
ROCH Karol jest wyk³adowc¹ w jakiej� wy¿szej szkole gotowania na gazie.
ANKA No nie, to nie nauka, tylko praca.
ANDRZEJ Witkowie s¹ na uniwersytecie.
ANKA I co u nich?
ANDRZEJ Wszystko w porz¹dku. Pisz¹ te swoje dysertacje, których nikt nie czyta, wy-

g³aszaj¹ referaty, których nikt nie s³ucha, a potem chodz¹, z takimi samymi jak oni,
na koncerty tego Czecha Nohavicy. I s¹ tacy jacy� �sprani�. Nie ¿eby �niedoprani�,
tylko �sprani�, jak ciuchy, które nosz¹. I niby wszystko jest okej � �miej¹ siê, dowcip-
kuj¹, ale za grosz w nich energii. Jakby im siê idee powyciera³y.

ROCH A nie?�
KACZMARSKI (w tle rozmowy)

Do cia³a mi przywar³a,
Przeszkadza ¿yæ i spaæ,
A t³um siê cieszy z kar³a,
Co chce giganta graæ.
Refren skandowany znów g³o�no przez Kubê.

KACZMARSKI I ROCH
Lecz choæ zagin¹³ he³m i miecz,
Dla cia³a ¿adna w niej ostoja,
To jednak bardzo wa¿na rzecz,
Zbroja.
Dzwoni telefon komórkowy Klary.

KLARA (do s³uchawki) Doskonale, ¿e pani dzwoni, bo mamy pozwolenie na nasz¹ �mieræ.
Zaskoczeni go�cie milkn¹.

G a l a  b i e s i a d n a

Estrada pod go³ym niebem. Na zapleczu grupa starszych kobiet w barwnych strojach
ludowych, ponaglana przez kierownika produkcji.

KIEROWNIK PRODUKCJI Ju¿, ju¿, ju¿, moje panie, szybciutko, szybciutko.
PREZENTER Kultura ludowa to nasza narodowa skarbnica, �ród³o, z którego pijemy

wszyscy. Kultywowana po wsiach i przysió³kach przez ludzi, którzy pamiêtaj¹ inne,
lepsze czasy � gdy nie by³o jeszcze tylu zagro¿eñ cywilizacyjnych i tak przemo¿nego
wp³ywu kultury masowej.
Widok estrady w lustrze kamery. Na pierwszym planie g³owy widzów, a w g³êbi Prezen-
ter w ludowym gie�le, trochê snopków i flaga Unii Europejskiej, sponsora imprezy.

PREZENTER Dziêki tej kulturze narodowej naj³atwiej nam dotrzeæ do naszych korzeni,
do naszych �róde³, do �róde³ naszej kultury i zagwarantowaæ sobie utrzymanie to¿sa-
mo�ci narodowej w naszej jednocz¹cej siê Europie.
Impreza w planie ogólnym: garstka ludzi na widowni, t³um kamer wokó³ estrady. Kla-
ra w�ród widzów.

PREZENTER (do kamery) Te panie, które za chwilê zobaczycie, to osoby, które przecho-
wuj¹ i kultywuj¹ pamiêæ starego obyczaju.
Za kulisami kierownik produkcji popycha przera¿one kobiety w stronê estrady.

KIEROWNIK PRODUKCJI Ju¿, ju¿, ju¿, ju¿, moje panie, szybciutko, szybciutko�.
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PREZENTER (na widok kobiet) A oto i nasze skarbnice narodowej pamiêci!� Zespó³

�Wiciowianki�.
Prezenter tanecznym krokiem podbiega do kobiet i zachêcaj¹co popycha je w stronê
mikrofonów. Kobiety bior¹ oddech i �piewaj¹:

WICIOWIANKI
1.
Dolo, moja dolo,
Gdzie� mi siê podzia³a,
Nim ja ciê przepi³a,
Nim ciê przehula³a.
2.
Nim ja ciê przepi³a,
Na tem dworskiem winie,
Nim ciê przehula³a
Na tej pañskiej niwie.
3.
Powiadaj¹ ludzie,
¯e mnie nie wydadz¹,
¯e mój tata biedny,
Pieniêdzy nie dadz¹.
4.
U mojego taty
Pieni¹dze zap³at¹
Wiêcej za mnie dadz¹,
Jak za t¹ bogat¹.
5.
Na szerokiej miedzy
Kaczki owies jedz¹,
Biedne siê wyda³y,
A bogate siedz¹.
6.
Biedne siê wyda³y,
Bo Boga prosi³y,
A bogate siedz¹,
Bo siê panoszy³y.
Prezenter bezskutecznie próbuje rozhu�taæ apatycznych widzów.
W czasie wystêpu Klara przechodzi na zaplecze sceny. A tam prezenty przywiezione ze
wsi dla dobrodziejów z Warszawy: chleb, ciasto, pierogi, s³oje ze �mietan¹, smalcem,
grzybkami i bimber. Po wystêpie pojawiaj¹ siê kobiety z zespo³u, ponaglane przez
kierownika produkcji.

KLARA (bez u�miechu) Uroczy wystêp.
Renata podchodzi do Klary. Wyci¹ga rêkê na powitanie. Bez u�miechu.

RENATA Pani redaktor?
KLARA Tak.

Wiciowianki przebieraj¹ siê. Starsza kobieta pakuje do reklamówki s³oiki i ciasta.
�PIEWACZKA Bo¿e, jaka ta Warszawa odmieniona, jaka szykowna. Nie by³am tu od

dwudziestu chyba lat.
KLARA Chcia³aby pani tu zamieszkaæ?
�PIEWACZKA No pewnie! Ale za tê moj¹ pensjê na poczcie to prze¿y³abym tu pewnie

ze trzy dni.
KLARA No tak, tu trzeba mieæ o wiele wiêcej pieniêdzy, ¿eby byæ biednym.
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Renata podaje Klarze zaproszenie na dziesiêciolecie zespo³u.

RENATA Zapraszamy na nasz jubileusz. Przy tej okazji pomówimy o �mierci.
�PIEWACZKA (podaje Klarze reklamówkê z prezentami) Niech pani bierze, na zdrowie.
KLARA Nie, nie, nie; nie trzeba.

v
Wieczór. Aleje Jerozolimskie rozja�nione reklamami. Klara z reklamówk¹ w gar-
�ci zbli¿a siê do KFC. Mija j¹ stary, brudny autokar z napisem �turystyczny�.
W jego oknach przyklejone do szyb smutne twarze �Wiciowianek�. W KFC smut-
ne twarze klientów z bu³kami w gar�ci. Autokar mija Klarê. W tylnej szybie widaæ
dyndaj¹ce na stela¿u spódnice i halki ludowe. Na horyzoncie majaczy palma z ron-
da de Gaulle�a.

J u b i l e u s z

Twarz Klary widoczna w brudnej szybie PKSu. Autobus zatrzymuje siê w szczerym
polu, przy wiacie pomazanej graffiti. W�ród malunków ledwo widoczny napis: �Wi-
ciowianki�.
Klara wysiada z autobusu, z torb¹ podró¿n¹ w gar�ci i aparatem fotograficznym
zawieszonym na szyi. Idzie poln¹ drog¹ prowadz¹c¹ do wsi. Na niewielkim wzgórzu
widoczna tylko jedna cha³upa � ma³a, drewniana, kryta gontem. Obok ma³y frag-
ment p³otu przytkniêty do cha³upy, a na nim gliniane garnki. Na ³awce przed cha³u-
p¹ dwoje starych ludzi � Jeziorkowie. Klara robi im zdjêcie. Droga wiedzie teraz
wzd³u¿ brzegu piêknego jeziora, l�ni¹cego w s³oñcu. Klara robi zdjêcie. Mija ma³y,
urodziwy ko�ció³ek drewniany. Robi zdjêcie. Podchodzi, naciska zdobion¹ kunsz-
townie klamkê. Drzwi s¹ zamkniête. Zaraz potem pojawiaj¹ siê popegeerowskie reszt-
ki: hale, magazyny, obory � wybebeszone, obsmarowane, pordzewia³e. I tacy sami
ludzie, nieruchomo wystaj¹cy z okien, podpieraj¹cy �ciany, z twarzami bez wyrazu.
Trzeszcz¹ poruszane przez wiatr drewniane drzwi do obory. Pod ma³¹ remiz¹ z du-
¿¹ wie¿yczk¹ stoi stary autobus z napisem �turystyczny�. Wewn¹trz remizy nie ma
¿ywego ducha. Tylko w udekorowanej weselnie sali (balony, krepina) sto³y ustawio-
ne w podkowê pe³ne wêdlin, smalcu, ogórków kiszonych i chleba. Na �cianie wielki
napis: �«Wiciowianki» maj¹ ju¿ 30 lat�. Obok flaga Unii Europejskiej � sponsora
imprezy. Klara idzie dalej. Naciska klamkê jakich� drzwi, a tam, w zupe³nej ciszy
w�ród meblo�cianek z lat sze�ædziesi¹tych, siedzi w swych barwnych strojach ludo-
wych grupa kobiet z zespo³u �Wiciowianki�. W ich oczach strach, ¿e na ich �wiêto
nikt nie przyjdzie.
Pod remiz¹ zatrzymuj¹ siê samochody z oficjelami. Miejsc na sali jest o wiele wiêcej
ni¿ go�ci. Ma³¿onki poprawiaj¹ fryzury przed lustrem zawieszonym przy wej�ciu do
sali. Tworz¹ siê dwie grupy: notable i kobiety z zespo³u. Kto� z urzêdu rejestruje zda-
rzenie kamer¹ wideo.
Renata siêga po zdezelowany mikrofon, który charczy w jej rêkach. D�wiêkowiec
z o�rodka rozpaczliwie próbuje co� naprawiaæ. Równocze�nie Pani z Radia podtyka
jej swój magnetofon.

RENATA Chcia³abym powitaæ na naszym dzisiejszym �wiêcie znakomitych go�ci. Pani¹
dyrektor z urzêdu wojewódzkiego z ma³¿onkiem, (oklaski) pana wicestarostê z ma³-
¿onk¹, (oklaski) pana profesora z uniwersytetu, naszego pana wójta, pana artystê z te-
atru, pani¹ redaktor z telewizji i pani¹ redaktor z radia. I naszych sponsorów: pana
producenta wody �ródlanej i pana wulkanizatora. I naszego so³tysa. (oklaski, oklaski,
oklaski)
Wicestarosta wstaje zza sto³u, wyjmuje stertê papierzysk i siêga po charcz¹cy mikro-
fon. Pani z Radia wyci¹ga w jego stronê magnetofon.
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WICESTAROSTA Szanowni pañstwo! W dniu tak uroczystym chcia³bym dokonaæ pod-

sumowania dotychczasowej dzia³alno�ci dzisiejszego jubilata. W tym celu bêdzie tro-
chê statystyki, bo liczby mówi¹ same za siebie.
Klara wychodzi z sali bankietowej do pustego holu i dzwoni.

v
Pokój redakcyjny w telewizji. Trwa kolaudacja, kropka w kropkê podobna do tej, w któ-
rej kolaudowano �Narodziny� Klary. Redaktorowi, jak i wtedy, dzwoni komórka. Jak
wtedy po�piesznie wychodzi za drzwi i rozmawia przyciszonym g³osem, z dala obser-
wuj¹c ekran telewizora.

v
KLARA (na jubileuszu) Jestem ju¿ na dokumentacji. Co z kosztorysem?
REDAKTOR (na kolaudacji, �ciszonym g³osem) Bêdzie rozpatrywany najwcze�niej

w przysz³ym tygodniu. Mo¿esz wiêc pracowaæ spokojnie, bez po�piechu. To na-
prawdê bardzo wa¿ne, ¿eby ci siê uda³o zrobiæ z tego co� dobrego. (zgromadzonym
kolaudantom macha przepraszaj¹co d³oni¹. Tak jak poprzednio. A potem chwilê
s³ucha zniecierpliwiony) Kochanie, muszê ju¿ koñczyæ� oczywi�cie� oczywi-
�cie�. Pa!

v
Klara wy³¹cza komórkê i wraca na salê bankietow¹. A tu oficjele o wiele mniej ofi-
cjalni: marynarki powieszone na oparciach krzese³, twarze zarumienione regionaln¹
nalewk¹, na widelcach regionalne kie³basy, g³o�ne rozmowy w swoim gronie. Wice-
starosta udziela wywiadu Pani z Radia.

WICESTAROSTA One rozs³awiaj¹ imiê gminy po ca³ym województwie. Nie mo¿emy
pozwoliæ, aby zginê³y stare tradycje. One musz¹ byæ ocalone. Choæ czasy mamy
ciê¿kie.
Wci�niête w k¹t sali �Wiciowianki� zaczynaj¹ �piewaæ. Pani z Radia natychmiast gasi
swój magnetofon. Jakby siê ba³a, ¿e ich potê¿ne g³osy przesteruj¹ sprzêt.

WICIOWIANKI
Dolo, moja dolo,
Gdzie� mi siê podzia³a,
Nim ja ciê przepi³a,
Nim ciê przehula³a�
Pracownik o�rodka filmuje wszystko. Ujêcie w obiektywie kamery wideo, takie samo,
jak wcze�niej w kamerze telewizyjnej.

A g r o t u r y s t y k a

Noc. Dom kryty sidingiem z szyldami na fasadzie: �So³tys� i �Pokoje do wynajêcia�.
So³tys przepuszcza Klarê przez furtkê. Pies szczeka. Drzwi otwieraj¹ siê i w snopie
�wiat³a pojawia siê Gospodyni.

GOSPODYNI Pani z Warszawy? Prosimy.
Klara przechodzi obok licznych klombów i altanek, a potem korytarzem na piêterko.
W drzwiach kuchni stoi pi¹tka dzieci gospodarzy. So³tys wnosi jej baga¿e i gospodarze
dyskretnie zamykaj¹ za sob¹ drzwi. Pokój go�cinny w nowobogackim stylu, z kotarami,
fotelami i sztucznymi kwiatami oraz sztuczny kominek, obity lakierowan¹ boazeri¹.
Klara wypakowuje narzêdzia pracy: laptop, aparat fotograficzny, dyktafon, notesy,
baterie, ta�my fotograficzne i ksi¹¿kê Piotra Kowalskiego: �Leksykon. Znaki �wia-
ta�. W³¹cza dyktafon, aby sprawdziæ, czy dzia³a. Nagrywa:

KLARA Jezu! Co ja tu robiê!�.
Ods³uchuje. Dyktafon jak echo powtarza jej kwestiê.
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v

Poranek. Klara wchodzi do kuchni, a tam przy stole So³tys je �niadanie. Jego ¿ona
stoi za nim pokornie. Córki w milczeniu krz¹taj¹ siê po kuchni. Dwaj nastoletni syno-
wie stoj¹ w drzwiach i uwa¿nie �ledz¹ ka¿dy ruch ojca. Pod kuchni¹ buzuje ogieñ. Na
podwórku widoczna ogromna sterta �wie¿o przywiezionego drewna.

GOSPODYNI (cicho, us³u¿nie) Kawy nie zrobi³am, bo nie kaza³e�.
Klara wita siê, siada do sto³u, na krze�le przy oknie, zaczyna je�æ. Rozmowa siê nie klei.

KLARA A jest czasami okazja, ¿eby gdzie� tutaj pos³uchaæ �piewaj¹cych �Wiciowianek�?
SO£TYS O, nie! Przecie¿ siê tego s³uchaæ nie da.
GOSPODYNI Ludzie tutaj tego nie lubi¹. Mówi¹, ¿e stare baby becz¹, a nie �piewaj¹. A ju¿

m³odzi to siê tylko �miej¹. A¿ mi tych kobiet czasem ¿al. Bo one nie robi¹ nic z³ego.
So³tys macha lekcewa¿¹co rêk¹, wstaje od sto³u i wychodzi na podwórko. Za nim
ruszaj¹ dwaj synowie. Klara obserwuje ich przez kuchenne okno.

KLARA Ogromne te bale na podwórku!
GOSPODYNI M¹¿ to musi zaraz wszystko por¹baæ.
KLARA Ka¿dy z nich ma pewnie z dwadzie�cia kilo.
GOSPODYNI (grzecznie poprawia) Z czterdzie�ci.

So³tys przy stercie drewna chwyta w gar�æ siekierê. Staje nad jednym z bali.
GOSPODYNI Trzeba to por¹baæ, zanim wyschnie, bo potem to ciê¿ka robota.

So³tys przymierza siê w skupieniu.
KLARA A teraz to nie?

So³tys nacina bal siekier¹ z dwóch stron, zamierza siê i potê¿nym ruchem wbija ostrze
g³êboko w drewno. Zaraz potem b³yskawicznym ruchem podnosi ten ciê¿ar nad g³owê
i z ca³ej si³y uderza styliskiem w pniak s³u¿¹cy do r¹bania. Wielki kloc roz³amuje siê
na dwie czê�ci. W oczach synów i Klary podziw.

KLARA A po co wam tyle drewna?
GOSPODYNI To ogrzewanie, ciep³a woda. Pod kuchni¹ siê pali, taki system.
KLARA A nie warto tego drewna zamieniæ na elektryczno�æ? Ludzie ró¿ne rzeczy wy-

my�laj¹, aby sobie u³atwiæ ¿ycie�
GOSPODYNI (u�miechaj¹c siê przepraszaj¹co) M¹¿ mówi, ¿e niech siê co chce dzieje

na �wiecie, niech tam Bóg wie co wymy�laj¹, a jemu tak dobrze, narobiæ siê, a potem
usi¹�æ po robocie, któr¹ siê robi na swoim, dla siebie, dla dzieci i dlatego, ¿eby ten
�wiat do koñca nie zwariowa³.
Klara spogl¹da znów w okno. So³tys r¹bie dalej potê¿ne bale, a jego starszy syn r¹bie
obok te ju¿ przepo³owione, staraj¹c siê dok³adnie powtarzaæ gesty ojca. Klara przy-
gl¹da siê im obu: wielkiemu, silnemu mê¿czy�nie i dziecku, które uczy siê, jak byæ
mê¿czyzn¹. Wyci¹ga komórkê.

E l e k t r o n i c z n a  m u z y k a

D�wiêk komórki wtapia siê w inne d�wiêki elektroniczne. To domowe studio muzyczne
Rocha � pokój wy³o¿ony korkiem, a wewn¹trz wielka, mrugaj¹ca licznymi �wiate³ka-
mi �narzêdziownia�. Roch wydobywa z niej elektroniczne d�wiêki.

ROCH (do s³uchawki) Cze�æ, moja Czysta! Jak leci? (po chwili odpowiada) Tak samo.
W uchylonych drzwiach widoczna malutka postaæ Babci-Wieczno�ci. Ubrana jest
ona w bluzeczkê z bia³ym ko³nierzykiem i maleñkie pantofelki, wystaj¹ce spod ple-
dziku, którym jest okutana. Oczy ma bez wyrazu, wpatrzone w pejza¿ za oknem.
Jedna rêka oparta na drewnianej laseczce, druga grzecznie tkwi na kolanku. Sie-
dz¹c na foteliku, nó¿kami nie siêga ziemi. Roch przechodzi w jej stronê, aby jej
poprawiæ pledzik i grzywkê.
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ROCH No có¿, Babcia-Wieczno�æ jak zwykle siedzi sobie przy oknie i poma³u, systema-

tycznie, odkleja siê od rzeczywisto�ci.
Pokoik Babci-Wieczno�ci to oaza staro�wiecko�ci: na �cianach powstañcze grafiki
Kossaka, na rega³ach patriotyczna literatura.

ROCH Dzi� ma³o co� zjad³a na �niadanko, niegrzeczna dziewczynka, ale potem spa³a-
szowa³a ca³ego bananka.
W�ród fotografii ustawionych na starym biurku liczne fotografie szlacheckich i inteli-
genckich przodków. W�ród nich zdjêcie m³odej Babci-Wieczno�ci w fura¿erce i z bia-
³o-czerwon¹ opask¹ na ramieniu.

v
Klara w kuchni u So³tysa odejmuje swoj¹ komórkê od ucha i wy³¹cza j¹. Jeszcze chwilê
przygl¹da siê r¹bi¹cym drewno na podwórku.

P a ³ a c  R e n a t y

Polna droga na skraju wsi, rozje¿d¿ona przez ko³a ciê¿kich wozów, jak to jest na
placach budów. Klara, uzbrojona w sprzêt reporterski, zbli¿a siê do wielkiej, nowo
wybudowanej willi, zdobionej wie¿ycami i wrotami. Stuka kut¹, mosiê¿n¹ ga³k¹ do
drzwi. Naciska klamkê. Wchodzi do rozleg³ej pustej sieni, dalej korytarzem do wiel-
kiego oszklonego salonu, z wielkim kominkiem, ciê¿kimi meblami, bogato rze�biony-
mi schodami prowadz¹cymi na piêtro. W g³êbi tego pomieszczenia na pó³ce potê¿ne-
go rega³u wielki ekran w³¹czonego telewizora. W pó³mroku, w migotliwym jego bla-
sku widoczna malutka sylwetka ch³opca, siedz¹cego na ziemi tu¿ przed ekranem i �le-
dz¹cego jakie� po�cigi. S³ychaæ strzelaninê. To Kamil, dziesiêcioletni syn Renaty �
dziecko o stalowym spojrzeniu, �wielki bratanek�.

KLARA Gdzie mama?
KAMIL (nie odwracaj¹c siê od ekranu) Nie wiem.

Klara przystaje przed oszklon¹ szyb¹ salonu. Widaæ stamt¹d popegeerowskie ruiny.
Po chwili pojawia siê Renata, w drelichu i bosa.

RENATA Przepraszam za mój wygl¹d, ale by³am u krów. (podchodzi do telewizora i gasi
go. Do syna) Id� siê pobaw.
Dziecko patrzy na matkê i jej go�cia bez sympatii. I siada w k¹cie w tej samej pozie,
co przed telewizorem, aby ca³y czas obserwowaæ spotkanie. Renata podchodzi do
rega³u, otwiera zdobion¹ klapê, a tam pod�wietlony barek z dziesi¹tkami butelek. Robi
drinka dla Klary.

RENATA Zaraz popracujemy, narzucê tylko co� na siebie. (znika na piêtrze)
Klara ogl¹da ustawiony na regale zbiór �trofeów� zespo³u: dyplomów, pucharów,
rze�b. Po chwili wraca wystrojona Renata.

KLARA Piêkny dom.
RENATA (jakby siê usprawiedliwia³a) M¹¿ zajmuje siê handlem zagranicznym. Teraz

jest w delegacji. (po chwili wahania) On nam nawet trochê zasponsorowa³. Te nowe
stroje to on!� (robi sobie drinka)
Klara wyjmuje kwestionariusz z pytaniami, opatrzony has³em: ��mieræ�.

KLARA To co, porozmawiajmy teraz o �mierci. Ja muszê siê o niej sporo dowiedzieæ.
Wie pani, ¿eby mnie nie cieszy³o, ¿e wiem cokolwiek.
Renata podchodzi do rega³u, gdzie na najwy¿szej pó³ce, obok nagród rzeczowych
zdobytych na festiwalach i przegl¹dach folklorystycznych, stoi kilka ksi¹¿ek i albu-
mów. Zakurzonych. W�ród nich czarny, du¿y tom: Piotra Kowalskiego �Leksykon.
Znaki �wiata�. Wyjmuje ksi¹¿kê.

KLARA Wiêc mo¿e zacznijmy od przeczuæ.



ALEKSANDRA DOMAÑSKA

24WIEŚ ZACISZNA
RENATA (bez zastanowienia) Jak p³omieñ �wiecy zaczyna niespokojnie drgaæ, jak cie-

nie siê na �cianê k³ad¹, jak ptak uderzy o szybê i siê zabije, jak na strychu zaczyna
skrzypieæ, to znaczy, ¿e kto� umiera. Albo jak w kominie trzaska, albo jak pokrywki
spadaj¹. Albo jak pies wyje, albo ptak wo³a: �pójd�, pójd��, albo koñ � nagle galopem
leci z pola do zagrody i przez okno zagl¹da do cha³upy. (pije) Czasami �mieræ zjawia
siê osobi�cie. Przychodzi w czarnym ubraniu i w milczeniu stoi przez chwilê w k¹cie
pokoju, a potem odchodzi. Albo j¹ z wiatrem przywiewa gdzie� ze z³ych krain. A cza-
sami to j¹ �piewak wyczuje. Naraz przypominaj¹ mu siê s³owa pie�ni pogrzebowej,
której nigdy nie móg³ spamiêtaæ. (pije, swobodnie uk³ada siê na kanapie i otwiera
�Leksykon. Znaki �wiata�) No i czasami pojawia siê podczas snu. (przegl¹da ksi¹¿kê,
cytuje) �Sen to stan po�redni miêdzy ¿yciem a �mierci¹. Antyczny Hypnos jest bra-
tem geniusza �mierci Tanatosa.�
Klara patrzy na Renatê w zdumieniu. Ta u�miecha siê figlarnie, stuka szklank¹ o szklan-
kê Klary.

RENATA Renata.
KLARA Klara.
RENATA Ale najwiêcej to siê dowiesz od starych Jeziorków. To para starych grajków.

¯yj¹ na skraju wsi, osobno, biedê klepi¹, ale wiedzê maj¹. I to nie tak¹ z pism �wiê-
tych, (tu stuka w grzbiet ksi¹¿ki) ale ze �wiêtej pamiêci.

J e z i o r k o w i e

Cha³upa Jeziorków. Panorama po jej �cianach omsza³ych ze staro�ci. Wszêdzie stare
sprzêty gospodarskie. Wielka nêdza i zniszczenie. Klara nie�mia³o naciska obluzowa-
n¹ klamkê. Drzwi skrzypi¹ niemi³osiernie. Sieñ jak mroczny tunel, na którego koñcu
miga s³abe �wiat³o. Klara powoli rusza w tamt¹ stronê, przekracza próg izby. Tam te¿
ciemno, tylko pod kuchni¹ p³onie ma³y ogieñ. Stary grajek siedzi za sto³em przy oknie
i je zupê. Jego ¿ona stoi za nim, gotowa s³u¿yæ. O�wietlone s¹ tylko ich twarze. W �wiê-
tym k¹cie p³onie wieczna lampka, o�wietlaj¹ca fragment �wiêtego obrazu.

KLARA (speszona) Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus.
JEZIORKOWIE (mrucz¹) Na wieki wieków.

Jeziorkowa odbiera mê¿owi pusty talerz, odnosi, a Klarze przynosi krzes³o. Klara
przysiada. Sama te¿ przysiada na zydlu przy �wiêtym k¹cie.

JEZIORKOWA Pani z radia?
KLARA Z telewizji.
JEZIORKOWA I o co chce pani pytaæ?
KLARA O �mieræ.
JEZIORKOWA Co?
KLARA Chcê pytaæ, co siê robi, gdy cz³owiek umiera.
JEZIORKOWA Jak to co?
KLARA No, czy zapala siê gromnicê, czy zatrzymuje zegar, czy zas³ania lustro?
JEZIORKOWA Tak.
KLARA A dlaczego siê zas³ania?
JEZIORKOWA Nie wiem.
KLARA To co jeszcze towarzyszy umieraniu?
JEZIORKOWA Cisza.

Klara speszona siêga po torbê, stamt¹d wyjmuje kwestionariusz z napisem ��mieræ�,
aparat fotograficzny, dyktafon, a na koñcu æwiartkê wódki. Jeziorkowa wstaje i z odra-
panego kredensu przynosi dwa niedomyte kieliszki. Stawia je na stole, a sama siêga
pod ³ó¿ko, sk¹d wyci¹ga stary futera³ na skrzypce. Podaje go mê¿owi.

JEZIORKOWA Zagraj co� pani.
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Gdy Jeziorka wyjmuje instrument, Jeziorkowa nalewa wódki dla mê¿a i Klary. Skrzypce
s¹ stare i poplamione kalafoni¹.

KLARA (przygl¹daj¹c siê instrumentowi) Maj¹ ze sto lat?
JEZIORKOWA Sto to mo¿e nie, ale stare s¹.
KLARA Mo¿na zobaczyæ? (dotyka ich ostro¿nie, jakby by³y z porcelany)

Jeziorka wypija wódkê.
JEZIORKOWA Te to ju¿ kupne, ale kiedy� samemu siê robi³o. Bra³o siê kawa³ek desecz-

ki, robi³o z w³osi struny i smyk z kija zgiêtego na kab³¹k. Czasem to nawet gra³o.
A potem ukrywa³o siê przed lud�mi, ¿eby nie zmarnowali.
Klara oddaje skrzypce, a Jeziorka zaczyna graæ star¹ pie�ñ dziadowsk¹. Klara ukrad-
kiem w³¹cza dyktafon.
Jeziorkowa siada na swym zydlu. Teraz widaæ, ¿e obok, na komodzie s¹ zgromadzone
stare ksi¹¿eczki do nabo¿eñstwa, modlitewniki i zeszyty. Po chwili Jeziorka przestaje
graæ. Klara nalewa mu wódki. On wypija i siada, trzymaj¹c skrzypce pionowo na
kolanach.

KLARA (do Jeziorkowej) Mog³abym zobaczyæ te zeszyty?
Jeziorkowa wyjmuje pierwszy z brzegu i podaje Klarze. To po¿ó³k³y kajet w trzy linie, za-
pisany wielkimi, dzieciêco niezgrabnymi kulfonami. Na ok³adce jest napisane: �Zeszyt do
pie�niów dawniejszych. W³asno�æ Jeziorki Genowefy. Sama uk³ada³a i opracowa³a�.

KLARA Od dawna je pani zapisuje?
JEZIORKOWA Ja mam dzi� siedemdziesi¹t siedem lat, a jak mia³am piêtna�cie, zapisa-

³am pierwszy zeszyt piosenkami, które nam �piewa³ dziadziu�. A kiedy on mi dykto-
wa³, to mia³ sto cztery lata.

KLARA Czyli te piosenki mog¹ mieæ i dwie�cie lat?
JEZIORKOWA Tak by wypada³o.

Siadaj¹ i przerzucaj¹ po¿ó³k³e kartki.
JEZIORKOWA Szkoda mi by³o, ¿eby te pie�ni odesz³y razem z lud�mi, wiêc zapisywa-

³am wszystkie. Tu s¹ zapisane nazwiska tych, którzy mi je dyktowali. Wiêkszo�ci
z nich ju¿ tu nie ma. A pie�ni zosta³y.
Jeziorkowa siêga po stary futera³. Wyjmuje okulary, nak³ada na nos. S¹ stare, nie-
zgrabne, w bardzo grubej oprawce. Z braku czê�ci, wisz¹ jej na jednym uchu, prze-
krzywiaj¹c siê dziwacznie. Kartki w zeszycie s¹ na rogach nadpalone.

JEZIORKOWA (pokazuj¹c palcem) To siostra nieboszczka upu�ci³a tu �wiecê. (zamy�la
siê na chwilê) Ona to umia³a �piewaæ� (g³aszcze spalone �lady jak cz³owieka. I wra-
ca do wertowania zeszytu) Ja, jak znam tekst, to dopiero pamiêtam melodiê. (znajduje
tekst) O, jest. (zaczyna �piewaæ. �ledzi tekst, wodz¹c po papierze grubym palcem z bru-
dem za paznokciem)
Klara znów dyskretnie w³¹cza dyktafon.

JEZIORKOWA (�piew)
1.
Dzisiaj, jutro, wczoraj,
czekom do wieczora,
tylko siê dzieñ sk³oni,
�mieræ za uchem dzwoni,
cz³owiecze.
2.
Nie daruje katowi,
ani biskupowi,
we�mie i biskupa,
pastucha i ch³opa
do siebie.



ALEKSANDRA DOMAÑSKA

26WIEŚ ZACISZNA
3.
�mieræ pieniendzy nie chce,
koze tobie wlec sie,
bo �mieræ jadowita,
bierze, a nie pyta,
kozdego.

v
Malowniczy zachód s³oñca nad jeziorem. Klara dociera do ³awki nad nim zainstalo-
wanej. W³¹cza nagranie Jeziorki, s³ucha. Od strony domu pojawia siê So³tys. Pcha
przed sob¹ taczkê wype³nion¹ drewnem.

SO£TYS Jak siê pani u nas podoba?
KLARA (z grzecznym u�miechem) Coraz bardziej.
SO£TYS Rozpalê pani ognisko.
KLARA (z wdziêczno�ci¹) Ach, to naprawdê mi³o z pana strony.
SO£TYS ¯onê na szkoleniu agroturystycznym uczyli, ¿eby go�ciom organizowaæ ogni-

ska, bo oni to lubi¹.
Klara obserwuje So³tysa rozniecaj¹cego ogieñ. Podoba jej siê. So³tys przysiada, mil-
czy. Zmrok zapada. Jeziorka gra.

I n t e l i g e n c k i e  g a d a n i e, c i ¹ g  d a l s z y

Warszawskie mieszkanie Klary. Bankiet permanentny.
ROCH Trans jest s³owem kluczowym dla zrozumienia naszej epoki. Muzyka wraca do

pierwotnych rytmów, narkotyki zaczynaj¹ odgrywaæ coraz wiêksz¹ rolê, zastêpuj¹
alkohol. Dawka wzmacnia siê. Trans zastêpuje nieobecnego Boga. Jak d³ugo Boga
nie znajdziemy w�ród nas, bêdziemy wszyscy tupaæ i uderzaæ w bêbny w nadziei, ¿e
co� z tego rytua³u wyniknie. Ja równie¿ nic innego nie robiê, tylko tak tupiê i bijê
w bêbny moimi kompozycjami.

ANDRZEJ No, ale potem trzeba to sprzedaæ. Bo je�li kto� tego nie kupi, to ja nie wiem,
ile to jest warte.

ROCH Kupuj¹, kupuj¹. Bogate snoby. Sztab ludzi pracuje wci¹¿ na to, ¿eby polubili to,
czego nie rozumiej¹. Jak w ka¿dej innej handlowej bran¿y. Moi klienci to tacy, co
rano robi¹ krzywdê swoim najbli¿szym, a wieczorem id¹ do teatru o mieszczañskiej
nazwie Awangarda, aby tam siê dowiedzieæ, co s¹dziæ na temat relacji rodzinnych
w dzisiejszym �wiecie i dlaczego siê one rozpad³y. A potem na ciacho i spaæ, aby �niæ
o nocnej ekstazie.

AGA A ty tym biednym ludziom próbujesz wcisn¹æ ten swój produkt.
ANDRZEJ (do Agi) Pamiêtaj, moje dziecko, ¿e na �wiecie ma³o jest ludzi, którzy maj¹

racjê. Lepiej wiêc, ¿eby�my to my mieli racjê, ni¿ ¿eby mieli j¹ inni.

P r ó b a

Wiejski cmentarzyk. Na grobie epitafium:

Przechodniu,
By³em, kim jeste�,

Bêdziesz, kim jestem.
Módlmy siê za siebie nawzajem.

Klara idzie cmentarn¹ alejk¹ z Kobiet¹ I, jedn¹ ze starych �piewaczek z zespo³u
�Wiciowianki�.
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KOBIETA I (wzdychaj¹c) Tyle jeszcze zrobiæ mia³am, a tu staro�æ przysz³a (melancho-

lijnie u�miecha siê do Klary) A, jest taka bajka, ¿e w dzieñ zaduszny, jak wszyscy
odejd¹ z cmentarza, przesuwaj¹ siê po mogi³ach trzy cienie: Matka Boska, ma³y
Jezus i archanio³, który niesie w rêku du¿y worek z³ocisty, a gdy dziecko Jezus po-
wie: �Matko, tu na mogile jest pusto i ciemno�, wtedy anio³ wyjmuje ze z³ocistego
worka gwiazdy, zapala je na opuszczonym grobie, a Matka Boska rzuca z szaty swej
na tak¹ mogi³kê strzêpki b³êkitne: gdzie one padn¹, tam wyrosn¹ niezapominajki.
Wychodz¹ poza mur cmentarza. Przy bramie stoi stragan ze zniczami, z plastykowymi
kwiatami i zabawkami. Obok stary mê¿czyzna trzyma drewniany dr¹g z przyczepio-
nymi do niego balonikami. Majestatycznie ko³ysane podmuchami lekkiego wiatru,
u�miechaj¹ siê s³oniki, biedronki, ma³pki, myszki miki, a tak¿e bia³e, zwiewne, u�miech-
niête duszki.

v
Izba w starej cha³upie. Na �cianie mnóstwo obrazów �wiêtych, w k¹cie bogato ozdo-
biony kwiatami �wiêty k¹t z wizerunkiem Chrystusa modl¹cego siê w Ogrójcu. Ko-
bieta II obja�nia Klarze.

KOBIETA II Nieboszczyka k³ad³o siê na �rodku izby, nogami do drzwi. Na czterech
sto³kach k³ad³o siê deskê, zas³ania³o prze�cierad³em lub bia³¹ firan¹. Za ni¹, nad
g³ow¹ nieboszczyka ustawia³o siê pasyjkê i czasami chleb posypany sol¹ i szklankê
z wod¹. No i zapala³o siê gromnicê. Ona po�wiêcona w Matki Boskiej Gromnicz-
nej, to jak siê j¹ zapala, to aby Bogu daæ znaæ, ¿e cz³owiek odchodzi ju¿ z tego
�wiata.
B³ysk flesza i d�wiêk robionego zdjêcia.

v
Kobieta III pochyla siê nad star¹ fotografi¹ przedstawiaj¹c¹ ludzi zgromadzonych
przy nieboszczyku.

KOBIETA III Zbiera³a siê rodzina, zwo³ywa³o siê s¹siadów. On ani chwili nie powinien
byæ sam. A s³ysza³a pani o wiciach?
Klara przecz¹co kiwa g³ow¹.

KOBIETA III To by³a umówiona rzecz: laska, drewienko karbowane, czasami dzwonek.
Jak cz³owiek umiera³, to siê przesy³a³o przez umy�lnego. A potem s¹siad przejmowa³
i przekazywa³ nastêpnemu, a¿ znak wróci³ do w³a�ciciela. To dawno temu tak by³o.
Takiego cz³owieka, co niós³ wici, do domu nie wolno by³o wpuszczaæ. ¯eby �mierci
za sob¹ nie przywlók³. No i ludzie siê gromadzili. A i �pi¹cych siê budzi³o. Bo �pi¹c,
jest siê zbyt blisko w³asnej �mierci. Przy zmar³ym nie mo¿na spaæ, trzeba czuwaæ.
Wszyscy siadali wokó³ nieboszczyka. A potem przez jaki� czas by³a cisza. ¯eby mu
nie przerywaæ odchodzenia.
B³ysk, pstrykniêcie.

v
Kobieta IV grzebie pogrzebaczem pod kuchni¹. Zamyka drzwiczki. W kuchni robi siê
ciemno.

KOBIETA IV Wszystkie ognie siê gasi³o. Pod kuchni¹, pod piecem. Lampy na naftê,
kaganki, wszystko. Tylko gromnica siê pali³a.
W starym, popêkanym lustrze odbija siê jej sylwetka.

KOBIETA IV (wskazuj¹c zegar wisz¹cy na �cianie nad jej g³ow¹) No i zegar siê zatrzy-
mywa³o. Bo dla nieboszczyka czas siê skoñczy³. A dla ¿ywych czas siê zatrzyma³.
(zwracaj¹c siê do swego odbicia w lustrze) No i lustro trzeba zas³oniæ, bo by dusza
nieboszczyka odbi³a siê w lustrze, a to by by³y dwa nieboszczyki. A to znaczy nowa
�mieræ.
B³ysk, pstrykniêcie.
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v

Gest zas³aniania firanki w oknie. Czyje� rêce rozpalaj¹ lampê naftow¹. Jej s³aby blask
rozja�nia wnêtrze, po którym krz¹taj¹ siê kobiety. Ich cienie widoczne na �cianach.
Dalekie pomruki burzy. Jedna rozk³ada na stole bia³y obrus. Druga stawia na stole
pasyjkê, trzecia do glinianego garnka sypie owies. Czwarta w tym garnku instaluje
grub¹ gromnicê. Jeszcze dwie �wiece i kobiety, jak stado wron, gromadz¹ siê wokó³
sto³u, k³ad¹c przed sob¹ �piewniki, ró¿añce i okulary. Renata zapala gromnicê. W ci-
szy szelest przek³adanych kartek.
Renata mocnym g³osem intonuje pie�ñ. Kobiety przy³¹czaj¹ siê, tekst czytaj¹c z mo-
dlitewników.

TUTTI
1.
£o jak fa³szywe wszystko na tem nedznem �wiecie,
Ni mos tu nic sta³ygo, wszyscy ³o tem wicie
W zas³oniêtym oknie widoczny nag³y b³ysk, a chwilê potem potê¿ny d�wiêk grzmotu.
2.
�wiat wiele ³obiecuje, rozkosze cukruje,
A na koniec ka¿demu ciemny grób gotuje.
Znów s³ychaæ pomruki burzy. Jedna z kobiet ze wzruszenia ma ³zy w oczach.
3.
I jo na sobie sememu dzi� tygo dozno³em,
£oto z rodzinum mojum juz siê rozesto³em.
W nag³ej ciszy d�wiêk zatrzymywanego dyktafonu. Rozb³ysk �wiat³a jarzeniowego,
roz�wietlaj¹cego ca³e wnêtrze. To sala domu kultury, w której wisz¹ jeszcze dekoracje
jubileuszowe; krepiny, serpentyny, girlandy.

KLARA To co, na dzi� koniec próby. Dziêkujê paniom bardzo.

K a t a s t r o f a

Burza. Potê¿ny wiatr i b³yskawice. W strugach deszczu Klara idzie przez popegeerow-
skie osiedle. Przemoczona wbiega do domu So³tysa. W kuchni kilka osób, prowadz¹-
cych nerwow¹ rozmowê.

GOSPODYNI Tego siê nie da naprawiæ. Ca³y dach i fragment �ciany zawali³y siê wprost
na kuchniê. Teraz ani siê schroniæ przed deszczem, ani ogrzaæ, ani ugotowaæ cokol-
wiek. A mówi³am, ¿e jednej burzy starczy, a starzy zostan¹ bez dachu nad g³ow¹!�

KLARA Co siê sta³o?
GOSPODYNI Jeziorków wichura zmiot³a.

v
Po burzy. Widok podobny do tego, który zobaczy³a Klara, pierwszy raz przyjechawszy
do �Wiciowianek�. Malownicze ³¹ki i pola, i stara cha³upa kryta gontem. Z bliska
widaæ, ¿e w po³owie zawalona. Klara po�piesznie zbli¿a siê do cha³upy. Na ³awce pod
�cian¹ siedz¹ kompletnie apatyczni Jeziorkowie. Klara wchodzi do wnêtrza. Pó³mrok.
Pod³oga, ³ó¿ko, kuchnia zasypane gruzem, drewnem i s³om¹. W suficie wielka dziura,
przez któr¹ widaæ niebo. W oknie wybita szyba i ogarek po gromnicy, która mia³a
strzec przed niebezpieczeñstwem. W �wiêtym k¹cie z obrazu tam wisz¹cego widoczne
tylko wielkie oczy. Na stole przewrócony krucyfiks i porozrzucane resztki chleba. I stos
�zeszytów z pie�niami dawniejszymi�. Klara przysiada przy starych. W oczach Je-
ziorkowej nieme przera¿enie.

KLARA Macie jakie� dzieci?
Jeziorkowa krêci przecz¹co g³ow¹.
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KLARA A kogo� m³odszego, kto by pomóg³?

Jeziorkowa krêci przecz¹co g³ow¹.
KLARA A pieni¹dze jakie� macie?

Jeziorkowa krêci przecz¹co g³ow¹.
KLARA A deski, ¿eby choæ trochê cha³upê za³ataæ?

Jeziorkowa krêci przecz¹co g³ow¹.

S w o j s k i e  k l i m a t y

Przed sklepem kilku starych mê¿czyzn pije piwo. S³ychaæ ich rozmowê.
MÊ¯CZYZNA I Ludzie mówi¹, ¿e piorun roztrzaska³ skrzypce starego.
MÊ¯CZYZNA II To jaka� kara Boska! Wszyscy mu radzili: �Rzuæ to! Jakiego� grania ci

siê zachciewa, a to nie jest �z dobrem�. Bo to co, samo mu tak gra? Spróbuj tak za-
graæ, jak on gra� A przecie¿ do szkó³ nie chodzi³. Kto umie, ten ma ze z³em sprawê.

KLARA (przechodz¹c obok nich) Pomogliby�cie im teraz.
MÊ¯CZYZNA II A czemu mamy pomagaæ? A ¿eby to oni komu kiedy pomogli!
MÊ¯CZYZNA III Wszystko, pani, zmarnowali, dobytek ca³y, pili, ³ajdaczyli siê po �wiecie,

to teraz maj¹.
KLARA (podniesionym g³osem) Kiedy� to kiedy�, a teraz to teraz. Staro�æ przysz³a, to

trzeba pomóc.
MÊ¯CZYZNA III Pani m³oda, nietutejsza, co pani mo¿e wiedzieæ?!�

Nieopodal dwaj mê¿czy�ni zawieszaj¹ transparent z napisem: �Swojskie klimaty�.

v
Klara mija ko�ció³ek. Skrêca ku niemu. Naciska klamkê. Ko�ció³ jest zamkniêty.

v
Salon w pa³acu Renaty. Renata nalewa drinka, proponuje, Klara odmawia.

RENATA (pij¹c) Nigdy ich we wsi nie lubili. Starzy opowiadali, ¿e jak Jeziorka jeszcze
¿y³ sam, to w³óczy³ siê po �wiecie, spa³, gdzie popad³o, po lasach, jak ciep³o, a po
stodo³ach i szopach w zimie. Ponoæ kiedy� kto� go znalaz³ w naszej kostnicy na cmen-
tarzu!� Opowiadali, ¿e by³ tam piec, co w nim pali³ starymi krzy¿ami, a przykrywa³
siê podartymi chor¹gwiami�. Brrrr�. (wypija)

KLARA Oni nie maj¹ jakiej� rodziny, kogo�, kto im pomo¿e, we�mie do siebie, czy ja
wiem?

RENATA Nie maj¹ i nigdy nie mieli. Nikt nic o nich nie wie: sk¹d s¹, dlaczego tu w³a�nie
przyszli. On j¹ gdzie� ze �wiata przyprowadzi³, mieszkaj¹ za wsi¹, dziwacy. Kiedy� to
ich wzywali na granie, jak wesele by³o albo kawalerka tañce organizowa³a. Stara mu
wtedy wtórowa³a na bêbenku. A p³acili im za us³ugi nawet nie pieniêdzmi, a jedze-
niem. I mówili o nich, ¿e to dziadowskie nasienie. (wypija) I jeszcze bez �lubu ¿yj¹.
Tak na koci¹ ³apê. A to ci¹gle jeszcze dla starych ludzi tutaj obraza Boska. Ale kochaæ
to siê musz¹ bardzo. Bo nigdy siê nie rozstaj¹. (jest pijana) Nikt im nie pomo¿e. A ja
to ich rozumiem, bo mnie by tutaj te¿ nikt nie pomóg³. Mnie nie mog¹ darowaæ bo-
gactwa, tak jak im biedy. Cholera. (p³acze) Jasna cholera!

KLARA (niepewnie) To mo¿e ja pójdê ju¿.
Renata potwierdzaj¹co kiwa g³ow¹. Stara siê ukryæ ³zy. Wychodz¹c, w k¹cie pokoju
Klara dostrzega Kamila, �wielkiego bratanka�, w charakterystycznej dla siebie po-
zie siedz¹cego na pod³odze i ch³odno przygl¹daj¹cego siê wypadkom. Klara wycho-
dzi na podwórko, zamykaj¹c za sob¹ rze�bione drzwi. Po chwili odwraca siê, spogl¹-
da w stronê domu. Przez oszklon¹ werandê widaæ wielki, pusty salon i Renatê siedz¹-
c¹ na pod³odze. W zaciemnionym oknie widoczny Kamil, stoj¹cy z twarz¹ przyklejon¹
do szyby. Bez wyrazu.
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P u e n t y l i z m  w   s t a n i e  d e m e n c j i

Zachód s³oñca. Klara idzie drog¹ przez wie�, znów mijaj¹c wisz¹cy ju¿ teraz transpa-
rent z napisem: �Swojskie klimaty�. W oknach mijanych domów pulsuje b³êkitny blask
telewizora. Jak jakie� osobliwe �SOS�. Dochodzi do domu So³tysa. I tu w oknie b³ê-
kitne pulsowanie. Wchodzi do wnêtrza. Ca³a rodzina zgromadzona jest w ciemnym
pokoju przed ekranem. �ledz¹ rozmowê przeprowadzan¹ w studio. Klara chce przej�æ,
ale cofa siê, ¿eby spojrzeæ na ekran.

ROCH (twarz w zbli¿eniu) Tak naprawdê obcowanie ze sztuk¹ jest przywilejem. Nie jest,
prawda, obowi¹zkiem artysty, i nigdy nie by³o, bycie zrozumianym. Muzyka jest abs-
traktem. Dlatego dla kompozytora jest bardzo trudne i�æ na kompromis.

KLARA (zaskoczona) Roch!
GOSPODYNI (z podziwem) To pani go zna?
KLARA W pewnym stopniu. To mój m¹¿.

Wszyscy w milczeniu wpatruj¹ siê w ekran. Panorama po twarzach s³uchaj¹cej audy-
cji rodziny So³tysa. Twarzach nieprzeniknionych.

ROCH Je�li kompozytor ma za sob¹ sze�æ lat podstawówki muzycznej, sze�æ lat �red-
niej muzycznej, piêæ lat studiów muzycznych, to jest przecie¿, jak policzymy sie-
demna�cie lat nauki muzyki, to on musia³by i�æ na bardzo du¿y kompromis, ¿eby
s³uchacz, który nie zna muzyki od tylu lat, móg³ j¹ zrozumieæ w pewnym stopniu
nawet.

PROWADZ¥CY Je�li mogê, panu chyba nie chodzi o to, ¿e muzyka jest abstrakcyjna,
ale ¿e jest hermetyczna?�

ROCH Tak, w³a�nie dlatego, ¿e jest abstrakcyjna.
Zbli¿enie na twarz Klary. Nieprzeniknion¹.

ROCH Wiêc jak widzowie przychodz¹, to ja chcê im pomóc, wiêc na przyk³ad salê ka¿ê
wype³niæ dymem, który pozwala widzieæ zaledwie na pó³ metra. A kiedy ludzie s¹ ju¿
lekko rozemocjonowani, spuszczam na nich lawinê muzyki. Czyli robiê co�, co jest
niestosowne wobec go�cia. Ale to ma sens, bo ha³as, ta wysoce niska kultura, spra-
wia, ¿e przez te dwie minuty ludzie siê dynamizuj¹. I potem, kiedy ju¿ ca³kiem ich
poszarpa³em, muzyka milknie, a rozbrzmiewa niezwyk³ej ³agodno�ci chora³. Dymy
opadaj¹ i � jak z niebytu � wy³aniaj¹ siê nowe d�wiêki. Tak, jak wy³oni³y siê z moje-
go niebytu. Ja to nazwa³em �puentylizmem w stanie demencji�.

PROWADZ¥CY To na koniec ostatnie pytanie: czy czuje siê pan jako artysta kim�, kto
ma prawo wp³ywaæ na emocje innych ludzi?

ROCH Dzie³o wychodzi z domu i nigdy nie wraca. Wypuszcza siê je w �wiat i ju¿ nie ma
siê z nim nic wspólnego i dzie³o robi ju¿ z odbiorcami ró¿ne rzeczy samo. Albo nie
robi nic.
Klara wychodzi z pokoju, ale znów zatrzymuje siê w drzwiach.

KLARA Czym zajmuje siê m¹¿ szefowej �Wiciowianek�?
SO£TYS Czym siê zajmuje? Siedzeniem w wiêzieniu. Narobi³ jakich� przekrêtów, to i mia³

na wybudowanie tego pa³acu. Ale w koñcu go capnêli. A co ona pani powiedzia³a?
KLARA ¯e robi w handlu zagranicznym, a teraz jest na delegacji. (wychodzi z salonu

So³tysa. Na komórce wyszukuje numer, dzwoni)
v

Japoñska knajpa w Warszawie. Redaktor mówi do s³uchawki, chwytaj¹c pa³eczkami
sushi, obok piêkna kobieta.

REDAKTOR (popisuj¹c siê przed piêkn¹ kobiet¹) No i jak siê tam sprawuj¹ ci twoi wie-
�niacy? Czy na tym koñcu �wiata rzeczywi�cie psy szczekaj¹ dupami? (za�miewa siê)

KLARA (w domu So³tysa) Kosztorys podpisany?
REDAKTOR (w japoñskiej knajpie) Nie, nie ma jeszcze ¿adnej decyzji w twojej sprawie.
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KLARA (w domu So³tysa) Przecie¿ przyrzekli.
REDAKTOR (podaj¹c kartê p³atnicz¹ sko�nookiemu kelnerowi) ¯adne ich przyrzecze-

nie nie ma znaczenia, dopóki nie ma kasy.
v

Zachód s³oñca nad jeziorem. Klara siada na ³awce i obserwuje skrzypi¹c¹ ³ód� ryba-
ka wracaj¹cego z ³owiska. Po chwili Klara wyjmuje dyktafon i znów s³ucha d�wiêku
skrzypiec Jeziorki. Od strony domu zbli¿a siê So³tys z agroturystyczn¹ us³ug¹: taczk¹
wype³nion¹ drewnem. W ciszy zabiera siê za rozpalanie ogniska.

KLARA Musi siê przecie¿ daæ co� zrobiæ dla tych starych!� Pan jest so³tysem!�
SO£TYS (burkliwie) Pomoc spo³eczna w gminie mo¿e da na ceg³y, ale ju¿ nie na robociznê.
KLARA A mo¿e tymczasem kto� by ich przyj¹³ na kwaterê?
SO£TYS Mowy nie ma. ¯e brudne, powiedz¹, zawszone�
KLARA To okryæ ten dach choæby patykami i sianem. To nic nie kosztuje poza odrobin¹

fizycznego wysi³ku� (po d³ugim milczeniu) Ka¿dego na staro�æ mo¿e spotkaæ co� takie-
go. Jakie to wtedy ma znaczenie, jakich grzechów dopu�ci³ siê cz³owiek w m³odo�ci?

SO£TYS Niech siê pani nie troska naszymi tu sprawami.

� w i a t  p a m i ¹ t e k

Poranek. Klara z reklamówk¹ w gar�ci zbli¿a siê do cha³upy Jeziorków, która teraz
jest ju¿ stert¹ desek i s³omy, ze stercz¹cym po�rodku ceglanym kominem. Obok, przy
p³ocie, osobliwy namiot: drewniany stela¿ pokryty wielk¹ czarn¹ foli¹ i przywalony
kamieniami. S³ychaæ ostrzegawcze warkniêcia psa. Klara nie�mia³o zagl¹da do wnê-
trza, a tam na stercie szmat le¿¹ oboje Jeziorki i ich kundel.

KLARA (zak³opotana, wskazuj¹c na reklamówkê) Przynios³am pañstwu trochê zakupów.
Z reklamówki wyk³ada chleb, cukier, herbatê� Brak reakcji�

KLARA To tyle na razie� (wy³azi z namiotu. Obchodzi ruiny, zagl¹da do �rodka, nie-
�mia³o wchodzi. Jaki� ruch w ciemno�ci. Przestraszona) Jest tu kto�?�
Z ciemno�ci wy³ania siê Renata. W gar�ci trzyma jakie� drobiazgi.

RENATA (t³umacz¹c siê) Nie chcê, ¿eby to zginê³o w ca³ym tym ba³aganie. Co cenniej-
sze rzeczy uk³adam do kufra. (pokazuje znaleziska: star¹ brzytwê, fajkê, okulary,
i po¿ó³k³¹ star¹ widokówkê z zagiêtym rogiem. Przed domem jest ju¿ spora ilo�æ przed-
miotów i drobiazgów. W�ród nich stary futera³)

KLARA A to prawda, ¿e skrzypce s¹ zniszczone?
Renata bez s³owa otwiera futera³. A tam instrument jak nieboszczyk po wypadku. Po
chwili Renata zatrzaskuje wieko futera³u.

KLARA To na moim dyktafonie jest ostatnie nagranie Jeziorki�
RENATA Tak.

Renata wkracza ponownie do wnêtrza ruin, a Klara przysiada na ³awce, która ocala-
³a z katastrofy i z kufra, w którym zgromadzone s¹ �piewniki, modlitewniki i notatniki
Jeziorkowej, wyjmuje �Zeszyt do pie�niów dawniejszych�. Przegl¹da. Po chwili wra-
ca Renata z ma³¹, star¹ walizk¹ w d³oniach. Przysiada obok, k³ad¹c sobie walizkê na
kolana.

RENATA Ona siê ju¿ spakowa³a.
KLARA Jak to?
RENATA To jest walizka na �mieræ. (otwiera walizkê. W �rodku znajduj¹ siê elegancko

spakowane ubrania. Przegl¹da zawarto�æ) Ma tu wszystko w walizeczce przygoto-
wane. I suknia, i buty, i halka jest. Tak to siê zawsze robi³o � zawczasu pakowa³o i raz
do roku wietrzy³o. (z bocznej kieszeni wyjmuje drobiazgi) A tu jeszcze ró¿aniec, ale
bez krzy¿yka. Krzy¿yk siê odczepia, bo nie mo¿na Pana Jezusa znowu grzebaæ. On
ju¿ raz pogrzebany.
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A i chusteczka do nosa, i ksi¹¿eczka, i okulary, ¿eby czytaæ mo¿na by³o, i parê
groszy�
W najg³êbszym k¹cie walizki Klara dostrzega star¹ lalkê-szmaciankê. Wyjmuje j¹ stam-
t¹d, przygl¹da siê jej uwa¿nie. Lalka ma czê�ciowo rozpleciony warkocz.

RENATA (obserwuj¹c Klarê) Wiesz, co to znaczy �pój�æ do lali�? To znaczy umrzeæ.
�Lala�, �lalka� by³y kiedy� wyobra¿eniami zmar³ych lub �mierci, zanim sta³y siê dzie-
ciêcymi zabawkami.

v
Na drodze wiod¹cej do Jeziorków pojawia siê dziwny, zaprzê¿ony w konia wehiku³,
prowadzony przez kilkoro starych ludzi ze wsi. To pamiêtaj¹ca zapewne pierwsz¹ wojnê
�wiatow¹ stara kuchnia polowa ze stercz¹cym kominem. Osobliwa gromada zatrzy-
muje siê na podwórku Jeziorków. W milczeniu wyprzêgaj¹ konia i zabieraj¹ siê do
uruchomienia kuchni. Na ich widok Renata podnosi siê z ³awki, z trzaskiem zamyka
kufer z pami¹tkami i zanosi go do swego samochodu. Wraca raz jeszcze i zabiera
walizkê na �mieræ i futera³.

STARA KOBIETA (obserwuj¹c Renatê) Hiena!
Renata odje¿d¿a. Klara nie rusza siê z ³awki, obserwuje krz¹taninê. Mê¿czy�ni zajmu-
j¹ siê uruchomieniem kuchni za pomoc¹ s³omy i desek wyci¹gniêtych z ruin. Kobiety
kr¹¿¹ po ruinie w poszukiwaniu ocala³ych sprzêtów. Wynosz¹ stó³, jakie� garnki, s³o-
iki� Z prowizorycznego namiotu gramol¹ siê Jeziorkowie. Ich kundel wystaje z wnê-
trza, boj¹c siê wyj�æ. Klara wyjmuje aparat fotograficzny i robi seriê zdjêæ: ruin,
namiotu i gromady skupionej wokó³ kuchni polowej, która uruchamiana zaczyna dy-
miæ i �posapywaæ�. Kobiety stawiaj¹ na niej gary z wod¹. Mê¿czy�ni nad fajerkami
montuj¹ swoisty baldachim, zawieszaj¹c foliê na dr¹gach drewnianych. Jeziorkowie
podchodz¹ do sto³u. Pod sto³em uk³ada siê kundel. Po policzku Jeziorkowej p³ynie
³za. Ludzie spogl¹daj¹ nieprzychylnie w stronê Klary robi¹cej zdjêcia. Ona wycofuje
siê wiêc.

P a m i ê æ  e l e k t r o n i c z n a

W swoim pokoju Klara na stó³ wyk³ada sprzêt, z aparatu cyfrowego wyjmuje dyskiet-
kê i umieszcza w laptopie. Po chwili na jego ekranie wy�wietlaj¹ siê dzi� zrobione
zdjêcia: ruiny cha³upy Jeziorków, ich tymczasowy namiot, kuchnia polowa i ludzie
zgromadzeni wokó³ niej, w tym sami Jeziorkowie. Przegl¹daj¹c materia³, na komórce
wystukuje numer Redaktora.

KLARA (do s³uchawki) Co by� powiedzia³ na to, ¿ebym trochê zmieni³a temat? Bo mi tu
umiera epoka, nie cz³owiek.

v
Redaktor idzie pe³n¹ samochodów warszawsk¹ ulic¹ wzd³u¿ nowoczesnych budowli.

REDAKTOR (musi krzyczeæ do s³uchawki) Pracuj, pracuj! My tu walczymy. I baw siê
dobrze!
Redaktor za� wy³¹cza komórkê, skrêca w ulicê S³oneczn¹, zatrzymuje siê na jej rogu
i z kieszeni wyjmuje Palm (pamiêæ elektroniczn¹). Rysikiem zaznacza has³o: �klient�,
a tam has³o: �Klara�. Pojawia siê �title�: �Wiocha�, naciska: �Details�. Na nieza-
pisanym ekranie rysikiem wpisuje du¿y znak zapytania. Redaktor spogl¹da na druga
stronê ulicy, a tam na oszklonym piêtrze nowoczesnego biurowca, w �Fitness Clu-
bie� dwójka m³odych ludzi dziarsko maszeruje po bie¿nikach w si³owni. Na wprost
siebie maj¹ szybê.

REDAKTOR Dok¹d oni id¹?
M³odzi ludzie na bie¿niku s¹ piêkni, energiczni i wyprostowani. �Kapitalrealizm�.
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Klara w swoim pokoju wy³¹cza komórkê, zamyka plik w komputerze, zamieniaj¹c
wizerunek dzisiejszych zdarzeñ w ma³¹ ikonkê na pulpicie. Wychodzi ze swego pokoju
i zmierza do kuchni.

G o s p o d y n i

W kuchni Gospodyni zabiera siê w³a�nie za robienie jajecznicy. Córki przemykaj¹ w mil-
czeniu, ka¿da realizuj¹c jakie� gospodarskie zadanie. Za oknem widoczni synowie: starszy
z du¿¹ ju¿ sprawno�ci¹ r¹bie drzewo, a m³odszy porz¹dkuje szczapy drewniane.
Klara siada przy stole, gdzie jest ju¿ przygotowane jedno nakrycie.

GOSPODYNI (do syna, wychylaj¹c siê przez okno) Chod� je�æ.
Syn odk³ada siekierê, wchodzi do domu � spracowany mê¿czyzna: w milczeniu myje
rêce, wyciera w rêcznik podany przez matkê, siada za sto³em, gdzie czeka ju¿, miê-
dzy no¿em i widelcem, pusty talerz, talerz z chlebem i szklanka z wsadzon¹ do niej
³y¿eczk¹. Syn siada i czeka. M³odszy przygl¹da siê temu. Klara te¿. Gospodyni zdej-
muje patelniê z ognia i nak³ada synowi na talerz po³owê jajecznicy z patelni. A po-
tem staje za nim w pozie lokaja gotowego na ka¿de skinienie, jak wcze�niej przy
jego ojcu.

KLARA (wzdycha) Jaki tu spokój!
GOSPODYNI No pewnie ¿e wiêkszy ni¿ tam u was w mie�cie.
KLARA A jaka jest pani najwiêksza troska?
GOSPODYNI Wiele rzeczy, ale wie pani, ja to jestem z tego ¿ycia zadowolona. I te ró¿-

ne k³opoty to albo mi nie przeszkadzaj¹, albo siê przyzwyczai³am.
KLARA I nie jest to mêcz¹ce, tak codziennie to samo?
GOSPODYNI Ja lubiê, jak jest tak samo. Nie lubiê, jak co� jest nie tak. To tak jak z moim

mê¿em: wszystko jest w porz¹dku, je�li w �rodê na obiad jest pomidorowa i mielony,
w pi¹tek ryba, a w niedzielê kura. I ¿adnych nowomodnych surówek. (�mieje siê)

KLARA A mogê o co� zapytaæ?
Gospodyni kiwa przyzwalaj¹co g³ow¹.

KLARA A dlaczego pani nie jada ze swoimi mê¿czyznami, tylko im us³uguje.
GOSPODYNI Taki jest obyczaj. Proszê mi wierzyæ, to nie jest brak szacunku. Tak przy-

wykli�my i nie ma co zmieniaæ. Wszystko jest dobre, jak dobrze ludziom s³u¿y. Ja
wiem, ¿e u was wszystko jest po partnersku, ale i tak najwa¿niejsze, czy siê ludziom
ze sob¹ dobrze uk³ada.

KLARA A jak poznaæ, ¿e siê dobrze uk³ada?
GOSPODYNI Pyta pani o ma³¿eñstwo?
KLARA Te¿.
GOSPODYNI (namy�la siê przez chwilê) Powiem tak: kiedy mê¿czyzna co� dla ciebie

robi i czego� od ciebie wymaga.
Poprzedzony szczekaniem psa na podwórku, do kuchni wchodzi So³tys. Syn z uszano-
waniem zrywa siê od sto³u. Gospodyni sprz¹ta po nim, k³ad¹c na tym miejscu nowe
nakrycie. So³tys myje rêce, wyciera w rêcznik podany mu przez ¿onê i siada przy stole
w miejscu zwolnionym w³a�nie przez syna. Czeka na podanie posi³ku.

SO£TYS (do Klary) Ucieszy siê pani. Uda³o siê za³atwiæ ceg³y dla Jeziorków.

T r i d u u m 1. P i ¹ t e k

Poranek. Podwórko u So³tysa. Jedna z córek wynosi z piwnicy wielkie gary, dwie po-
zosta³e czyszcz¹ je i szoruj¹. Starszy syn kosi trawê. Klara, odprowadzana przez Go-
spodyniê, wychodzi z domu.
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KLARA Grochówkê na festyn bêdziecie gotowaæ?
GOSPODYNI To ju¿ dzi��
KLARA Co dzi�?
GOSPODYNI �winiaka bêdziemy biæ. Pod wieczór, ¿eby za ciep³o nie by³o. M¹¿ zde-

nerwowany dzisiaj, ¿e miejsca sobie znale�æ nie mo¿e. Kiedy� �le trafi³ i zwierzak
strasznie siê mêczy³. To teraz, ¿eby siê czym� zaj¹æ, pojecha³ za ceg³ami dla Jezior-
ków.

KLARA (podejrzliwie przygl¹daj¹c siê kosz¹cemu) A to na co?
GOSPODYNI To po to, ¿eby nie by³o plam od krwi. A chce pani tego �winiaka zoba-

czyæ?
CÓRKA On ma takie fajne oczy!�
KLARA No nie, sk¹d!�

Zapada z³owroga cisza. W tej ciszy d�wiêk koszonej trawy. Klara rusza ku furtce. Po
drodze mija rzêdem przez dziewczynki ustawione gary. Czekaj¹ na zawarto�æ. Klara
zamyka za sob¹ furtkê. Naprzeciwko pasie siê m³ody byczek.

KLARA Nie jedz tak du¿o. Lepiej byæ g³odnym ni¿ martwym.
Mija powiewaj¹cy na wietrze transparent z napisem: �Swojskie klimaty�. Wyci¹ga
komórkê. Wybiera numer Redaktora.

v
Telewizyjna monta¿ownia. Na ekranie w wielkim tempie przewija siê materia³ filmo-
wy. Redaktor siedz¹cy przy monta¿y�cie na ekranie komórki sprawdza, kto dzwoni.
Nie odbiera. Automat informuje:

AUTOMAT Cze�æ. Niestety, chwilowo nie mogê odebraæ. Nagraj wiadomo�æ po sy-
gnale.

v
Klara na polnej drodze wybiera nastêpny numer.

KLARA Czy zasta³am Redaktora?
v

Sekretariat w gmachu telewizji. Sekretarka ze s³uchawk¹ w gar�ci.
SEKRETARKA Nie, nie ma.
KLARA A kiedy mam dzwoniæ, ¿eby go zastaæ?
SEKRETARKA Trudno mi powiedzieæ.
KLARA A kto mi to powie, jak nie pani? Jestem na dokumentacji i muszê wiedzieæ, jakie

s¹ decyzje dotycz¹ce produkcji mojego projektu.
SEKRETARKA (z jadowitym u�miechem) To proszê o to zapytaæ pana redaktora.
KLARA (zrezygnowana) Oczywi�cie. (po chwili dodaje) Proszê przekazaæ Redaktorowi,

¿e dzwoni³am.
Ale na ekranie komórki widnieje ju¿ napis: �po³¹czenie przerwane�. Klara chowa
komórkê i w tym w³a�nie momencie rozdzwania siê ona. Klara wyci¹ga j¹ ponownie
i spogl¹da na ekran.

KLARA A, to ty. Czekam na telefon od Redaktora.
v

Warszawska ulica. Roch z komórk¹ przy uchu.
ROCH Cze�æ, moja Czysta! Ruszamy! Niez³a ekipa na twoje �wiêto! Czekaj nas za parê

godzin. Urz¹dzimy ci szampañskie urodziny. (u�ciskiem d³oni wita Miko³aja, siedem-
nastoletniego syna Andrzeja i Agi. Do s³uchawki) Nawet Miko³aj wybiera siê ze sta-
rymi!
Roch koñczy rozmowê, stoj¹c¹ obok Babciê-Wieczno�æ bierze na rêce i instaluje na
tylnym siedzeniu samochodu w co� na kszta³t dzieciêcego fotelika. Przygl¹da siê
temu Aga.
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ROCH (wskazuj¹c na Babciê-Wieczno�æ i cytuj¹c reklamê serka topionego) Sorry, nie

mia³em jej z kim zostawiæ.
AGA (cytuj¹c za nim) Buzia ma³a� Ach, te dzieci!�
ROCH (poprawiaj¹c Babciê w foteliku) Ona na nic nie reaguje. To taki zanik o cechach

pocz¹tku. Chyba jej kupiê lalkê, mo¿e zechce siê ni¹ pobawiæ.
Wokó³ krz¹taj¹ siê przy swych samochodach inni cz³onkowie eskapady, jedni z dzieæ-
mi, drudzy z psami. W�ród nich s¹ te¿ Kubusiowie i Andrzejowie z Miko³ajem.

ROCH (radosny okrzyk) Ruszamy!
Trzaskaj¹ zamykane drzwi samochodów i kawalkada wozów rado�nie rusza, tr¹bi¹c
na siebie.

v
Klara zbli¿a siê do cha³upy Jeziorków. Ju¿ z daleka widaæ stertê bia³ych cegie³
zgromadzonych tu¿ przy szcz¹tkach cha³upy. Z dala widoczna grupa mê¿czyzn
buduje fragment pierwszej �ciany. Kto� nosi ceg³y, kto� krêci urz¹dzenie z cemen-
tem, kto� muruje. Najaktywniejszy jest So³tys, który uk³ada ceg³a po cegle jak, nie
przymierzaj¹c, �cz³owiek z marmuru�. Potê¿ne musku³y prê¿¹ siê od wysi³ku.
W�ród budowniczych jest te¿ stary Jeziorka, któremu jakby uby³o lat. Jest ener-
giczny. I pogodny. Wszyscy pracuj¹ w ciszy, tylko czasami kto� rzuci jak¹� komen-
dê. Obok, przy kuchni polowej z dymi¹cym kominem, Jeziorkowa siedzi na zydlu
i obiera ziemniaki. Zupa w wielkim garze stoi na ogniu i bulgoce. Na starym stole
dostawionym do kuchni ró¿ne s³oiki i naczynia. Nad sto³em dach z folii. Pod sto-
³em kundel, który na widok Klary szczeka jak opêtany. Broni domostwa. Jeziorko-
wa stawia gar z ziemniakami na ogniu i zaczyna do talerzy nalewaæ zupê. Po ko-
lei ka¿dy z pracuj¹cych mê¿czyzn podchodzi i odbiera naczynie. Siadaj¹, gdzie
popadnie. W ciszy jedz¹. Klara przysiada gdzie� w k¹cie. So³tys z reklamówki
wyci¹ga pó³ litra.

SO£TYS A to od naszej w³adzy. Sam wójt przysy³a.
Siêga po brudn¹ szklankê stoj¹c¹ na stole. Polewa ka¿demu z mê¿czyzn. Potem pod-
chodzi do Jeziorkowej, która wypija, a na koñcu przerywa izolacjê Klary, któr¹ te¿
czêstuje wódk¹. Jeziorkowa podchodzi do niej z miseczk¹ zupy.

SO£TYS Muszê ju¿ i�æ, bo w domu te¿ czeka na mnie robota.
KLARA Ma cztery racice i ogon.
SO£TYS Co robiæ� (wsiada do swego malucha, aby zabiæ �winiê)

Z naprzeciwka podje¿d¿a samochód Renaty. Zatrzymuje siê ona przy Klarze, otwiera
okno i przygl¹da ludziom zgromadzonym przy budowie.

RENATA Masz, czego� chcia³a � ludzie sobie pomagaj¹.
KLARA No. (podejmuje kolejn¹ próbê telefoniczn¹) Zasta³am Redaktora? (s³ucha) A kiedy

bêdzie?
v

W gabinecie telewizyjnym sekretarka daje obecnemu tu Redaktorowi rozpaczliwe
znaki. Ten macha rêkami na znak, ¿e go nie ma. W koñcu decyduje siê on na roz-
mowê.

REDAKTOR Cze�æ, Klara! S³uchaj, jest taka sprawa, stara powiedzia³a, ¿e ju¿ nie da na
te twoje projekty ani grosza. ¯e nikt tego ogl¹daæ nie chce. Wiesz, jak to jest teraz�
No, przykro mi! Ale wiesz, jeszcze przyjd¹ lepsze czasy!� Jak przyjedziesz, wpad-
nij, to pogadamy! No, trzymaj siê ciep³o! Pa!�

v
Klara w szoku, siada w samochodzie Renaty, d³ugo milczy.

KLARA Nie robimy widowiska. Cofnêli zgodê.
Renata w³¹cza silnik. Odje¿d¿aj¹, zostawiaj¹c pracuj¹cych.
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Samochód Rocha prowadzi kawalkadê wozów �urodzinowych�. Rado�nie tr¹bi¹ na
siebie, jad¹c wzd³u¿ malowniczych pejza¿y. Stawkê otwiera samochód prowadzony
przez Kubê. Obok niego Anka, z ty³u za� Aga i Andrzej, a miêdzy nimi siedemnastolet-
ni Miko³aj.

ANDRZEJ Nonkonformizmu siê dzisiaj nie nosi. A wszystko dlatego, ¿e nie mo¿na byæ
trochê nonkonformist¹ albo raz sobie byæ nonkonformist¹, a raz nie. To tak, jak nie
mo¿na byæ trochê w ci¹¿y. A co zrobiæ, jak nonkonformizm nie pasuje do krawata?
(po d³u¿szej ciszy) Do tego zbylejaczenia dochodzili�my etapami. Najpierw by³o cha³-
tur¹ to, co teraz jest po prostu prac¹. To podzia³a³o jak powolne znieczulenie. (cisza)
Za szybko cz³owiek ¿yje, nie ma nawet czasu, ¿eby pomy�leæ, kim siê jest.
Kuba ze sterty ta�m zgromadzonych w schowku wyci¹ga �wojenn¹� kasetê Przemy-
s³awa Gintrowskiego �Pami¹tki�. Przygrywka.

GINTROWSKI
Stan¹³ w ogniu nasz wielki dom,
Dym w korytarzach krêci sznury,
Jest g³êboka, naprawdê czarna noc,
Z piwnic p³on¹ce uciekaj¹ szczury.
Kuba odkrêca szybê w samochodzie i skanduje tekst razem z Gintrowskim:

GINTROWSKI I KUBA
Krzyczê przez okno, czo³o w szybê wgniatam,
Haustem powietrza robiê w ¿arze wy³om,
Ten, co mnie s³yszy, ma mnie za wariata,
Wo³a: � Co jeszcze, �wirze, ci siê �ni³o.
Pasa¿erowie s³uchaj¹.
Wiêc chwytam kraty rozgrzane do bia³o�ci,
Twarz moj¹ widzê, twarz w przekleñstwach,
A obok s¹siad patrzy z ciekawo�ci¹,
Jak p³onie na nim kaftan bezpieczeñstwa.
Za szyb¹ panorama mijanych wiosek i miasteczek. Inni cz³onkowie tej kawalkady te¿
jad¹ w milczeniu, jakby s³uchali piosenki.

GINTROWSKI (sam)
Lecz wiêkszo�æ �pi nadal, przez sen siê u�miecha,
A kto siê zbudzi, nie wierzy w przebudzenie,
Krzyk w wyt³umionych salach nie zna echa
Na rusztach ³ó¿ek milczy przera¿enie.
Kuba �piewa coraz g³o�niej.

GINTROWSKI I KUBA
Ci przywi¹zani dymem materacy,
Przepowiadaj¹ ¿ycia swego s³owa,
Nam pod nogami ¿arz¹ siê posadzki,
Deszcz iskier czerwonych osiada na g³owach.
Do �piewu do³¹czaj¹ pozostali pasa¿erowie Kuby. Tylko Miko³aj milczy, bacznie ob-
serwuj¹c �starych�.

TUTTI
Dym coraz gêstszy obcy kto� siê wdziera,
A my wci�niêci w najdalszy sali k¹t,
Têdy! � wrzeszczy � Niech was jasna cholera,
A my nie chcemy uciekaæ st¹d. (wydzieraj¹ siê bez opamiêtania)
A my nie chcemy uciekaæ st¹d!
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Krzyczymy w szale w�ciek³o�ci i pokory,
Stan¹³ w ogniu nasz wielki dom!
Dom dla psychicznie i nerwowo chorych!
Stan¹³ w ogniu nasz wielki dom!
Dom dla psychicznie i nerwowo chorych!
Wyciszenie muzyczne i powtórka ostatniej zwrotki. Teraz tekst �piewa tylko Gintrow-
ski. Pasa¿erowie milcz¹ wpatrzeni w pejza¿ za oknami. Miko³aj obserwuje.

GINTROWSKI (sam)
A my nie chcemy uciekaæ st¹d!
Krzyczymy w szale w�ciek³o�ci i pokory,
Stan¹³ w ogniu nasz wielki dom!
Dom dla psychicznie i nerwowo chorych!
Wraz z wybrzmieniem pie�ni samochody odje¿d¿aj¹ w sin¹ dal.

Z n a k i  � w i a t a

Klara i Renata siedz¹ w przydro¿nym rowie i pij¹ wódkê z gwinta.
RENATA Dlaczego ty siê tak ciekawisz tym wszystkim u nas? Ze wsi pochodzisz?
KLARA Nie.
RENATA Wiêc?
KLARA (po d³ugim namy�le) ̄ eby odzyskaæ pamiêæ. (pije) A ty czemu siê tym zajmujesz?
RENATA Dla zabicia czasu.
KLARA Dla zabicia czasu? A nie lepiej z niego korzystaæ?
RENATA Jak to zwa³, tak to zwa³, a co� w ¿yciu robiæ trzeba. Moja babka tu¿ przed

�mierci¹ tak mi powiedzia³a: mo¿esz wykorzystywaæ czas, mo¿esz go marnowaæ,
mo¿esz go zabijaæ, a i tak umrzesz.

KLARA Ale to, co robisz, to co� wiêcej ni¿ zabijanie czasu.
RENATA Opowie�ci tych starych ludzi potrafi¹ na mnie robiæ jakie� dziwne wra¿enie.

To mo¿na porównaæ tylko ze s³uchaniem bajek w dzieciñstwie.
KLARA Ja mam trudniej, bo jak przyje¿d¿am z miasta, to muszê siê przestroiæ, osi¹gn¹æ

taki �inny stan skupienia�. I wtedy czasami, gdy jestem w�ród tych starych ludzi,
zdarzaj¹ mi siê takie chwile, kiedy zdaje mi siê, ¿e widzê wiêcej ni¿ widaæ, ¿e jestem
otoczona czym� wiêcej, ni¿ to, co jest� Trudno mi o tym mówiæ, jeszcze trudniej to
zrozumieæ, ale to bywa ekscytuj¹ce� Jakby �wiat dawa³ mi jakie� znaki�
Przez chwilê siedz¹ w milczeniu i pij¹ z gwinta.

RENATA Klara to nietypowe imiê. Nie znam ¿adnej innej Klary.
KLARA Mam je po �wiêtej. Przez lata nie my�la³am o tym, wiêcej, nie lubi³am swojego

imienia, ¿e takie staro�wieckie. By³o dla mnie jasne, ¿e noszê je, bo w dniu moich
urodzin s¹ imieniny Klary. Ale pracuj¹c nad starym obyczajem, nauczy³am siê zada-
waæ pytania. W koñcu przyszed³ wiêc czas, aby tak¿e zadaæ sobie pytanie o w³asne
imiê. Pewnego dnia w bibliotece zamówi³am stos ksi¹¿ek o �wiêtej Klarze. Od razu
mi siê spodoba³a, to fajna �wiêta � kocha³a Pana Boga i �wiêtego Franciszka. (z u�mie-
chem) To tak jak ja.
Renata odwzajemnia u�miech. Pij¹. Lubi¹ siê.

KLARA Ona d³ugo chorowa³a. A umiera³a w sierpniu. Dziesi¹tego dosta³a to, na czym jej
zale¿a³o � potwierdzon¹ przez papie¿a regu³ê swego zakonu. Ostatecznie ze �mierci¹
zwleka³a jeszcze ca³¹ noc. Dotrwa³a do �witu 11 sierpnia. Wkrótce potem, bo o dzie-
wi¹tej rano, przysz³am na �wiat ja. Tyle ¿e siedem wieków pó�niej. Pamiêtam wielkie
wra¿enie, jakie uczyni³o na mnie to odkrycie. Teraz dopiero sta³o siê dla mnie jasne,
dlaczego Klara jest patronk¹ akurat 11 sierpnia. To odkrycie uczyni³o mi j¹ bardzo bli-
sk¹. I zaczê³am lubiæ swoje imiê� (pij¹) Co zabawne, w 1958 chyba roku Watykan
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uczyni³ z niej patronkê telewizji!� Bo w swoje ostatnie Bo¿e Narodzenie, przykuta do
³ó¿ka, zobaczy³a i us³ysza³a nabo¿eñstwo odprawiane w �wi¹tyni przez Franciszka. Tak,
jakby tam by³a. Czyli tak, jak w telewizji. Wiêc Pius XII postanowi³, ¿eby to Klara
patronowa³a temu wynalazkowi, z którego, jak mówi³, mog¹ byæ wielkie korzy�ci, ale
i wielkie niebezpieczeñstwa!� (pije) Ale równocze�nie Klara jest patronk¹ ociemnia-
³ych!� Oraz praczek, poz³otników, hafciarek, szklarzy, a nawet maluj¹cych na szkle.
(pije) �Clara� po ³acinie to �jasna�, �czysta�, a tak¿e �s³awna�. Wybieraj�
Z dala s³ychaæ d�wiêki mechanicznej muzyki. Chwilê pó�niej na polnej drodze poja-
wia siê kawalkada samochodów wioz¹ca go�ci z Warszawy. Pijana Klara wypada
z rowu. Samochody hamuj¹ w pop³ochu. Klara wsiada do jednego z nich i kawalkada
rusza dalej. Na koñcu do³¹cza do nich samochód Renaty.

v
Samochody z piskiem opon zatrzymuj¹ siê przed domem So³tysa. Wysypuj¹ siê z nich
ludzie z dzieæmi, psami, a tak¿e Andrzej i Aga z synem Miko³ajem, Kuba i Anka oraz
Roch z pijan¹ Klar¹ i malutk¹ Babci¹-Wieczno�ci¹. Wrzaski, nawo³ywania. Go�cie
s¹ jak szarañcza, wciskaj¹ siê do wnêtrza domu, a tam w kuchni gospodarze sortuj¹
ogromn¹ stertê wieprzowiny. Wszêdzie stosy miêsa, ko�ci, t³uszczu, krwi. Gospodarze
unurzani s¹ w tym wszystkim po ³okcie. Ich dzieci siedz¹ i w milczeniu przygl¹daj¹
siê sortowaniu i obróbce. Go�cie nie maj¹ �mia³o�ci przekroczyæ progu, jakby w tym
miejscu przebiega³a linia frontu.

v
Wieczór nad jeziorem. Wszyscy miastowi biegn¹ od strony domu na ³eb na szyjê i z wrza-
skiem wpadaj¹ do wody. Jakby siê chcieli obmyæ z pierwszego wra¿enia. Piski, krzyki,
psa szczekanie. Oczyszczenie.

T r i d u u m 2. S o b o t a

Poranek, podwórko So³tysa. Klara skacowana pije zsiad³e mleko, siedz¹c na ³awce przed
domem. W g³êbi podwórka krz¹ta siê Gospodyni. Poi byczka, sypie ziarno kurom, wie-
przkowi w chlewie do koryta wrzuca gotowane kartofle, podlewa kwiaty. Na koniec
wyrywa z ziemi kilka cebulek, z którymi rusza w stronê domu. Dostrzega Klarê.

GOSPODYNI (u�miecha siê) Tak, tak, trzeba to wszystko wy¿ywiæ.
KLARA No i nas w to wliczaj¹c. Taka hodowla go�ci�
GOSPODYNI (rozbawiona) No trochê tak.

Na podwórku pojawia siê Roch prowadz¹cy Babciê-Wieczno�æ znad jeziora.
GOSPODYNI M¹¿ pani wraca z mam¹ znad jeziora.
KLARA (obserwuj¹c tê parê) Mój m¹¿ to cz³owiek, który w ¿yciu chce siê dobrze ba-

wiæ. Aby tak by³o, gotów jest na wszelkie po�wiêcenia. W efekcie zawsze musi siê
zdrowo namêczyæ, aby siê dobrze bawiæ. Ci¹gle co� wymy�la: koncerty, happeningi,
imprezy, bankiety. Wk³ada w to ogromnie du¿o energii, eksploatuje siê, a potem prze-
klina to wszystko, zmagaj¹c siê z kolejnymi przeciwno�ciami i ledwo dysz¹c z prze-
mêczenia, ale gdy imprezy dobiegaj¹ koñca, Roch natychmiast robi siê smutny. Przez
lata naszego ma³¿eñstwa nauczy³am siê rozumieæ, ¿e chwile przestoju �le s³u¿¹ moje-
mu mê¿owi, a i ca³ej rodzinie. Natychmiast wpada w depresjê. Mój m¹¿ albo siê do-
brze bawi, albo jest nieszczê�liwy. Trzeba mu wówczas szybko wymy�laæ now¹ zaba-
wê�. Mój biedny Roch!

v
Samochody warszawiaków jad¹ radosn¹ kawalkad¹ przez �Wiciowianki�. Mijaj¹
transparent �Swojskie klimaty�, dom kultury, przy którym stoi autokar z napisem
�turystyczny�, pa³ac Renaty i popegeerowskie ruiny. W koñcu doje¿d¿aj¹ do budowy
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u Jeziorków. Jeziorkowa krz¹ta siê przy kuchni polowej. W tle grupa mê¿czyzn pracu-
je przy budowie. Zaaferowany kundel biega w�ród nich po gospodarsku.

AGA (z daleka dostrzegaj¹c kuchniê polow¹) Ale supersprzêt!
Samochody zatrzymuj¹ siê, a go�cie wycelowuj¹ w pracuj¹cych tu obiektywami apa-
ratów fotograficznych. Budowniczy przerywaj¹ pracê, w milczeniu przygl¹daj¹c siê
przybyszom. Tylko kundel szczeka.

KUBA (rado�nie machaj¹c do So³tysa) A, to nasz gospodarz! Mo¿e trzeba pomóc?
SO£TYS Nie, dziêkujemy.

Miastowi zmieszani. Aga przestaje fotografowaæ.
v

Kawalkada samochodów wje¿d¿a na podwórko. Warszawa wysypuje siê z nich, g³o-
�no trzaskaj¹c drzwiami. Po chwili go�cie wchodz¹ do kuchni, gdzie czeka na nich
obiad.

KUBA (krzywi siê) Uuu, co tak pachnie?
ANDRZEJ Agroturystyka.
ANKA A ta zupa to na ko�ciach?
GOSPODYNI (zak³opotana) Tak.
ANKA To ja tego nie jem. I za kotlecik te¿ dziêkujê. Pozostaj¹ mi tylko ziemniaki i cia-

sto. Bo przecie¿ nie piecze pani ciast na smalcu?
GOSPODYNI (nerwowy rechot) No nie, sk¹d!

Go�cie bior¹ siê do jedzenia. Przez korytarz przechodzi najstarsza córka gospodarzy.
NAJSTARSZA (na widok go�ci) Smacznego.
GO�CIE (grzecznie) Dziêkujemy.

Dwie m³odsze córki wygl¹daj¹ ciekawie z pokoju.
GOSPODYNI (do Rocha, ¿eby zagadn¹æ) Widzieli�my pana w telewizji.
ROCH (znad talerza zupy) Ach, tak.
GOSPODYNI To pañstwo wszyscy pracujecie w telewizji?

Nikt nie kwapi siê do odpowiedzi.
AGA Ja pracujê dla telewizji. Przygotowujê kampanie reklamowe, promocje.
GOSPODYNI (grzecznie) Aha.
ANDRZEJ Czyli zachwala towary, o których wie, ¿e nie s¹ lepsze od innych. Jest wy-

twórc¹� niczego, bo nie towaru, tylko marki towaru.
Gospodyni grzecznie kiwa g³ow¹. Przez korytarz przechodzi starszy syn So³tysa.

STARSZY Smacznego.
GO�CIE (grzecznie) Dziêkujemy.
AGA (wskazuj¹c Andrzeja) A mój m¹¿ z kolei jest specjalist¹ od zasobów ludzkich.

Gospodyni nie kryje zdziwienia.
AGA Czyli na przyk³ad: w zak³adzie pracy jest czterdziestu kierowników, a zostaæ ma piêt-

nastu. Wtedy wynajmuje siê Andrzeja, a on decyduje, kto zostaje, a kto idzie na bruk.
ANDRZEJ Ja o niczym nie decydujê. Doradzam, jak wybraæ w sposób obiektywny.
ANKA (ironicznie) To jest taki sposób?�
ANDRZEJ Tak, s¹ pewne procedury.
KUBA I oto jeszcze nie tak dawno cz³onek wielomilionowego zwi¹zku zawodowego

doradza teraz, jak zwalniaæ ludzi z pracy. Lewicuj¹cy krwiopijca.
ANDRZEJ A wy mo¿e lepsi jeste�cie? Ch³opomani, którzy w pop³ochu uciekli ze wsi,

inteligenci, którzy przestali czytaæ ksi¹¿ki, lewicowcy zamieszkuj¹cy apartamentowiec�
KUBA O nie, przepraszam, my jeste�my prawicowcy. Zw³aszcza moja ¿ona. Ona w ka¿-

d¹ niedzielê stara siê wpa�æ do Pana Boga, jak w ka¿dy poniedzia³ek do kosmetyczki.
Korytarzem przechodzi m³odszy syn So³tysa.

M£ODSZY Smacznego.
GO�CIE (grzecznie) Dziêkujemy.
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ROCH Ile tych dzieci?
GOSPODYNI Pi¹tka.
ANDRZEJ (nak³adaj¹c sobie kotlecik i spogl¹daj¹c na dzieci So³tysa) Uczycie wszystkich?
GOSPODYNI Tak, ale czesne naszej najstarszej bêdzie teraz wynosiæ piêæset z³otych mie-

siêcznie. Odpad³a w konkursie �wiadectw na pañstwowe studia, bo to i szko³a kiepsko
uczy³a i dziewczyna lepsze ma podej�cie do m³odszego rodzeñstwa ni¿ do trygonometrii.

AGA A dzi�, ¿eby znale�æ mê¿a, trzeba trygonometrii. Kto by chcia³ nieuczon¹. Dzieci chc¹
robiæ tylko wykszta³conym dziewczynom. Tym niewykszta³conym robi¹ tylko bêkarty.

ANDRZEJ (siêgaj¹c po ciasto bez smalcu) Czyli te pieni¹dze, które zap³acimy za to
ciasto, pójd¹ na jej naukê.

GOSPODYNI Na to wychodzi.
AGA (rozbawiona) A Andrzej dorabia sobie w szkole prywatnej i uczy tam takich, jak

wasza córka, wiêc o ile pro�ciej by³oby, gdyby Andrzej zjad³ ciasto za darmo i za
darmo nauczy³ wasz¹ najstarsz¹ trygonometrii�

KUBA Lub nikogo niczego nie uczy³, a ciasto piek³ sam�
KLARA (wstaje od sto³u) Przejdê siê trochê.

v
Transparent �Swojskie klimaty� powiewa na wietrze. Klara mija go i zbli¿a siê do
zamkniêtego dot¹d piêknego ko�ció³ka. Naraz jego drzwi otwieraj¹ siê zapraszaj¹co.
To Ko�cielny, brat So³tysa, przygotowuje �wi¹tyniê do mszy. Klara staje w drzwiach,
obserwuj¹c wnêtrze. S³ychaæ stukot butów Ko�cielnego, zmierzaj¹cego w stronê o³ta-
rza. Klara wchodzi do wnêtrza, siada w ³awce i przygl¹da siê jego wykonywanym po
gospodarsku czynno�ciom. Naraz w tej ciszy rozbrzmiewaj¹ potê¿ne d�wiêki dzwonu
wzywaj¹cego na nabo¿eñstwo. Klara siedzi bez ruchu. P³acze. Dzwony milkn¹. Klara
wstaje, rusza do wyj�cia. Mijaj¹ j¹ pierwsi wierni. Gdy jest ju¿ na zewn¹trz, t³um
wiernych gêstnieje. Klara idzie �pod pr¹d�.

T r i d u u m  3. N i e d z i e l a  �  11 s i e r p n i a

Festyn. Widok bezkszta³tnej, plastykowej masy w jaskrawych kolorach. Nadmuchiwa-
na przyjmuje w koñcu kszta³t jarmarcznego trapezu dla dzieci. Trwaj¹ przygotowania
do festynu. Kto� zbija z desek kram na pami¹tki i s³odycze. Inny instaluje beczkê z pi-
wem. Zabawki, obrazki, lody, cukrowa wata. Pan z balonami doczepia je do wysokie-
go kija. Na estradzie ³opocze wielki napis: �Swojskie klimaty� i flaga Unii Europej-
skiej � sponsora imprezy. Jest te¿ pierwszy widz � ma³a dziewczynka z balonikiem na
d³ugim druciku. Balonik ko³ysze siê na wietrze.

v
W kuchni u So³tysa Gospodyni t³ucze miêso na kotlety, obok wielka micha kaszanek
i kie³bas.

v
So³tys pod krawatem zwozi taczkê z drewnem nad jezioro.

v
Na podwórku Roch z baga¿nika wyjmuje skrzynkê wina.

v
W ozdobionej starymi girlandami sali domu kultury �Wiciowianki� przebieraj¹ siê
w swe barwne, regionalne stroje.

v
Klara w dezabilu wychodzi na taras w domu So³tysa. Na podwórku czekaj¹ ju¿ jej
go�cie pod wodz¹ Rocha.
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ROCH (wrzask) Niech siê �wiêci jedenasty sierpnia! Sto lat, moja Czysta!

Strzelaj¹ korki od szampana. Zgromadzeni od�piewuj¹ �Sto lat�. W oknie kuchen-
nym widoczna rodzina So³tysa, przygl¹daj¹ca siê ciekawie. Klara stoi na balkonie jak
Kiepura. Toasty. Rodzina So³tysa patrzy.

v
Festyn. Na estradzie trwa sprawdzanie nag³o�nienia. Na sygna³ gwizdka sêdziego na
boisku rozpoczyna siê mecz pi³ki no¿nej: kawalerowie-¿onaci, z drugiej mecz siat-
kówki. Pierwsi klienci ustawiaj¹ siê w kolejce po piwo.

v
Spod remizy rusza autobus z napisem �turystyczny�, wype³niony barwnie przystrojony-
mi �Wiciowiankami�. Jedzie bardzo wolno, czêsto zatrzymuj¹c siê, bo zmierzaj¹cy na
festyn ludzie nie ustêpuj¹ drogi. W oknach autokaru smutne twarze cz³onkiñ zespo³u.

v
Przed domem So³tysa Gospodyni rozpala grill. Na stole stos miêsa. Niedzielnie wy-
strojona rodzina gromadzi siê wokó³. Pojawia siê pierwsza butelka wódki.
So³tys dba o kie³basy na grillu. Towarzyszy mu jego brat, Ko�cielny.

SO£TYS Dobry tydzieñ mia³e� w robocie u proboszcza. Cztery pogrzeby!�
KO�CIELNY Ano dobry, ludzie wiêcej daj¹ za pogrzeby ni¿ za �luby. Widaæ bardziej

sobie ceni¹ ¿ycie wieczne. (wypijaj¹) A jacy ci ludzie teraz s¹! Z³o¿yli donos, ¿e mam
nieopodatkowane dochody! To poszed³em i za³atwi³em sobie dzia³alno�æ gospodar-
cz¹. I bêdê odprowadza³ podatki.

SZWAGIERKA S³ysza³am, ¿e stary Wojtek nie da³ siê pochowaæ na nowym cmentarzu.
Powiedzia³, ¿e proboszcz da³ siê skusiæ na ma³e pieni¹dze i odkupi³ kiepskie, podmo-
k³e pole. I ¿e on nie bêdzie gni³ w byle jakiej ziemi. Ponoæ zdrowo dop³aci³, ¿eby go
pochowali na górce. Prawda to?

KO�CIELNY Tak, ludzie mówi¹, ¿e tam siê niewygodnie le¿y, wiêc kto ¿yw za³atwia
sobie przydzia³ na starej czê�ci.
Mijaj¹ ich warszawscy go�cie. Z koszem jedzenia i bateri¹ win. Roch prowadzi potul-
n¹ Babciê-Wieczno�æ.

ANKA Bêdziemy mogli po¿yczyæ korkoci¹g?
GOSPODYNI (w pop³ochu spogl¹daj¹ca na mê¿a) Nie, nie mamy.
AGA (zgorszona) Jak to nie macie?
ANKA Ale koniecznie przyjd�cie pañstwo na nasze ognisko!

Rodzina nie �mie powiedzieæ: �nie�.

v
Na festynie wrzask kibiców, bo kawalerowie strzelili ¿onatym gola. Na estradzie �Wi-
ciowianki� ustawiaj¹ siê przy mikrofonach. Przygl¹da siê temu kilkoro dzieci.

WICIOWIANKI (�piew)
Dolo, moja dolo,
Gdzie� mi siê podzia³a,
Nim ja ciê przepi³a,
Nim ciê przehula³a.
G³o�niki chrypi¹, nie stroj¹, milkn¹, kobiety �piewaj¹ dalej.

v
Nad jeziorem przygotowywane jest ognisko. Na ruszcie ró¿ne wegetariañskie potra-
wy. Roch usi³uje no¿em otworzyæ wino.

ANKA (do Agi) A wasza Paulina to ju¿ chyba po studiach?
AGA Tak. Imponuje mi dziewczyna. Ju¿ teraz przeczyta³a wiêcej ksi¹¿ek ni¿ ja przez

ca³e moje ¿ycie. I jest teraz na �wietnych studiach, tylko co dalej?! W naszym otocze-
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niu jest taka nadprodukcja geniuszy, ¿e nie wiem, co jej przyjdzie z tych sukcesów.
Czy ma skoñczyæ jako kierowniczka domu kultury w Wiciowiankach?!� Ona siê do
tego nie nadaje. Ona zas³uguje na to, aby ca³ymi dniami le¿eæ na kanapie i czytaæ.
A potem dobrze wyj�æ za m¹¿!�

ANKA Czekam, ¿eby m³odzi w koñcu siê zbuntowali. Jak mo¿na byæ pokoleniem bez
buntu?!� Przecie¿ my im zajmujemy miejsca, a niewiele tworzymy nowych. Posu-
n¹æ te¿ siê nie posuniemy. A i wynosiæ siê z tego �wiata te¿ w najbli¿szej przysz³o�ci
jeszcze nie zamierzamy.

ANDRZEJ Oni siê nie zbuntuj¹. Bo przecie¿ wszystko, co maj¹, jest nasze.
Rozmowie przys³uchuje siê siedemnastoletni Miko³aj.

v
Festyn rozkrêci³ siê na dobre. Mecze, piwo, pami¹tki, baloniki i grupa apatycznych
gapiów �ledz¹cych popisy artystów na estradzie. Wokalista zespo³u krzyczy do za-
chrypniêtego mikrofonu.

MAX Wita was formacja �Relax�, której jestem liderem! Formacja �Relax� powsta³a,
oczywi�cie, z formacji �Weekend� i z formacji �Maxi-czad�, której by³em liderem.
Ja nazywam siê Max, bo wszystko co robiê, robiê na maksa! Oklaski!
Nikt oprócz niego nie klaszcze.

MAX Dzi�, oczywi�cie, i wy bêdziecie bawiæ siê na maksa! Teraz za�piewamy wam
kilka naszych czadowych kawa³ków! Chcecie zostaæ naszymi fanami?
Nikt nie chce. Dwie kobiety z �Wiciowianek� jeszcze w strojach ludowych pij¹ piwo
z plastykowych kubków i przygl¹daj¹ siê pajacowi na estradzie. Obok stoi ma³a dziew-
czynka z balonikiem na d³ugim druciku.

MAX Pamiêtacie to: �Gra¿yna, nie zaczynaj��? (daje znaæ, ¿eby widzowie odkrzyknêli)
PIJANY (skanduje) Twe spojrzenie to ³ez mych przyczyna.
MAX (drze siê) Jeste�cie superowi!

Potê¿ny akord muzyczny i p³ynie pie�ñ.
MAX (�piew)

Gra¿yna, nie zaczynaj,
twe spojrzenie to ³ez mych przyczyna,
obiecujesz mi³o�ci wzloty,
a potem mówisz, ¿e nie masz ochoty.
Gra¿yna, Gra¿yna,
Z³amanych serc mêskich przyczyna,
B¹d� moj¹ na zawsze i zostañ ze mn¹ ju¿,
a dam ci za to kosz czerwonych ró¿.
Przygl¹daj¹ siê temu niektórzy z go�ci urodzinowych. Wszyscy z piwem w plastyko-
wych kubkach. Na ³awce, w�ród gawiedzi, przysiad³y: Klara i Renata. Obok w swej
ulubionej pozie obserwatora Kamil, syn Renaty, �wielki bratanek�.

v
Zachód s³oñca. Ognisko pije wino.

AGA (brodz¹c na brzegu, z flaszk¹ w gar�ci) Fu! Jakie to brudne! To jezioro to jeden
wielki syf!

ANDRZEJ (le¿¹c na pomo�cie i grzebi¹c patyczkiem w �kwitn¹cym� jeziorze) A prze-
cie¿ to ich jedyny kapita³. Ale ¿eby to oczy�ciæ, trzeba kasy. A oni sami nie dadz¹.

AGA Trzeba, ¿eby zjawi³ siê kto�, kto by da³. To oni wtedy na pewno byliby �za�. (wzdy-
cha) To wszystko wiocha i d³ugo jeszcze bêdzie wiocha. Wiocha, rozumiesz, buraki.

KUBA Uuuu, pani radczyni dzi� nie³askawa. Tyle ¿e lud prosty ma to gdzie�.
v

Grill pije wódkê.
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WÓJT (te¿ kuzyn, po wypiciu) Bo oni nie szanuj¹ cz³owieka. A co, naród tego nie wi-

dzi, naród jest �lepy? Naród widzi. Naród widzi i zap³aci im za to. Ja to ju¿ od
dawna powtarzam: ka¿dy cz³owiek, nawet profesor, uczy siê do koñca ¿ycia i musi
wyci¹gaæ wnioski ze swoich b³êdów. To i oni bêd¹ siê musieli jeszcze wiele na-
uczyæ.

v
Zmrok. Ognisko zak¹sza.

ANKA Tak. Elity siê nie sprawdzi³y.
ANDRZEJ A gdzie� ty, kurwa, wtedy by³a?
ROCH A gdzie jest teraz Aga?
ANDRZEJ Gdzie� siê w³óczy i poszukuje przygód.

v
Noc na festynie. Pijana Aga tañczy na parkiecie, wdziêcz¹c siê do kilku spoconych
facetów. W�ród tañcz¹cych jest te¿ Klara i So³tys. Aga dostrzega ich.

AGA (z zazdro�ci¹) Us³uga agroturystyczna?
Na parkiecie pojawia siê Max, zalecaj¹c siê do �miastowej�.

MAX Cze�æ, jestem Max, bo zawsze w ¿yciu idê na maksa.
AGA (wylewnie rzucaj¹c mu siê na szyjê w ge�cie zbratania) Cze�æ, Max. Jestem pijana.
MAX Jeste� superowa.
AGA (rozchichotana) Superowa!�

Max daje znaæ klawiszowcowi. Ten gra przygrywkê. Max chwyta Agê do tañca, w dru-
giej rêce trzymaj¹c mikrofon bezprzewodowy. Aga tuli siê do Maxa.

MAX (�piew, ¿e tak powiem)
Nie wchod� we mg³ê, ja kocham ciê,
Wszystkie swe chwile tobie oddaæ chcê,
Jeste� tylko moj¹, kochana ma,
Pragnê ciê wieczorem, w nocy i za dnia.
Nad grup¹ tañcz¹cych unosi siê balonik na d³ugim druciku, który przemieszcza siê
poma³u.

v
Z lotu ptaka wie� wygl¹da jak cmentarz w zaduszki � w ka¿dym obej�ciu p³onie jaki�
ogieñ, a ludzie gromadz¹ siê przy nim. Najwiêksza iluminacja wokó³ festynowej es-
trady. Powietrze przepe³nione d�wiêkami disco-polo.

v
W ledwo co wybudowanym ceglanym pomieszczeniu, które ma byæ nowym domem
Jeziorków, umiera stary grajek. Jeziorkowa zaciska jego rêce na gromnicy i j¹ zapa-
la. Siada obok, przygl¹da siê obr¹czce na palcu, zdejmuje j¹. Rozwi¹zuje supe³ w chu-
stce na g³owie, zdejmuje j¹ i zaczyna rozpuszczaæ swój warkocz siwych w³osów.

v
Ognisko nad jeziorem dogasa. Roch �pi, Kuba nuci znan¹ bankietow¹ piosenkê, a An-
drzej grzebie w popio³ach, uk³adaj¹c je w zgrabn¹ kupkê. Jaki� zb³¹kany p³omyk tli siê.

KUBA My�lê, ¿e jest ju¿ poniedzia³ek, bo zrobi³em siê g³odny.
ANDRZEJ A ja my�lê, ¿e jest jeszcze niedziela, bo bym siê jeszcze czego� napi³.
KUBA (nuci)

Up³ywa szybko ¿ycie, up³ywa szybko czas,
Za rok, za dzieñ, za chwilê,
Razem nie bêdzie nas.
P³omyk ga�nie. Na pomo�cie, w ksiê¿ycowej po�wiacie grzecznie siedzi, okutana w ple-
dzik i zapomniana przez wszystkich, Babcia-Wieczno�æ.
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v

Noc. Droga miêdzy domami o�wietlona s³abymi �wiat³ami. Wszêdzie widoczne te¿
s³abe p³omyki dogasaj¹cych ognisk i grillów. Drog¹ wracaj¹ z festynu Klara i So³tys.
Milcz¹. Dochodz¹ do domu So³tysa. Zatrzymuj¹ siê przy furtce. So³tys, trzymaj¹c rêkê
na klamce, chce co� powiedzieæ, waha siê.

SO£TYS (zdobywaj¹c siê na odwagê) Szkoda.
KLARA (zdobywaj¹c siê na odwagê) Szkoda.

So³tys naciska klamkê i zapraszaj¹cym gestem wskazuje Klarze drogê do domu.

Z a s i e d l i n y  (ceremonia³ wprowadzania siê do nowo wybudowanego domu)

Poranek. Krajobraz po bitwie: pole, na którym odbywa³ siê festyn, zas³ane butelkami
i plastykowymi kubkami po piwie, resztkami jedzenia na tekturowych tackach i balonika-
mi, poruszanymi przez wiatr. Nad wszystkim tkwi transparent: �Swojskie klimaty� i flaga
Unii Europejskiej, sponsora imprezy. Mija je w czerñ ubrana �piewaczka z zespo³u �Wi-
ciowianki�. Drog¹ w�ród pól idzie w czerñ odziana Renata. Malownicze pola i ³¹ki, w�ród
których dot¹d widoczna by³a drewniana cha³upa Jeziorków. Teraz w tym miejscu stoj¹
cztery ceglane �ciany z dziurami na drzwi i okna. Zwieñczeniem s¹ drewniane belki okryte
foli¹.
Do tej budowli z ró¿nych stron zbli¿aj¹ siê w czerñ odziane pie�niarki z zespo³u �Wicio-
wianki� i znikaj¹ w mrocznym wnêtrzu, jak w tunelu. Wnêtrze to zbiór cegie³ z dziurami
na okna i drzwi, przez które widaæ s³oneczny dzieñ lata. Na �cianie centralnej, krzywo na
szpetnym zawieszony haku, obraz ze �wiêtego k¹ta Jeziorków. Poni¿ej stó³, na którym stoi
pasyjka i gromnica zatkniêta w dzbanku z owsem, oraz po³o¿ona na stela¿u z cegie³ de-
ska, na której le¿¹ zw³oki Jeziorki. Przy nim na niskim zydlu Jeziorkowa w czerni. U jej
stóp czarny kundelek. Obok za� ³awy dla ¿a³obników. Po chwili wnêtrze zape³nia siê w czerñ
ubranymi ¿a³obnicami, które w ciszy, szuraj¹c butami po ceglanej pod³odze, usadzaj¹ siê
do wspólnej modlitwy. W d³oniach maj¹ stare modlitewniki i ró¿añce zaplecione na d³o-
niach. To cz³onkinie zespo³u �Wiciowianki�. Coraz g³o�niejszy szept modlitwy: �Wieczny
odpoczynek racz mu daæ, Panie�� W k¹cie izby, w pó³mroku przysiada ledwo widoczna
Klara. �piewaczka z zespo³u �Wiciowianki� i Renata intonuj¹ pie�ñ. Jeziorkowa nie �pie-
wa. Tkwi nieruchomo obok swego mê¿a, spokojna, majestatyczna.

WICIOWIANKI (�piew)
Zmar³y cz³owiecze, z tob¹ siê ¿egnamy,
przyjmij dar smutny, który ci sk³adamy.
Trochê na grób twój porzuconej gliny,
od twych s¹siadów, przyjació³, rodziny.
T¹ drog¹ ka¿dy, któr¹ nas �wiat wodzi,
na ten ubity go�ciniec wychodzi.
Nied³ugo, bracie, z tob¹ siê ujrzemy,
ty¿e� ju¿ doszed³, my jeszcze idziemy.

v
Scena przekszta³ca siê w fotografiê z napisem: �Koniec�. Klikniêcie � zeskanowana
fotografia zmienia siê w ikonkê na ekranie komputera. Pojawiaj¹ siê kolejne fotogra-
fie zrobione przez Klarê bohaterom tej opowie�ci, najbardziej dla nich charaktery-
styczne i opatrzone napisami. Wszystkie one po kolei redukuj¹ siê do wymiaru ikonek.
Jakby komputer wch³ania³ w siebie pamiêæ o tych ludziach. Towarzyszy temu muzyka
Jeziorki zarejestrowana przez Klarê.
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