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Obsada dramatu:

A ponadto:

Stefcio, świeżo upieczony imigrant
Dziurka, jego żona
Nicola, jej przyjaciółka
Dziany, chłopak Nicoli
Zosia, architektka
Dziadek
Stróż z budowy
Lili, asystentka attaché kulturalnego ambasady
Pani w bieli
Pani w czerni
Pan w czerwieni
Dziennikarz
Rodaczka, znana jako profesorowa
Rodak, lokalna gruba ryba
Scyzor, żołnierz Rodaka, gangster
Głuchy, żołnierz Rodaka, gangster
Załoganci I - III
Student poeta
Student II, poeta, reżyser-amator
Robotnicy I - IV
Chórek

Podróżni na lotnisku
Oddział antyterrorystyczny policji
Uliczni przechodnie
Obsługa i goście baru
Imigracyjna polska młodzież i dorośli
Imigracyjni polscy robotnicy
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SCENA 1
Nicola, Rodaczka (mówiąca po polsku ze staroświeckim akcentem),
Dziany w hali przylotów
Nicola
Dziany, widzę go. Stefcio, Stefcio! No… Odsuń się, głupia krowo.
Rodaczka
Cóż znowu? Co to ma znaczyć? Proszę być grzecznym. Wypraszam
sobie. Nazjeżdża się takie tam i tylko wstyd przynosi.
Nicola
Sorki. Nie wiedziałam, że… Naprawdę, nie chciałam.

AKT PIERWSZY

Rodaczka
Młoda damo. Wypraszam sobie impertynencje. Znam język polski, co
nie oznacza, iż mam cokolwiek wspólnego z twoją brudną Polską.
Nicola
Ten kraj jest czysty, a Polska brudna? Tak? Chyba żyjemy w innych
światach. Dziany, nareszcie. Gdzie łazisz? Widzisz go? Tam! A ta tutaj
zasłoniła mi cały widok. Nie chce się przesunąć.
Rodaczka
Prosiłam bez impertynencji.
Dziany
Spoko, nie?
Nicola
Jest przy bramce. O, tam! Szybko, startuj. Olewamy paniusię. Akcja
błysk. Wiesz, który? Ten wysoki. Stefcio, Stefcio! Tutaj!
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Stefcio
Bez komplikacji. Jedynie nad samym miastem ostro huśtało.

SCENA 2
Dziany, Stefcio, Nicola w hali przylotów
Dziany
No cześć! Siema!
Stefcio
Siema! Stefcio jestem. Cześć Nicola!
Dziany
Dziany.
Nicola
Stefcio! We własnej osobie.
Stefcio
Super. Dzięki, że jesteście. Sam to bym tu zginął. Jak nic.
Dziany
Spoko, spoko. Nie pękaj. Nie takie rzeczy robi się dla załoganta. Damy
radę, nie?
Stefcio
Super, dzięki. Nie wiem, czym się wam odwdzięczę.
Dziany
Przyjdziesz po następnych.
Nicola
Aż w końcu ostatni zgasi tam światło. Dopiero będzie numer. Stefcio, a
jak przelot?

Dziany
Pewnie sporo ludzi było?
Stefcio
Pełniuteńko.
Nicola
I wszyscy w jedną stronę.
Dziany
Załoganci do swoich załóg. Jak nasz Stefcio, nie?
Stefcio
Aha! Że też ja jestem taki durny. Prezenty. Mam dla was
niespodziankę. Pomysł Dziurki. Zgadujcie. Co to może być?
Nicola
Superowo. Ale najpierw powiedz, co u niej? W którym już jest
miesiącu, bo pogubiłam się.
Dziany
Stefcio, dzieciak w drodze? Ja też chcę wiedzieć.
Stefcio
Szósty miesiąc. Z Dziurką jest ok, ale martwię się, bo nasza Kasieńka
trochę chora. No i ja teraz nie pomogę Dziurce. Sama musi sobie
radzić.
Dziany
Spoko, stary. Gratulacje się należą. Dobra robota.
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Stefcio
Dzięki, Dziany. Super gość jesteś.
Nicola
Wam tylko jedno w głowie, egoiści. Gratulacje się należą. Dobra robota.
A kobieta? Chwila waszej przyjemności i my później nie wiemy, w co
ręce włożyć. Tyle jest roboty przy dzieciakach.
Dziany
Nicola, nie wyjeżdżaj z tym znowu. Proszę cię. Wyluzuj. Czy ja nie
pomagam w domu? Czy nie odkurzam? Nie zmywam naczyń? Nie robię
zakupów?
Nicola
Może z raz odkurzyłeś. A naczynia zmywarka zmywa.
Stefcio
Na serio? Zmywarka? Kiedyś mojej Dziurce też kupię.
Nicola
Stefcio, wszystko tu będziesz miał. Spoko. Tylko potrzebna ci robota. I
pracę magisterską dokończysz. I zmywarkę Dziurce zafundujesz.
Spokojna głowa. Popracujesz. Odłożysz. Wystarczy na wszystko. Nie
chłodno ci?
Stefcio
Nie, nie. W porzo.
Dziany
No i co tam masz dla nas w prezencie? Dawaj, nie?
Nicola
Jeżeli wałówka, tutaj nie pokazuj, bo do domu nie dowieziemy.

Stefcio
Wałówka. I to jaka.

SCENA 3
Pani w bieli, Dziennikarz, Pani w czerni, Pan w czerwieni grają w
kości
Pani w bieli
A ty? Przyniosłeś nam coś? Jakiś prezencik? Choćby drobiazg. Tak
dawno nic nie dostałam.
Dziennikarz
Przykro mi. Następnym razem się poprawię. Obiecuję.
Pani w czerni
Przecież nie będzie żadnego następnego razu. To nie było zbyt miłe, jak
na kogoś, kto sam wprosił się w gościnę.
Pani w bieli
Ale właściwie po co te odwiedziny?
Dziennikarz
Pokręcę się trochę. Zawodowo. Taka praca.
Pani w bieli
A jak długo ma trwać twoje kręcenie się?
Dziennikarz
Jak najkrócej. Zbiorę materiał do artykułu i już mnie nie ma.
Pani w czerni
Nie ma cię? Czy ty wciąż żyjesz?
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Pan w czerwieni
Tacy, jak on? Żyją i nie żyją. Pół na pół. Żywe trupy.
Dziennikarz
Normalnie. Dziennikarze tak mają. Pół na pół.
Pani w czerni
Jak się tutaj dostałeś? Kto ci pomógł?
Dziennikarz
Kto pomógł? Jak to, kto? Naczelny.

czymś takim.
Stefcio
My przecież nic nie zrobiliśmy, więc i nam nic nie zrobią. A bandytów
trzeba łapać. Może tam jakieś narkotyki są? Bo psy przywieźli.
Dziany
Idziemy, idziemy. Albo nowa dostawa prochów, albo najprawdziwsi
terroryści. Uśmiechamy się, jak pies do jeża i do przodu. Nicola, który
przystanek?
Nicola
Spoko, Dziany. Wyluzuj. Psa wystraszysz i dopiero będzie bonanza.

SCENA 4
Dziany, Nicola, Stefcio przed halą przylotów
Dziany
Coś nie tak. Wycofujemy się. Prędko!
Nicola
Jeśli jakaś bombka pierdyknie, będą nas z tych ścian zeskrobywać.
Stefcio
Moja torba.
Dziany
No dawaj. I idziemy. Bez paniki. Tylko spokój nas uratuje.
Nicola
O, rany. Wygląda, jak przygotowania do wojny. Zobaczcie tam. I tam.
Dziany
Może być gorąco, nie ma co. Stefcio, ty masz farta. Od razu jesteś przy

Dziany
Że jestem spięty, czy jak? Co? Nie wolno? Lubię być szczęśliwy. A tym
psom wara od nas, bo zagryzę, przetrawię i wysram w takim tempie, że
nie będą nawet wiedziały, kiedy jest po wszystkim.
Stefcio
Co wy? Przecież nie chodzi im o nas. Robią prawdziwą zadymę. Musi
być coś poważnego.
Dziany
No. Pewnie obława. I co ty masz w tej wałówce, że ich się tyle zleciało,
tych psów? Stefcio, nam możesz powiedzieć. Nie bój żaby, nie?
Nicola
Luzik, Dziany. Wszystkiego dowiemy się z telewizji. Zaraz podjedzie
autobus i do domu. Mam jeszcze dużo roboty. Nie tak, jak wy, obiboki.
Stefcio
Mogę ci pomóc, Nicola. Chętnie. Bardzo lubię różne prace. Sprzątanie.
Gotowanie. Pranie. Nawet prasowanie.
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Nicola
Dziurka załapała się na ciebie, że spoko. Żyć, nie umierać.

dualizm ciała i duszy. Spróbuj tylko, a oczy ci żywcem wyłupię z tej
pustej czaszki.

SCENA 5

Pan w czerwieni
Ja ten incydent zgłoszę. To jest samowola. Wbrew przepisom. Wbrew
zdrowemu rozsądkowi. Po prostu skandal!

Pan w czerwieni, Pani w bieli, Pani w czerni, Dziennikarz grają w
kości
Pan w czerwieni
Patrzcie uważnie. Wszystko wyleci zaraz w powietrze. Będzie buuum!
Małe arcydzieło.
Pani w bieli
A nie pomyliłeś przypadkiem lotnisk? Nic nie wyleci. Zrobią
pokazówkę. Dla dziennikarzy przede wszystkim. Idą po jakiś ochłap z
przemytu. Jak zwykle. Złapią naiwniaka z kilogramem towaru i
podczas konferencji prasowej zrobią z tego wielkie halo. A w tym
samym czasie… O, tam. Z boku… Widzisz? Ląduje takie cudeńko. Aż
pęka w szwach od amfy.
Pan w czerwieni
Nic nie pomyliłem. Wszystko się zgadza. Zobacz w papierach. Czas i
miejsce detonacji. Nazwa przewoźnika. Numer lotu. Lista pasażerów. I
co? Nic! Ludzie już się rozchodzą. Co za burdel...
Pani w czerni
Tym razem to ja sobie odpuściłam. Lot przebiegał bez zakłóceń, żeby
twoje buuum nie ominęło naszego niespodziewanego gościa. Dzięki
temu dowiemy się, czy ma sprawne pióro. Napisz o tym ładnie, drogi
dziennikarzu. Nawet, gdyby ci wszyscy biedacy mieli wylecieć w
powietrze dopiero w autobusie.
Pani w bieli
Ale tego im zrobić nie możesz. Wyrzuciłaś dwójkę, a dwójka oznacza

Pani w bieli
A ja do zgłoszenia chętnie się przyłączę. Może właśnie o tym napiszesz
w swojej gazecie, nasz miły gościu?
Dziennikarz
Słówkiem nie pisnę. Takie rzeczy nie interesują naszych czytelników.
Ale zaraz, zaraz. Mówiłaś o naiwniaku z amfetaminą? O tym tutaj?
Przecież bez przeszkód przeszedł przez bramki.
Pani w czerni
O żadnym naiwniaku nic nie wiem. O kogo ci chodzi?
Dziennikarz
O tamtego! Facet przyleciał właśnie tym samolotem. Potem spokojnie
przeszedł z towarem przez kontrolę. Jakby nigdy nic. Obok psów. A te
go nie wyczuły. Zróbcie coś. On jest najprawdziwszym, pospolitym
przestępcą.
Pani w bieli
A tam. Zaraz przestępcą. Od kiedy ktoś wrabiany w przestępstwo jest
przestępcą? Podmieniłam torby i trefny towar powędrował do kogoś
innego. Do prawdziwego bandziora. Właśnie go zatrzymali. Nie
wyplącze się z tego. Nie tym razem.
Dziennikarz
Powędrował do kogoś innego? Jak to do kogoś innego? Co ty mówisz?
Mój artykuł miał być dokładnie o tym facecie. Dokładnie o tym
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przemycie. O niczym innym, rozumiesz?

zysku. Na przystankach liczy się kolejka. Daj plecak. Ty weź torbę.

Pan w czerwieni
Sprawdzam teraz w centrali, żeby nie było zamieszania. I wiecie, co
widzę w papierach? Komunikat o opóźnieniach w aktualizacji danych.
Po korekcie wszystko okazuje się być legalne. Podmiana toreb. Wpadka
z amfetaminą. Zgadza się. Tym razem zgadza się. Z wyjątkiem wybuchu
bomby. Samolot miał wylecieć w powietrze. Kto anulował eksplozję? I
dlaczego?

Nicola
Masz cykora, że nie wiem.

Pani w czerni
Nie sądzisz, że eksplozje stały się już nudne? Tylko te bomby i bomby.
Zupełnie bez pomysłu. Ja tak lubię rozwiązania nietuzinkowe.
Rzekłabym finezyjne.
Pani w bieli
A jaka ty przy tym wszystkim poetycka jesteś. Kto by pomyślał?
Pani w czerni
Do rzeczy. Sam powiedz, jaki sens miałaby podmianka z amfetaminą,
gdyby wszystko miało wylecieć w powietrze? Zasada ekonomiki
działania. Zapomniałeś o niej?
Dziennikarz
Co ty wymyślasz nagle jakąś ekonomikę działania? Liczy się tylko
skuteczność. Zasady są po to, żeby je łamać. Tymczasem mój bohater
ulatnia się bezkarnie z miejsca przestępstwa.

Dziany
Ja? Co ty, Nicola? Ja nie z takich. Mam ich wszystkich gdzieś. Psy
wściekłe.
Nicola
Ale rączki dygoczą?
(Dzwonek telefonu komórkowego)
Dziany
Co ty się czepiasz? I po co takie wydzieranie? Ludzie wokół słuchają, a
zmęczeni są. Spokoju potrzebują. Nie, Stefcio?
Nicola
Odbierz w końcu.
Dziany (rozmawia przez telefon)
Już, już. Sorki, nie?... Hejka, siema. No masz coś?… Dawaj… Z
językiem jakoś będzie. On tu przyjechał pracować, a nie gadać. Wyrobi
się, spoko… Gdzie?… Ty, powtórz. Gdzie robota?… A, tam… Super,
niezła fucha. I od kiedy?… Kiedy?… Dzisiaj?… Nie wkręcaj, serio?… Co?
Nicola
To Dziadek?

SCENA 6
Dziany, Nicola, Stefcio na ulicy
Dziany
Do kolejki. Szybko. I pamiętaj, Stefcio. Minimum wysiłku, maksimum

Dziany (rozmawia przez telefon)
Odlot, Dziadek. O siódmej. Spoko. Przypilnuję. Będzie na czas. Nie
pękaj. Dzięki wielkie. Strzała, nara.
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Nicola
I co o tej siódmej?
Dziany
Wiadomo. Dziadek by nie załatwił? Masz robotę, Stefcio. Od dzisiaj.
Słyszysz? Od dzisiaj.
Stefcio
Co mam robić? Poradzę sobie?
Dziany
Stefcio, tutaj robota jest dla ludzi, a nie ludzie dla roboty. Tu jest wolny
kraj i ty możesz nawet stróżem nocnym być.
Stefcio
Ja żadnej pracy się nie boję. Spoko. Dobrze słyszę? Mam nocnym
stróżem być?
Dziany
Siedem dni w tygodniu. Na budowie. Tam. Z drugiej strony miasta. Od
nas trochę daleko. Jakieś półtorej godziny autobusem. Można
wytrzymać. Ale praca na nocki. Żebyśmy sobie w domu w drogę nie
wchodzili. Nie, Nicola?
Nicola
Jasne, jasne. Ty tylko o jednym. Typowy facet. Lepiej rusz głową, jak
Stefcio ma tam teraz dojechać?... Więc jak? Może być? Stefcio? Ta
praca stróża?
Stefcio
Nicola, spoko. Żadna praca nie hańbi. Byle moje życie wróciło do
normalności.

Dziany
Ty w czepku jesteś urodzony, Stefcio. Rano przylot, a wieczorem ciepła
posadka czeka.
Stefcio
Byle był z tego jakiś zarobek. Starczy na życie, na opłaty?
Dziany
Starczy na wszystko. Nie martw się. Będziesz miał dużo godzin.
Nazbiera się z tego sporo. Jakieś dwa koła tygodniowo. Licząc w
złotówkach. Na początek wystarczy?
Stefcio
Poważnie? Dwa tysiące? Na tydzień? Aż trudno uwierzyć. Stróż na
budowie zarabia więcej, niż u nas profesor na uczelni? W pale się nie
mieści.
Dziany
Słuchaj, facio. W kraju po prostu więcej kradną, niż tutaj. Ale tutaj też
kradną, nie bój żaby.
Nicola
Ty znowu swoje.
Dziany
Bo tak właśnie jest, Nicola. Wszędzie kradną. Bez wyjątku.
Stefcio
W necie czytałem, że tutaj zatrudniają na czarno. Prawda, czy takie tam
gadanie?
Dziany
Prawda i gówno prawda. Bo każda praca jest legalna, jeśli działasz jako
przedsiębiorca. Tyle, że firma jednoosobowa i groszem nie śmierdzisz.
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Nicola
Dziany, nie tak szybko. Stefcio się pogubi.

SCENA 7
Dziennikarz, Pan w czerwieni, Pani w bieli, Pani w czerni grają w
kości
Dziennikarz
Słyszycie? On znowu miałby żyć na całego? Co ja teraz zrobię?
Naczelny mnie zabije.
Pan w czerwieni
Dasz sobie radę. Pamiętam, że nie z takimi rzeczami radziłeś sobie
wyśmienicie. Ale dlaczego akurat ten facet? Co on za jeden, że tak ci na
nim zależy?
Dziennikarz
Sprawy osobiste. Nic ważnego.
Pani w bieli
A… Nic ważnego. Sprawy osobiste. Co za sprawy osobiste?
Przychodzisz do nas ze sprawami osobistymi? Tutaj? Niezły tupet.
Pani w czerni
Możesz powiedzieć. Zostanie między nami, zgoda? O co chodzi?
Dziennikarz
Źle się wyraziłem, choć dla mnie nic takiego. Jego ojciec nie chciał
pomóc. Postawił się naczelnemu, więc za tatusia oberwie synalek.
Proste.
Pan w czerwieni
Nie chciał pomóc, powiadasz? Czyli, że nie chciał donosić, prawda? Nie

chciał współpracować z agenturą bezpieki?
Dziennikarz
Żeby tylko. On był w opozycji. Nastawiał przeciwko nam ludzi. Trzech
mogło go pilnować. Nic z tego. Wymykał się szczur. I gryzł dalej.
Pani w bieli
A czy to nie było przypadkiem dawno temu? I nadal mówisz o tym z
taką nienawiścią? Sądziłam, że dziennikarzowi potrzebny jest dystans.
Chłodny ogląd spraw, o których chciałby napisać artykuł.
Dziennikarz
Jest dokładnie odwrotnie. Dzisiejsze dziennikarstwo zbudowane jest na
skrajnych emocjach. Zdecydowanie najlepszą z nich jest nienawiści.
Dziennikarstwo potrzebuje nienawiści. Zachęca do nienawiści. Żyje
nienawiścią.
Pani w czerni
Ty coś mataczysz. W tym jest jakieś drugie dno.
Pani w bieli
Ale skąd nagle jakieś drugie dno? Nie bardzo rozumiem.
Pani w czerni
Czego tu nie rozumieć?... Dziennikarz! Grasz w kości? Zagraj z nami.
Będziesz mógł napisać o wrażeniach. Ludzi interesują takie rzeczy.
Więc jak? Grasz? Twoja kolej.
Dziennikarz
Mam rzucić kostką? Sam nie wiem... O co toczy się gra?
Pan w czerwieni
O życie. O tych tam. Żeby im nie było za wesoło.
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Dziennikarz
Co im chcecie zrobić? Podokuczać? Czy załatwić? Tak na cacy.
Pani w bieli
A co za różnica? Z naszego punktu widzenia nie ma żadnej. Nie zrozum
mnie źle, ale jedyną przyczyną każdego wydarzenia w ich życiu jest ta
mała kostka. I ilość wyrzuconych oczek.
Dziennikarz
Ja w takie coś się nie bawię. O życiu człowieka miałby decydować rzut
kostką? Zwykły przypadek? Niejasne to jest jakieś. Zagadkowe. A wy?
Nie macie z tym żadnych problemów?
Pan w czerwieni
Mylisz ze sobą zupełnie różne sprawy. Nic nie szkodzi. Swój rzut oddaj
mnie. Już ja będę wiedział, co wylosuję. Nie martw się. Zaufaj. Zagram
za ciebie dla twojego własnego dobra.
Pani w bieli
A to ci heca. Dobroczyńca się znalazł. Mało ludzi wygubiłeś przez te
wszystkie przewroty? Rewolucje? Rzekome ulepszanie świata? Wciąż
tęsknisz za niewinną krwią?
Pani w czerni
O czym ty mówisz? Ludzi niewinnych nie ma i nigdy nie było. Niby z
jakiego powodu tak ciężko pracujemy? Z jakiego? Otwórz szeroko oczy.
Niewinność, jak wszystkie inne brednie, jest wyzwaniem głupców.
Dziennikarz
Dlaczego zaraz głupców? Znam kilka fajnych osób. Są w porządku.
Beze mnie ta wasza gra. Nie jestem żadnym głupcem. Zawsze chciałem
tylko prawdy. Zawsze chciałem pisać o pięknie. Zawsze chciałem uczyć
ludzi o dobru. Teraz już wiem, dlaczego to było takie trudne. Przez was
ludzie nie mogą spokojnie żyć.

Pan w czerwieni
Szlachetne, co mówisz. Jakbyś i o mnie mówił. Jakbym przemawiał
wprost przez ciebie.
Dziennikarz
Czy wy nie rozumiecie? Nie jestem jednym z was. Nie dam się
zmanipulować. Nie kupicie mnie ani pieniędzmi, ani nawet
nieśmiertelnością.
Pan w czerwieni
Niesamowite. Pełne fałszu. Moja krew.
Pani w czerni
Uważaj, uważaj, nasz drogi gościu. Nie wywołuj wilka z lasu, bo okaże
się nagle, że musisz wybrać pomiędzy ogromnym bogactwem i krótkim
życiem z jednej strony, a straszną biedą i nieśmiertelnością z drugiej.
Co wtedy zrobisz?
Pani w bieli
A niech tam... Może on ma i trochę racji? Faktem jest jednak, że losy
człowieka decydują się właśnie w naszej grze. Cała o nim prawda. Jego
piękno. Dobre uczynki. Oczywiście, o ile coś takiego, jak piękno i dobre
uczynki, w ogóle istnieje.
Pan w czerwieni
Może zechciałbyś nam powiedzieć, od kiedy jesteś taki szlachetny, co?
Szybciutko zapomniałeś, co robiłeś jako wzięty dziennikarz.
Wyrafinowane świństwa. Akcje propagandowe. Szczucie uczciwych
ludzi. Wszystko dobrze pamiętam. Po co więc ta komedia? Kogo chcesz
oszukać? Chyba nie mnie?
Pani w bieli
A popatrz no! Odezwał się aniołek i prawi komunały. Być może obaj
jesteście siebie warci. Ponieważ jednak czas na kolejny rzut kostką
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właśnie minął, tracisz kolejkę, nasz miły gościu. Teraz mój ruch.

SCENA 8
Stefcio, Dziany na podmiejskiej ulicy
Stefcio
Dziany, bez ciebie nie trafiłbym za nic w świecie. Człowieku, tutaj nie
ma żadnego miasta. Szczere pola i wieś wesoła.
Dziany
Spoko, spoko. Dla nas w sam raz. Lepiej zaczepić się tutaj niż nigdzie.
Czujesz bazę?
Stefcio
Może masz rację, ale przesiadki były masakryczne. Daleko jeszcze na
budowę?
Dziany
Od przystanku z jakieś dziesięć minut będzie. O, tam. Zaraz za
pagórkami. Widzisz płot? Długi jest chyba na kilometr. Od dzisiaj twój
płot.
Stefcio
Mój? I co miałbym z nim robić? Pilnować? Przecież nie ucieknie.
Dziany
A tam. Stefcio, nic z nim nie musisz robić. Płot, jak płot. Postawili, więc
stoi. Twoje wielkie szczęście, że nie ucieknie. No i że nie jest w centrum
miasta. Nie trzeba z niego zrywać plakatów. Albo ogłoszeń. A to, że
piesek zginął. A to, że kotek. Tutaj jest kawał drogi od najbliższych
osiedli. Dzięki temu żaden świr do ciebie nie trafi. Nie masz o co pękać.
Fakt faktem, ten płot jest dla ciebie prawdziwym wybawieniem. Od
ciężkiej roboty. Nie będziesz musiał nosa wystawiać z budy, nie?

Stefcio
Jeżeli jest taki wielki płot, lepiej mi szczerze powiedz, czy bardzo
kradną.
Dziany
Mówiłem już. Wszędzie kradną. Tutaj wywożą materiały budowlane. W
biały dzień. Wszyscy tak robią. Ale ty się nie wtrącaj. Nie twoja sprawa.
Pamiętaj. Ty jesteś z nocki. A w nocy na budowie nikt nie pracuje.
Tylko ty.
Stefcio
Jedni kradną w dzień. Inni mogą kraść w nocy. Przygotują sobie
najpierw, co trzeba. Nocą podjadą czymś. Przerzucą przez płot i do
domu.
Dziany
Stefcio, fantazja cię ponosi. Ty lepiej nie kombinuj za dużo, jeśli chcesz
się gdzieś na dłużej zahaczyć. To budowa jest dla ciebie przecież, nie
uniwerek. Zrozum wreszcie, facio.
Stefcio
Spoko, spoko. Tak tylko pytam. Muszę się zorientować po prostu.
Wiesz, żeby nie dać plamy.
Dziany
O, to to to. Tak trzymaj. Luzik. Ty Stefcio nie filozofuj, bo szybciutko
zrobią ci tu z dupy jesień średniowiecza.
Stefcio
Dziany, co ty?
Dziany
Zrozum, facio. Tutaj inny kraj. I my nie stąd. Nie nasze klimaty. My
jesteśmy po to, żeby zapierdalać, a nie przeszkadzać ludziom w ich
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dostatnim życiu. Tak trudno ogarnąć, gdzie jest teraz twoje miejsce w
szeregu? Masz tylko siedzieć w budzie i mieć wszystko w małym
poważaniu.
Stefcio
A jak coś zginie? Z czego pokryję straty? Przecież jestem golutki, jak
mnie matka natura stworzyła.
Dziany
Spoko. Budowa poradzi sobie. Stefcio, jeszcze się nie zdarzyło, żeby
komuś krzywdę zrobili na tych ich budowach.
Stefcio
O odpowiedzialność cywilną mi chodzi.
Dziany
O czym ty do mnie gadasz, facet? Jest spoko. Nie pękaj. I cała
naprzód...

SCENA 9
Pani w bieli, Pan w czerwieni, Pani w czerni grają w kości
Pani w bieli
A gdzie dziennikarz? Oni naprzód, a on zniknął? Co z nim?
Zrezygnował z zabawy?
Pan w czerwieni
Chyba żartujesz. On by zrezygnował? Akurat. To żmija. Nie znacie go.
Udaje, że obraził się na nas, bo nie powiedzieliśmy mu, że czas na rzut
kostką jest limitowany. Myślał, że będzie mógł bezkarnie pogrywać
sobie naszym kosztem.

Pani w bieli
A wygląda całkiem niegroźnie. Tak czy inaczej, nie wykręci się nam.
Zobaczycie. Moja w tym głowa. Co do zasad gry w kości, każde dziecko
je zna. On też. A limit czasu? Przecież czas musi być limitowany.
Inaczej ludzie mogliby stać się nieśmiertelni.
Pani w czerni
Jeśli on rzeczywiście miałby okazać się prawdziwą żmiją, byłoby
ciekawie. Całkiem, całkiem. Lubię żmije. Są zwinne i ciche. Nie
zostawiają śladów. Chowają się pod fotelem. Pod łóżkiem. Cierpliwie
czekają. Są perfekcyjne. Żaden dziennikarz tego nie potrafi. Jaka tam z
niego żmija?
Pan w czerwieni
Radziłbym uważać na niego. On dosłownie wszystko potrafił. Oj,
potrafił. Nawet więcej, niż wszystko. Nie chował się jednak wcale.
Celował w biały dzień. Prosto między oczy. Pisał, co chciałem.
Publikacja trafiała do prokuratury. Potem do sądu. Często była
jedynym dowodem oskarżenia.
Pani w bieli
A co sądy? Skazywały na takiej podstawie? W oparciu o dziennikarskie
wypociny?
Pan w czerwieni
Oczywiście. Zawsze.
Pani w bieli
Ale co ty kazałeś mu pisać w tych artykułach?
Pani w czerni
Niech zgadnę... Prawdę?
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Pan w czerwieni
Prawda czy fałsz… Jaka różnica? Lepiej sprawdźmy, czy on nie poszedł
do stróżówki na budowie. Żebyśmy się przez niego wstydu nie najedli.

Dziany
Ty lepiej powiedz Stefciowi, co ma robić w tej budzie. I odjazd stąd.
Aha! Podrzucisz mnie do centrum? Muszę wracać do roboty swojej.
Stefcio zajął mi praktycznie cały dzień.

SCENA 10

Stróż
Dołożysz się do paliwa, podrzucę… Co? Nie dołożysz? Wal na piechotę,
he he.

Stróż, Dziany, Stefcio w stróżówce
Stróż
Wy kto? Dwa w jednym, he he.
Dziany
Siema, Stróż. Sorki. Jesteśmy minutkę po. Autobus nie przyjechał, nie?
To Stefcio. Twój zmiennik od dzisiaj. Prosto z kraju jest. Jeszcze ciepły.
Stefcio
Siema. Miło poznać. Stefcio.
Stróż
Stróż… Mów do mnie Stróż. Tak tu już mam. Bo stróżuję i stróżuję. Z
dziesięć lat. Albo i dłużej. Nie pamiętam dokładnie, he he. Dziany, ile
tego będzie?
Dziany
Za krótko, jak dla ciebie, Stróż. Za krótko. Będziesz warował do końca
życia. Żebyś wiedział. A i tak jest ci za dobrze. Nic nie robisz. Siedzisz
sobie tylko, jak jaki wielki król na wywczasach.
Stróż
Widzisz, Stefcio? Jaka wdzięczność. I za co takie coś mnie spotyka, he
he? Własną piersią go wykarmiłem. Utuliłem w płaczu. Fachu dobrego
nauczyłem. On wyskoczył trochę wyżej, odbił się od dna i teraz
prawdziwy pan jest z niego. A może i lepiej? No co? Nie jest tak,
Dziany?

Stefcio
Czy jeżdżą tu autobusy o tej porze?
Stróż
W nocy? Niby po co? Tutaj nikogo nie ma. Za dnia jeżdżą co godzinę,
ale tylko do siódmej. Wasz był ostatni, he he.
Stefcio
A rano? O której przyjeżdża pierwszy? Pytam, bo nie mam auta.
Dziany
Spoko, Stefcio, spoko. Rano jest zaraz po twojej zmianie. Nie możesz
się tylko spóźnić, bo będziesz miał godzinkę w plecy. Ale jeśli
podbiegniesz do przystanku, będzie ok. Zdążysz na pewno. Chyba, że
Stróż się spóźni. Ale jemu się jeszcze nie zdarzyło. Nie, Stróż?
Stróż
Nie zdarzyło i nie zdarzy. Chyba, że bryka mi w końcu padnie. Albo
zaśpię. Albo na ostatku stracę do was cierpliwość i przeniosę się na
łono Abrahama, he he. Raz tydzień cały nie wychodziłem z tej budy. No
może tylko tam, gdzie król piechotą chodzi. Ale to co innego. Jeśli ja
takie coś przeżyłem, ty, Stefcio, też przeżyjesz jedną godzinkę na
przystanku.
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Dziany
Dobra, dobra, Stróż. Śmigamy. Muszę jeszcze wpaść do Dziadka.
Obcykać jedną taką ważną sprawę. Więc jak? Powiesz wreszcie
Stefciowi, co ma robić, czy nie? Szkoda mojego czasu.
Stróż
Co niby ma robić, jak nie stróżować? Tyle lat jestem stróżem i w
robocie nic innego nie robiłem. Tylko stróżowanie. Nic więcej.
Pamiętaj, Stefcio. Siedzisz w budzie. Nad ranem przywożą
zaopatrzenie. Do kantyny. Dla chłopaków. To i tobie dadzą śniadanko.
Prosto z piekarni. Nie martw się. Zostaw i mnie tak z jeden chlebuś i
mleko. Resztę zjedz sam. Dasz radę. A jak nie, zostaw chłopakom. Oni
ciągle głodni są ostatnio. I nie bierz za chleb pieniędzy. Pamiętaj.
Stefcio
Jasne, spoko. Ale czy ja też dostanę za darmo? Ważna sprawa. Bo
groszem nie śmierdzę.
Stróż
Pewnie, że za darmo. A jak? Jeszcze miałbyś płacić? Wystarczy, że
bramę im otwierasz tak wcześnie. Ale tylko ten jeden raz otwierasz.
Tylko raz. Potem dopiero, gdy każe ci kierownik budowy. Gdzieś tak
trochę przed ósmą. To wszystko. Będzie kierownik, bramę zostawiasz
otwartą. Klucze wiszą tam. Wychodki są w kontenerze. Zaraz obok
budy. A czajnik elektryczny za radyjkiem schowałem. Tutaj. O, tu. No
co? Niedużo tego? He he.
Dziany
Stefcio, dasz radę. Nie pękaj. Jakby coś nie tak, dzwoń do Nicoli.
Najlepiej z jej tableta. Trzymaj. Ale oszczędzaj baterię. Zapomnieliśmy
ją podładować. Jestem po czasie, Stróż. Tempo.

może, czy jest tu wgrany Skype? Z moją Dziurką bym pogadał. Na
pewno bardzo martwi się o mnie.
Dziany
Nie wiem, co ze Skypem. Powinien być. Jeśli się dodzwonisz,
koniecznie pozdrów żonę. Nicola i ja trzymamy kciuki za dzieciaka... Ty
nie wiesz Stróż, ale Stefcio wkrótce tatusiem będzie. Po raz drugi.
Stróż
Moje gratulacje. Choć, tak naprawdę, niby z czego się cieszyć?...
Dziany, czekaj no chwilkę. Ty wciąż z Nicolą jesteś? Dziadek mówił, że
masz jakiś nowy towar na oku, he he.
Dziany
Nie interesuj się, bo interes ci odpadnie. A z Dziadkiem już ja sam
sobie pogadam. Tak na szybko.
Stróż
Mnie nic do tego, Dziany. Ja tylko tak, he he.
Stefcio
O mnie nie musisz się martwić. Jestem na tyle poważny, że nic nikomu
nie powiem. To są twoje prywatne sprawy.
Stróż
Pewnie, że prywatne, nie państwowe, he he. A jakby ktoś o mnie tutaj
pytał, czy prywatnie, czy państwowo, nie znasz mnie, Stefcio. I nigdy o
mnie nie słyszałeś. Rozumiesz, co do ciebie mówię? Zapamiętasz? Nie
znasz. Nie znałeś. I nie poznasz. Bo niby po co? He he.
Dziany
Spadamy, Stróż. Nocki ze Stefciem nie planowałem. Odjazd.

Stefcio
W porzo, Dziany. Podziękuj ode mnie Nicoli. Superowi jesteście. Wiesz
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Stróż
Do jutra, zmienniku. Jakby co, nic nie rób. Najlepiej śpij, choć akurat
tego trzeba się nauczyć. Im wcześniej, tym lepiej, bo inaczej przez całe
dnie będziesz spał. A w nocy ani dzień, ani noc. I tak ci dziesięć lat
zleci, he, he. Albo i więcej.
Stefcio
Spoko. Zrobię, jak mówisz. Na dzisiaj jednak wziąłem ze sobą robotę.
Rozdział pracy magisterskiej do korekty. Dzięki raz jeszcze, Dziany.
Jest całkiem luzik, jak na pierwszy dzień.
Dziany
Uczony z niego. Nie, Stróż? Do jutra, facio. Strzała.

Pani w bieli
A cóż to za wymówka? O co ci chodzi? Mów jaśniej.
Dziennikarz
Zastanawiam się jedynie, czy kostka została prawidłowo wyważona.
Jeżeli nie, cała zabawa na nic. Nieprawdaż?
Pani w bieli
A wiesz? Nie pomyślałam o tym. Kto przyniósł kostkę?
Pani w czerni
Nie ja.
Pan w czerwieni
Nie mówiłem? Żmija. Czyż nie?

SCENA 11
Pani w bieli, Dziennikarz, Pan w czerwieni, Pani w czerni grają w
kości

Pani w bieli
A tam. Zaraz żmija. Żmija nie żmija, kostkę trzeba wyważyć. On ma
rację.

Pani w bieli
A nasz dziennikarz też taki pilny był w szkole? Bo żeby pisać prawdę,
trzeba nie lada wiedzę mieć.

Pan w czerwieni
Chcesz powiedzieć, że mi nie ufasz?

Dziennikarz
Zgadza się. Zawsze byłem pilny. I zawsze pisałem prawdę.
Dziennikarstwo jest posłannictwem. Bez prawdy ani rusz.

Pani w bieli
A co ma piernik do wiatraka? Ja ci ufam, lecz kostkę i tak trzeba
wyważyć. Co wy na to? Sprawdźmy ją razem. Najpierw ważenie. Potem
zobaczymy, co wyrzucę.

Pan w czerwieni
Bez prawdy? Zależy, czyjej? Nieładnie podsłuchiwać. Gdzie byłeś?
Martwiliśmy się, że nie znasz reguł gry w kości.
Dziennikarz
Znam od dziecka. I dlatego nie wolno mi zagrać dopóty, dopóki nie
dowiem się, czy można ufać tej kostce.

Dziennikarz
Sami sobie ważcie. Ostatecznie, co mi do tego? Stefcio łączy się teraz z
Dziurką. Chętnie posłucham, jak się kłócą. No i nagranie trzeba będzie
zabezpieczyć. Przesłać do kontroli. Zarchiwizować.
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SCENA 12
Stefcio, Dziurka na Skypie w stróżówce
Stefcio
Dziurka? Halo!
Dziurka
Jesteś w końcu. Czekam od dwóch godzin.
Stefcio
Koteczku. Nie dałem rady wcześniej. A i tak mogę dzwonić tylko dzięki
Nicoli. Zrobiła mi niespodziankę. Pożyczyła tableta.
Dziurka
To był akurat mój pomysł. Rozmawiałam z nią zaraz po twoim wylocie.
Umówiłyśmy się, że wieczorem zadzwonisz.
Stefcio
Superowo. A wiesz, gdzie teraz jestem? No? Jak myślisz? Gdzie?
Dziurka
Gdzie? W pracy. Przecież pojechałeś do pracy, a nie balować. Cały dzień
się modliłam, to i wymodliłam. Inaczej nic byś nie miał. Bądź tego
pewny.
Stefcio
Niech i tak będzie. Zgoda. Wymodliłaś i już jestem w pracy. Ale tak od
razu? Od pierwszego dnia? Wiesz, nie myślałem, że tak tu jest. Przecież
wszystko na mnie czekało. Twoja Nicola jest niezrównana. Mówiłaś
prawdę. Jest super. Niesamowita po prostu.

Dziurka
Dobrze, że o tym rozmawiamy. Nicola mi się kiedyś zwierzyła, że ma
jakiegoś łebskiego faceta. Że im się dobrze układa. Domyślasz się, o co
mi chodzi. Zapomniałam, jak ma na imię. Spotkałeś go już może?
Stefcio
Kochanie, on ma na imię Dziany. Taki pseudonim. Prawdziwego
imienia nie znam.
Dziurka
Matko Boska Częstochowska!
Stefcio
Koteczku, o co chodzi?
Dziurka
Muszę teraz wymodlić, żebyś ty już tam Stefcio nie miał zbyt długo tej
pracy. Ten jej Dziany jest niezłym bandziorem. Przestępca pierwsza
liga. W telewizji mówili, że jest poszukiwany. I że jest bardzo groźny. I
że trzeba dzwonić na policję.
Stefcio
Jesteś pewna? Ale to może być przecież ktokolwiek. Dlaczego akurat
chłopak Nicoli? Ona tak nam pomaga.
Dziurka
Wysłali za nim list gończy. Jego portret wydrukowali w każdej gazecie.
Mam jedną. Sam zobacz. Ten? Widać u ciebie?
Stefcio
Tak, widzę wyraźnie. Ale ja spotkałem się tylko z Nicolą. Mówiła, że jej
chłopak jest w pracy i poznam go później. Może jutro będę miał okazję
go zobaczyć. Dzisiaj musiałem wyjść wcześniej, żeby nie zabłądzić i nie
spóźnić się do pracy.
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Dziurka
Całe szczęście, bo mógłby ci coś zrobić, jeśli to ten sam. O, jak dobrze.
Tak mnie wystraszyłeś, Stefcio. Tak mnie wystraszyłeś.
Stefcio
Kochanie, przecież nic złego się nie dzieje. Wręcz przeciwnie. Mam
pracę i niedługo wyślę ci pierwsze pieniądze. Nie wiem jeszcze
dokładnie, ile tego będzie. Ale jak zaczniemy spłacać zaległy czynsz,
dadzą nam w końcu spokój.
Dziurka
Tak myślisz? Dwie godziny po twoim wyjeździe był komornik. Spisał
jakiś wielki protokół. Na meble zaczął naklejać kartki. W całym
mieszkaniu. Bardzo głośno płakałam. W końcu uciekł, bo sąsiedzi się
zeszli. Zaczęli na niego krzyczeć. A pan Zdzisław, ten z samej góry… No
wiesz, który? Przyniósł nocnik żony. Pełniutki. I wylał na tego
komornika. Na klatce schodowej.
Stefcio
Dobrze mu tak. Ma za swoje.
Dziurka
Wszyscy bili brawo, jak komornik uciekał. Potem umyli schody. Taki
był smród. No i też, żeby ślady zlikwidować. Myśleliśmy, że policję
zaraz przyślą na sygnale. Ale nikt nie przyjechał. Pewnie bali się
porządnych ludzi.
Stefcio
Komornik jest zwykłą świnią. Rozmawiałem z nim przedwczoraj, żeby
wiedział, że jadę szukać pracy. Zacznę zarabiać i spłacimy wszystko. Co
do grosika. Wiedział, że jesteś w zaawansowanej ciąży. Jak on mógł?
Gdybym był w domu, ze schodów bym go zrzucił. Zapamiętałby mnie
na całe życie.

Dziurka
Lepiej, że jesteś, gdzie jesteś. Że pracujesz. A on już tutaj nie przyjdzie.
Sąsiedzi zrobili listę dyżurów i będą mnie pilnować. Pani Zdzisławowa
obiecała, że codziennie rano wystawi na klatkę pełniutki nocnik. Jeśli
komornik raz jeszcze przyjdzie, nie dotrze na trzecie piętro. Nie da
rady.
Stefcio
Jak po tym wszystkim się czujesz?
Dziurka
Bardzo płakałam. Ty mnie zostawiłeś, Stefcio. I jak ja, samotna kobieta,
mam się bronić? Sam powiedz.
Stefcio
Ależ kochanie, przecież cały czas jestem z wami. I z tobą. I z Kasieńką.
Jak możesz tak mówić? Czyż nie wspólnie ustaliliśmy, że wyjeżdżam do
pracy? Jedyna dla nas szansa, by oddać długi i ocalić mieszkanie!
Dziurka (płacze)
Wszystko prawda. Ale gdybyś mnie naprawdę kochał, nigdy byś mnie
samej nie zostawił. W ciąży. Z malutkim dzieckiem. Z długami.
Stefcio
Nie płacz. Proszę cię. Nie trzeba. Ja was bardzo kocham. Wyjechałem
tylko na chwilę. Jeśli chcesz, natychmiast wrócę. Bez chwili wahania.
Dziurka (płacze)
Tak? A za co będziemy tutaj żyli?
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Dziennikarz
Wyzywa? To jej imię. Dziurka. Chwilowo jego żona.

SCENA 13
Dziennikarz, Pan w czerwieni obserwują wydarzenia
Dziennikarz
Widzę, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci.
Chyba nie potrafiłbyś już żyć bez podsłuchiwania, co? I kogo
szpiegowałeś przez całą noc? Jego, czy mnie?
Pan w czerwieni
Ciekawski się znalazł. Co ty wyprawiasz najlepszego? Najpierw
zmarnowałeś swój rzut. Akurat wtedy, gdy na dworcu pojawiła się po
zęby uzbrojona policja. Taka okazja zaprzepaszczona. A potem ważenie
kostki. Co ci do głowy przyszło ze sprawdzaniem naszej kostki?
Dziennikarz
Przecież dla ciebie zawartość mojej głowy nic nie znaczy. Skoncentruj
się na grze. Jeżeli one dojdą do tego, że coś jest nie tak, że kostka jest
zwichrowana, nie chciałbym być w twojej skórze.
Pan w czerwieni
Niech ci się nie wydaje, że jesteś taki mądry. Lepiej powiedz, dlaczego
ten twój Stefcio skłamał, że nie miał okazji poznać Dzianego? Przecież
nie kto inny, jak właśnie ów bandyta przyjechał ze Stefciem na budowę.
Dziennikarz
Ciekawe. Bardzo ciekawe. Pozwolisz, że zanotuję sobie?
Pan w czerwieni
Niech i tak będzie. Mało tego. Dlaczego on wyzywa swoją żonę od
dziurek?

Pan w czerwieni
Chwilowo? Przedtem była z kimś innym? Z tobą?
Dziennikarz
Ciekawość jest pierwszym stopniem do piekła.
Pan w czerwieni
Więc tak? Odsłoniliśmy drugie dno, prawda?
Dziennikarz
Wracając do Dziurki. Ona nie jest taka głupia, na jaką wygląda. A, że
pozwala się nazywać Dziurką? Długa historia.
Pan w czerwieni
Dla mnie używanie takiego przezwiska jest podejrzane. Jakieś
rasistowskie. Z całą pewnością szowinistyczne. Niepoprawne
politycznie. Niecenzuralne. Przede wszystkim seksistowskie.
Dziennikarz
Ona sama tak o sobie mówi. Co w tym złego? Tak się przedstawia.
Dziurka jestem.
Pan w czerwieni
Bardzo nienaturalne. Rzadko się dziwię, ale z czymś takim nie
spotkałem się jeszcze, przyznam szczerze. Nimfomanka, czy jak? Co o
tym sądzisz?
Dziennikarz
Ja? Że nic specjalnego. Taki zgryw. Szczypta autoironii. Trochę
cynizmu.
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Pan w czerwieni
Autoironia… Cynizm... Zobaczymy, czy po nieprzespanej nocy ten twój
dziurkowy konkurent poradzi sobie ze zmęczeniem. Zgotujemy mu
niespodziankę, co?
Dziennikarz
Jakieś konkrety.
Pan w czerwieni
Cierpliwości. Akurat mam pod ręką pomagiera. Obserwuj uważnie, jak
jeden z moich faworytów będzie sobie zręcznie poczynał. Sam jestem
ciekaw końca tej historii.

SCENA 14
Stefcio, Rodak (mówiący po polsku ze staroświeckim akcentem) na
ulicy
Stefcio
No co jest?
Rodak
Ty skąd? Łamaga jakiś.
Stefcio
Pan zna polski? Padam z nóg i mało brakowało...
Rodak
Padasz z nóg, tak? Przestań tyle pić, bo człowiek nie zdąży zahamować i
skończysz pod kołami.
Stefcio
Proszę pana, ja nie jestem pijany. Tylko trochę zmęczony.

Rodak
Każdy z was tak mówi. A gdybym po kulasach przejechał?
Stefcio
Jak na razie są całe. Jeśli moja wina była, naprawdę przepraszam.
Rodak
Z fabryki, czy z zajezdni?
Stefcio
Proszę pana, ja jestem nocnym stróżem. Na takiej wielkiej budowie.
Pod miastem.
Rodak
Kampus uniwersytecki, tak? Prestiżowa inwestycja. Daleko masz.
Bardzo daleko.
Stefcio
Wie pan, może prestiżowa, może nie. Co za różnica? Taka budowa, czy
inna? Ja tam tylko stróżuję.
Rodak
Jak tak powiadasz, postój ze mną chwilkę. Autobusem jeździsz? Chce ci
się? Znajdź coś bliżej. Chyba, że kradniesz i dlatego jeździsz tak daleko?
Co? Więc jak?
Stefcio
No wie pan! Wypraszam sobie. Ja nie z tych. Mój drugi dzień na
obczyźnie dzisiaj, a pan od razu, że kradnę.
Rodak
Pewnie, że od razu. A co? Ja was nie znam? Myślisz sobie, że na głupka
trafiłeś? Mieszkam tu od wojny i swoje wiem o takich, jak ty. Hultaje...
Na obczyznę przyjechał. Też mi.
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Stefcio
Tak się składa, że pierwszy raz w życiu wyjechałem z kraju. Co w tym
złego? Teraz wolno nam jeździć, gdzie tylko chcemy.
Rodak
Akurat tutaj przyjeżdżacie, tak? I po co? Nie ma innych miejsc na
świecie?
Stefcio
Przecież pan też kiedyś przyjechał. Sam pan mówił przed chwilą. Że
teraz nie ma wojny? Co z tego? Bardzo dobrze, że nie ma. Dzięki temu
świat jest otwarty.
Rodak
Świat otwarty... Myślisz, że ja pozwolę, by takie gamonie, jeden z
drugim, psuli mi tutaj reputację? Dawniej każdy z nas był w mieście
symbolem ciężkiej pracy. Oszczędności. Uczciwości. I ty wszystko
chcesz teraz przekreślić, tak? Bo co innego z tego wyjdzie? Co?
Stefcio
Nie przyjechałem kraść, tylko ciężko pracować. Żadnej pracy się nie
boję. A gdy już trochę odłożę, mam gdzie wracać. Niech pan się o mnie
nie martwi.
Rodak
Ja tutaj tylu takich cwaniaczków widziałem, że ho, ho. A każdy mówił
mi, że niby będzie oszczędzać. Oszczędzać? Ale jak oszczędzać, jeśli
wszystko takie drogie dzisiaj? Jak? Co innego kiedyś. Zaraz po wojnie
można było oszczędzać. I od razu obrót zrobić. Kupić tak z pięćdziesiąt
wielkich kamienic w centrum... Wiesz, ile trzeba było lat na coś
takiego? Ile lat? Czy ty wiesz? Na taki majątek trzeba pracować całe
życie, a nie przyjechać i kraść. Byle złapać cokolwiek i z powrotem do
kraju, bo jak nie, tutejsza policja zaraz capnie.

Stefcio
Mówiłem panu, że nie jestem złodziejem.
Rodak
Sąd i do więzienia. Potem wychodzi jeden z drugim i znów to samo.
Kradną. Napadają. Rabują. Mordują parchy jedne. A wszystko skupia
się na nas, uczciwych ludziach. I my nie możemy reszcie spojrzeć w
oczy w kościele. Niby jak spojrzeć? Po tym wszystkim?

SCENA 15
Rodaczka, Rodak, Stefcio na ulicy
Rodaczka
Może w czymś pomóc? Wezwać policję? Przed minutką minęłam
dwóch uczynnych stójkowych. Są tuż, tuż. Za rogiem. Zawołać? Po co
pan się z nim ceregieli, mój drogi? Z takimi trzeba krótko. Areszt i
deportacja.
Rodak
Pani profesorowo, ależ… Proszę mi wybaczyć. Nie ukłoniłem się
łaskawej pani. Przez tego smarkacza.
Stefcio
Proszę pani, to jakieś totalne nieporozumienie. Ja nic nie zrobiłem.
Tylko przechodziłem przez jezdnię.
Rodaczka
Co za bezczelność. Odzywać się nie będąc pytanym. Na policję z
gburem. Radzę nie zwlekać. Do widzenia panu. Śpieszę się bardzo do
kościoła. Czas wytrzeć pył ze stóp naszej świętej Niepokalanej
Dziewicy.
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Rodak
Dobrego dnia życzę łaskawej pani profesorowej. Do widzenia.

SCENA 16
Rodak, Stefcio na ulicy
Rodak
Słyszałeś, co radzi mi zrobić wielce czcigodna profesorowa? Wezwać
policję.
Stefcio
Wie pan co? Może już sobie pójdę. Pan tamuje ruch. Zostawił pan auto
na zakazie. Do tego na przejściu dla pieszych. Niech pan tylko popatrzy.
Jeśli przyjdzie policja, pewnie powie pan, że przeze mnie będzie
mandat?
Rodak
A przez kogo? Ty mi nie mów, co mam robić. Ja jestem osobą
szanowaną. Nie jak wy, cwaniaczki, co groszem nie śmierdzicie. Pół
dnia marnujecie w autobusach, żeby do pracy dojechać. A jak co do
czego, na komorne nie ma, tak? Bo żona w potrzebie. Bo alimenty na
dzieci. Bo to i tamto. Najpierw za łóżko płacić trzeba. Nie ma nic za
darmo. Rozumiesz, co mówię?
Stefcio
Ale pan jest jakiś ostry. Przecież ja niczego nie zalegam. Mam tutaj
przyjaciół i mam gdzie mieszkać. Gdy będę miał pieniądze i do czynszu
im się dorzucę, i do jedzenia. Niech pan się o to nie martwi.
Rodak
Proszę bardzo, czy właśnie o tym nie mówiłem? I kto nie płaci
komornego? Kto?

Stefcio
Pan też na pewno startował od zera. Po wojnie. Prawda?
Rodak
Ja majątek mam z własnego trudu i zaradności. Nie jak wy. Wszystko
teraz za darmo dostajecie. A skąd się ten cały socjal bierze? Z moich
podatków. Mnie nikt nie pomagał. Od pomocnika zaczynałem. Aż do
rynku nieruchomości doszedłem. Ale żeby tak zrobić, trzeba ciężko
pracować. Nie pchać się pod auta porządnych ludzi.

SCENA 17
Pani w bieli, Pani w czerni obserwują wydarzenia
Pani w bieli
A czy ty widzisz, co się dzieje? Tylko zdążyłyśmy odejść i on już
napuścił na chłopaka tego bogacza. Wiesz, którego? Tego, który kiedyś
po chodniku jechał. Upił się ze szczęścia, że go za oszustwa podatkowe
nie wsadzili. Pamiętasz? Od bogactwa w głowie mu się przewróciło.
Pani w czerni
Odpuść sobie. Mamy znacznie poważniejszy problem. Z kostką.
Pani w bieli
Ale jaki znowu z kostką problem? Aha… No to co? Sprawdzamy ją w
końcu, czy nie?
Pani w czerni
Chcesz sprawdzać? Sprawdzaj. Tylko po co? Bez tego wiadomo, że coś
jest nie tak. Podmieniona przecież.
Pani w bieli
A… Jak podmieniona? Ja nic nie podmieniałam.
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Pani w czerni
Dziennikarz. Jego sprawka.

Pani w bieli
A więc jak, według ciebie, mogłybyśmy poznać prawdę?

Pani w bieli
A niby w jaki sposób? Co próbujesz mi wmówić? Niemożliwe.

Pani w czerni
Cwany typ z naszego gościa. Niezły intrygant. Faktycznie prawdziwa
żmija.

Pani w czerni
Możliwe, możliwe. On nie tylko podmienił kostkę. Zrobił to tak, żebym
dokładnie widziała, co robi.
Pani w bieli
Ale po co? Żartujesz? Naprawdę?
Pani w czerni
Niezły pasztet. Teraz my wiemy, że ta kostka jest, powiedzmy,
zwichrowana. I wiemy też, że on wie. A do tego wiemy, że on ma tę
właściwą kostkę. No i on wie, że my wiemy.
Pani w bieli
A ta właściwa kostka? W takim razie, jak mamy się dowiedzieć, czy jest
dobra? Jak? Masz rację. Po co nam sprawdzanie, jeśli kostka nie jest
właściwa. Bez sensu. Farsa jakaś, czy co?

Pani w bieli
A ja czuję się teraz, jakbym wpadła w jakąś pułapkę.
Pani w czerni
Wpadłaś w nie byle jaką pułapkę. W taką bez wyjścia. Wiesz? Mam
pomysł. Zostaw nas samych. Najpierw ja go wypytam, a potem ty.
Zgoda? No co? Zaufaj mi.
Pani w bieli
Ale co ja miałabym robić, kiedy ty będziesz zajęta rozmową?

Pani w czerni
Pierwsza chciałaś, żeby sprawdzić.

Pani w czerni
Jeśli chcesz, zajmij się w tym czasie chłopakiem, bo bogacz na krok nie
ustąpi. W pobliżu krąży już profesorowa. Jak tylko wyczuje u kogoś
słabszy charakter, dobre serce… Nie odstąpi zdobyczy. Chyba, że na
cmentarzu. Dobrze ich znam. Zaraz ściągną policję i oskarżą młodego o
cokolwiek. Powinnaś go ratować. To jak? Umowa stoi? Więc znikaj. Na
co czekasz?

Pani w bieli
A co mi lepszego pozostało? Teraz co innego. Musimy zażądać zwrotu
tej właściwej. Natychmiast.

Pani w bieli
A proponowany przez ciebie układ nie jest przypadkiem nielegalny? Co
będzie, jeśli ktoś go wykryje?

Pani w czerni
Jak znam życie, do tej pory i ta właściwa może być zwichrowana.

Pani w czerni
Będzie musiał przymknąć oko. Takie życie.
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Pani w bieli
A ty zawsze chcesz być najmądrzejsza... Niech tam będzie. Zgadzam się.
Głupia jestem, że ci ufam. Trudno. Znikam.

SCENA 18
Rodak, Stefcio na ulicy
Rodak
Wy cwaniaczki musicie mieć więcej oleju w głowie. Przede wszystkim
dużo pokory. Pokora i jeszcze raz pokora. Zapamiętaj.
Stefcio
Już pana przeprosiłem. Po co do tego wracać? Dziękuję, że pan się
zatrzymał. Że nie przejechał mnie pan tym ogromnym autem. Bo nie
wiem, co bym zrobił.
Rodak
Chciałbyś coś zrobić? Niby co? Wyłudzić odszkodowanie? Czy tak?
Myślisz, że mnie oszukasz? Że niby moja wina i płacić mam
odszkodowanie? Ty głupi człowieczku. Ty myślisz, że ze mną tak
można, tak?
Stefcio
Proszę pana, ja przyjechałem dopiero. Nic nie wiem ani o tutejszych
wypadkach, ani o odszkodowaniach. Nic. Po prostu nic. A pan ciągle
coś wymyśla, jakbym bym patologicznym osobnikiem.
Rodak
Twoje szczęście, że na mnie trafiłeś. Są tutaj i tacy obywatele, którzy nie
patyczkują się z hołotą, co przyjeżdża do obcego kraju nie wiadomo po
co… Widać, że bardziej kocham ojczyznę od ciebie, choć nie miałem
prawa do niej wrócić.

Stefcio
Dzisiaj już pan może. Niecałe dwie godziny i jest pan na miejscu.
Rodak
Ale po co tutaj przyjeżdżacie? Teraz kamienice są po dziesięć milionów.
I jeszcze jedno, jeśli już tak sobie rozmawiamy. Co stanie się ze starym
krajem, gdy wszyscy w końcu z niego wyjedziecie?
Stefcio
Sądzę, że pan jest bogaty. Nowe czasy są w Polsce. Bez problemu
mógłby pan wrócić. Na wakacje zapraszać dzieci i wnuki. Język by
sobie raz na rok przypomniały.
Rodak
Dzieci nie znają polskiego… Bo i po co miałyby się go uczyć? One teraz
bogatsze ode mnie. Już im prawie wszystko przepisałem. One tutaj
liczą się w biznesie, że ho, ho. I co? Mieliby moi teraz jechać tam i
wszystko stracić? Nie jesteśmy tacy głupi.
Stefcio
Proszę pana, muszę już iść. Położę się. Wyśpię po nocce. Raz jeszcze
przepraszam za zamieszanie, jeśli cokolwiek zawiniłem. Miło było
poznać rodaka, któremu się coś udało.
Rodak
Zaraz, zaraz. Po kolei. A do kościoła chodzisz? Wy tak jakoś
nazjeżdżaliście się, ale w kościele nikogo nie widać. Pustki straszne. Że
wstyd przed księdzem kanonikiem. Wielki wstyd.
Stefcio
Nawet nie wiem, gdzie tutaj kościół jest. Miasta nie znam jeszcze. A
poza tym, ja bym potrzebował kościół z naszą mszą. Moja żona, gdy
przyjedzie, jak ją tu ściągnę z dziećmi, na pewno będzie chodziła. Wie
pan, ona ciągle tylko się modli. Taka religijna.
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Rodak
Mamy tutaj kościół, jakżeby nie? I nawet księdza kanonika przysłali z
Rzymu. On mówi tak pięknie. Starym językiem wieszczy mówi. Msze
odprawia, że aż płakać się chce ludziom. Ma tylko jedną wadę. Chytry
jest na pieniądze, że aż przykro o tym wspominać. Tylko co łaska i co
łaska. A skąd niby brać te pieniądze? Skąd? Co łaska i co łaska. Tyle, że
ludzi w kościele nie ma. Wolicie iść do knajpy. Tam przepijacie
wszystko, zamiast przynieść naszemu kanonikowi. Mniej by się może
czepiał porządnych obywateli. Co łaska tylko i co łaska. Słuchać ciężko.
Stefcio
Chętnie przyjdę zobaczyć kościół i mszę, ale przecież na tacę nie dam,
bo nie mam. Jeszcze nie dostałem żadnej wypłaty. A pierwszą i tak
prawie całą wyślę żonie. Mamy małą córeczkę. Żona jest w ciąży. W
kolejce rachunki do zapłaty. Pieniędzy tam potrzeba jak najwięcej.
Rodak
Zawsze są jakieś wykręty. A żona. A narzeczona. A długi. A to. A tamto.
Gdzie wiara w święte obrazy? W Matkę Boską zawsze dziewicę? W jej
syna Jezusa Chrystusa? Bo bez tych obrazów nie byłoby naszego
wielkiego narodu. Bez wyjątku wszystko wpadłoby w łapy Żydków.

SCENA 19
Rodaczka, Rodak, Stefcio na ulicy
Rodaczka
Widzę, że tym razem bez mojej pomocy nie obejdzie się. Chętnie
pomogę.

Rodaczka
Proszę sobie tylko wyobrazić... Skróciłam dzisiaj poranny różaniec. Tak
mnie ciekawi, co też szanowny pan postanowi z tym nicponiem. Serce
we mnie wali niczym młotem kowalskim.
Stefcio
Trzeba uważać na serce. W pani wieku powinno się unikać skoków
ciśnienia, bo zbyt wysokie często kończy się szpitalem. Jedna moja
sąsiadka podglądała, co na trawniku przed domem pies z suką
wyprawiali. No wie pani? Jak to zwierzęta... I wylądowała na
pogotowiu. Tak ją zdenerwowały.
Rodaczka
Co za bezczelność. W mojej obecności mówić o czymś takim. Po prostu
niedorzeczne. Karygodne. Nikt w całym moim życiu jeszcze mnie tak
nie obraził.
Rodak
Proszę o wybaczenie, pani profesorowo. A ty zamilcz, kanalio. Za grosz
szacunku dla osób, które jako jedyne zachowały nasze najlepsze
wartości narodowe w czasie dziejowej tułaczki.
Rodaczka
Pięknie powiedziane. Pięknie. Muszę przyznać, że sprawił mi pan,
szlachetny przyjacielu, nie lada przyjemność. Śpieszę zatem za róg.
Może odnajdę policję? Tak, czy inaczej, cały czas będę w pobliżu.
Gdyby potrzebne były zeznania, proszę na mnie liczyć.
Rodak
Oczywiście. Jak zawsze. Ukłony dla pani profesorowej. Ukłony.

Rodak
No doprawdy. Zaniedbuję panią profesorową. Wszystko przez tego
szczeniaka. Do usług wielmożnej pani profesorowej. Do usług.
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Pani w bieli
A zasady? Zapomniałaś?

SCENA 20
Pani w czerni, Pani w bieli obserwują wydarzenia
Pani w czerni
Jeszcze tu jesteś? Miałaś zniknąć.
Pani w bieli
A co ona za jedna, ta profesorowa? Taka zacięta. Nigdy wcześniej jej nie
spotkałam.

Pani w czerni
No dobrze, dobrze. Twoje zasady. Rozumiem, choć w moim
przekonaniu za bardzo kojarzą się z ludzką naiwnością... Pomożesz mi
w końcu z dziennikarzem? Musimy go rozgryźć. Im prędzej, tym lepiej.
Znikaj więc!

SCENA 21
Rodak, Stefcio na ulicy

Pani w czerni
Sama widzisz, że zajmujesz się nie tym, co trzeba. Chronisz wszystkich.
Dla zasady. Bez wyjątków. I jakie są tego efekty? Karykaturalne. Lub
tragiczne, jeśli wolisz. Gdyby jej się udało sprowadzić policję, kto byłby
górą, jak myślisz?
Pani w bieli
A jeśli nie znajdzie policji? No… Z drugiej strony ta miła pani jest na
pewno żoną jakiegoś profesora. Może poczuła się zagrożona widząc
całe zajście? A czyż to nie byłby wystarczający powód, by ją wesprzeć?
Pani w czerni
Faktycznie nic nie wiesz, czy udajesz? Jej mąż był największym
łajdakiem, jakiego w życiu spotkałam. Leczył ludzi, choć wcale nie był
doktorem. Jedynie podawał się za wybitnego specjalistę. Niby od
najtrudniejszych przypadków. Profesor-hochsztapler. Ten oszust
chorym przepisywał leki na wszystkie dolegliwości. Cudowne
receptury. Ona była jego sekretarką. Przy okazji prostytuowała się.
Sypiała wyłącznie z nieuleczalnie chorymi. Takimi, którzy jedną nogą
byli w grobie. Rozkochiwała ich w sobie i okradała ze wszystkiego.
Nadal zamierzasz ją chronić? Cmentarną hienę?

Rodak
O czym to ja...? Aha… Chciałem krajowi pomóc, jak była ta cała
rewolucja, ale tutaj nie wiedział nikt, co i jak. Ile trzeba dać i na co. No i
kto tego miałby pilnować, żeby tam cwaniaczki nie rozkradli. Lepiej już
było poczekać, aż samo wszystko przejdzie. I proszę bardzo. Kilka lat
zaledwie było tego czekania. W końcu przeszło, że aż miło patrzeć.
Wszystko w normie. Obeszło się. Nie ma żadnych strajków. Ludzie dają
sobie radę bez wyciągania ręki po cudze.
Stefcio
Wygląda na to, że pan nie bardzo wie, co się dzieje. U nas było straszne
bezrobocie. Bieda taka, że wieszali się od tego. Wszystko przez długi.
Tak było przez lata całe.
Rodak
Piękny kraj, ta nasza ojczyzna. Bogaty. Bardzo bogaty. Gdzie takie
wielkie bogactwo jest teraz? Wszystko w żydowskich rękach znowu?
Tak, jak tutaj?... Ja ich znam. Mam własną listę. Z nazwiskami. W
starym kraju też trzeba taką zrobić. Od razu będzie porządek.
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Stefcio
Pan jest antysemita?
Rodak
Zaraz antysemita. Antysemita. Jakbym ich słyszał z twoich ust. Od tego
człowiekowi aż przykro się robi... Jestem tylko krytyczny. Nic więcej.
Krytyczny. Rozumiesz?
Stefcio
Przecież u nas wszystkich Żydów wymordowano. No prawie
wszystkich.
Rodak
Sam widzisz. Prawie wszystkich. Żeby tak wszystkich, co innego.

Stefcio
Przecież on był nas wszystkich. Ludzie ciężko pracowali. Moi rodzice
też. Na pewno również pana rodzina. Nagle ktoś wszystko sobie wziął,
jakby było tylko jego. Po prostu ukradł. Mówię o tym jako ekonomista.
Kończę właśnie ekonomię i trochę się orientuję.
Rodak
Ekonomię, powiadasz? I stróż teraz jesteś, czy tak? Nocny? Na co ci ta
ekonomia? Nie szkoda pieniędzy? Zamiast wydawać na głupstwa trzeba
było oszczędzać, to i ty byś tam dzisiaj był pan. Pieniądze odkładać.
Obracać nimi. Obracać. Skupować kamienice. Dziś nie wpadałbyś pod
samochody porządnych ludzi.

Stefcio
Pan tak na serio?

Stefcio
Widzę, że nie przekonam pana ani do siebie, ani do nowej emigracji.
Mam nadzieję, że inni, ci ze starej, tej pańskiej, są nam bardziej
przychylni.

Rodak
Hmm… O czym mówiliśmy? A… Gdzie zatem według ciebie podziało
się w kraju całe bogactwo?

Rodak
Z jakiej emigracji, powiadasz? Ze starej? Tej powojennej? Oni wszyscy
dawno są za naszym kościołem. Na cmentarzu.

Stefcio
Ja tam nie jestem jakaś ekstrema, żebym oskarżał górę o kradzież, ale
coś w tym jest. Ludzie pamiętają, co kiedyś było wspólne. Potem w
ciągu jednego dnia stawało się własnością jakiegoś partyjniaka. Albo
ważniaka z opozycji. A skąd oni wzięli pieniądze? To były całe fabryki.
Urządzone, z produkcją i zamówieniami. Całe gospodarstwa
specjalistyczne na wsi. Tysiące hektarów pod zasiew. Tysiące sztuk
bydła. Kto miał na takie coś pieniądze? Nikt.

Stefcio
Przykro słyszeć, proszę pana. Dobrego dnia życzę. Do widzenia.

Rodak
Piękny majątek.

Rodak
A ty co uciekasz? Stój. Zaraz policja podjedzie. Muszą cię sprawdzić.
Może masz narkotyki i handlujesz? Słyszysz? Stój tu grzecznie i czekaj.
Stefcio
Pan chyba potrzebuje lekarza. Do widzenia.
Rodak
Stój, jak mówię. Może ukradłeś mi coś z samochodu, jeśli chcesz uciec?
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Stefcio
Ja? Pańskiego auta nawet nie dotknąłem. To pan na mnie najechał. Na
przejściu dla pieszych. Niech pan lepiej do lekarza szybko jedzie. On na
pewno pomoże.

Dziennikarz
Niby skąd mam znać?

SCENA 22

Dziennikarz
Nie było żadnej podmianki. Udawałem, że podmieniam. Wygłupiałem
się tylko. I ty uwierzyłaś? Chyba żartujesz? Nie wysilaj się.

Dziennikarz, Pani w czerni obserwują wydarzenia
Dziennikarz
Widziałaś? Wierzyć się nie chce. Stefcio nieźle sobie poradził z tym
gościem. Całkiem nieźle, jak na przybłędę. Czy nie dobrze byłoby
wesprzeć starego?
Pani w czerni
Niecierpliwisz się?
Dziennikarz
Żebyś wiedziała! Wystarczyło przejechać Stefcia porządnie, podrzuć mu
coś do plecaka i artykuł gotowy. Tymczasem co stary robi? Na
egzystencjalne refleksje mu się zebrało. Zwyczajnie nie daje sobie rady.
Pani w czerni
Stary zawsze sobie radzi. Nie martw się. Ale czy ty sobie radzisz?
Dlaczego nazywasz Stefcia przybłędą? Nie jest to przypadkiem dowód
na drugie dno rzekomo reporterskiej wyprawy? Chłopak musiał ci się
dać mocno we znaki, co?

Pani w czerni
Najpierw mi powiedz, po co ten cyrk z podmianką?

Pani w czerni
Chcesz powiedzieć, że nadal mam właściwą kostkę? Tę samą, którą od
zawsze gramy w kości?
Dziennikarz
Jeśli nie zamieniłaś jej na jakąś inną, niewątpliwie jest tak, jak mówisz.
Pani w czerni
Nie zamieniłam? Sugerujesz, że podmieniłam kostkę ja, a nie ty?
Uszom własnym nie wierzę.
Dziennikarz
Nic nie sugeruję. Zastanawiam się tylko, o co ci chodzi?
Pani w czerni
Niech ci się nie wydaje, że jesteś taki mądry. I tak wszystkiego się
dowiem. Szybciej, niż myślisz. A od Stefcia radzę trzymać się z daleka,
jeśli nie chcesz mieć ze mną do czynienia.

Dziennikarz
Daj spokój. Stare dzieje... Jak tam ważenie kostki? Można zapytać?
Pani w czerni
Przecież znasz rezultat.
28

Głuchy
Zero unoszenia, pojebie. Z zawodowcami rozmawiasz. Uważaj.

SCENA 23
Rodak, Scyzor, Stefcio, Głuchy na ulicy

Scyzor
Tyle, kurwa, w temacie. Głupi skurwysyn jeden.

Rodak
Niech ci się nie wydaje, że jesteś taki cwany. Głuchy weźmie cię w tany i
szybko nauczysz się grzeczności wobec szanowanych obywateli.

Głuchy
Zakopać, czy wypuścić? Ma wracać z kafla?

Scyzor
Gdzie, kurwa, gnoju? Głuchy, przytrzymaj ziomeczka trochę.
Stefcio
Co robisz? Zostaw mnie. Odczepcie się, dobrze? Oddawaj plecak. Już…

Rodak
Jak zwykle. Wypuścić. Muszą inni widzieć, o co mi chodzi.
Głuchy
Tamtego nie udało się puścić. Jakoś fejk z tego wyszedł taki.

Głuchy
Szefie, co się urodziło?

Rodak
Co ty chcesz mi powiedzieć, Głuchy? Jaki fejk? O czym mówisz?
Mieliście mu dać nauczkę tylko.

Rodak
Nie widzisz? Co tak stoisz? Do furgonetki z nim i za miasto. Póki
profesorowa policji nie sprowadziła.

Głuchy
Szefie, nam wyszło, że on przygłup jakiś był. Moment i zaorane.

Głuchy
Ziomek, co z tobą? Nie gap się tak, chuju. Nie słyszałeś? Do furgonetki.
No?… Bez zmyły jakiejś tutaj.

Rodak
Ja nie mam z tym nic wspólnego. Zapamiętajcie dobrze. Grosza za
partaninę nie dam.

Scyzor
Zapierdalaj do vana. Ale już! Za miasto się wbijamy.

Głuchy
Szefie, wypadek zwykły był. Facet miał ciężkie życie, no to się wziął i
powiesił.

Stefcio
Sam się wbijaj. Oddawaj plecak. Słyszysz? Ja nic nie zrobiłem i muszę
już iść do domu. Puszczaj. Radzę po dobremu.

Rodak
I co znim? Wciąż sobie wisi?
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Scyzor
Skąd, szefie. Jest lux. Teraz on już w prawdziwym raju leży. Stryczek
zerwał się i gościu prosto do dołu wpadł. Takie szczęście ziomeczek
miał.
Rodak
Dół zasypany?
Scyzor
Pewnie, że zasypany. Z tej właśnie przyczyny hajs się podwójny należy,
szefie. W potrzebie jesteśmy wielkiej. Uboty czekają.
Rodak
Nie słyszeliście? Ja nic nie wiem. A jak nie wiem, za co mam wam
płacić?
Głuchy
Chujowo, szefie! Lepiej nie rób z tego Albaniii, co?
Scyzor
Widzę, że nie będzie lelo.
Rodak
Wy mnie straszycie? Kim ja jestem? Mordercą jakimś? Grosza nie dam
za takie coś.
Scyzor
Głuchy! Kurwa, słyszałeś?
Głuchy
Miazga.
Scyzor
Szefie! Po co szef zgrywa popelinę, skoro i tak wiadomo, jak jest?

Stefcio
Puszczaj, no... Muszę już iść.
Scyzor
Zamknij mordę lamusie i czekaj. Za dużo słyszałeś.
Głuchy
Pojebało cię, Scyzor? W dupie był, to i gówno słyszał.
Scyzor
Szefie! Nie zapłacisz? Na żydzenie ci się zebrało? W takim razie fach
zaraz zmieniamy. Na bramkę idziemy. W knajpie chociaż laski loda
zrobią. A na hajs od ciebie, jak tak, poczekamy. Jeszcze, kurwa,
będziesz błagał, żebyśmy wzięli.
Głuchy
Ten tu jest naszym świadkiem, że tak będzie.
Scyzor
Ziomeczek, wyszło, że dziś twój szczęśliwy dzień. Dociera?
Głuchy
Za dużo tu ryja. Dosyć buraczenia. Spadaj, kurwa. Spierdalaj, czego
stoisz?
Stefcio
Najpierw plecak. Oddawaj...
Scyzor
Plecak w swoim czasie, nie pękaj. Wbijasz do nas wieczorem, jak nic.
Stefcio
Nigdzie nie idę. Jeszcze czego.
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Scyzor
Puść go już, bo się zmęczy ziombel. A może w dobre ręce trafi i będzie
przypał.
Rodak
Nie można go puścić. Wszystko słyszał.
Stefcio
Nic nie słyszałem i nic nie wiem. A tak na serio... W waszą komedię o
wywożeniu ludzi za miasto nawet policja by nie uwierzyła. Nie tylko ja.
Głuchy
Kurwa, całkiem rozjebało mnie to.
Scyzor
Ziomeczek się wycwania? Wykup jakiś dawaj. Kradziony może być.
Znajdzie się i na takie cacko meta. No co się, chuju, gapisz? Dawaj! Bo
ten tu nie chce nam za uczciwą pracę zapłacić.
Rodak
Scyzor, grzeczniej, proszę. Co wy sobie myślicie? Że kim jesteście, co?
Nie podskakujcie. Radzę po dobremu. Wiecie, że mam długą pamięć. A
obrażać się nie pozwolę.

SCENA 24
Rodaczka, Rodak, Stefcio, Głuchy, Scyzor na ulicy
Rodaczka
Jak dobrze, że panowie jesteście. Jak dobrze. Przez takiego typka
porządny człowiek czuje się zagrożony. Zróbcie z nim coś.
Rodak
Droga pani profesorowa. Jak zawsze życzliwa. Osobiście gotowa nieść

pomoc.
Stefcio
Miała pani przyprowadzić policję. Doczekać się nie mogę…
Rodaczka
Mało ci, że tracimy przez ciebie czas? Policji ci się zachciewa? Od razu
widać, że jesteś nietutejszy. Czas nauczyć cię respektu dla naszego
prawa.
Rodak
Niechże łaskawa pani przemówi im do rozsądku. Oni nie chcą się tym
zająć. Robią mi na złość tylko dlatego, że jestem człowiekiem
rozsądnym. I bardzo, bardzo krytycznym.
Rodaczka
Czy prawda? Z pewnością tylko żart. Żeby nam wszystkim żyło się
przyjemniej. Weselej. Mam nadzieję, że nie mylę się, moi panowie?
Głuchy
Potrzebny nam aptekarz. I tyle. Szukamy kogoś. Ale ten chyba nie
nadaje się, bo psy mu na łeb szczają. Śmierdzi ziomek na kilometr.
Stefcio
Terroryzowanie mnie na ulicy. Odebranie siłą plecaka… Coś takiego nie
śmierdzi na kilometr? Zwykłe bezprawie. Nawet bandytyzm. Pani tego
nie widzi?
Głuchy
Stul pysk, głąbie, bo załapiesz z liścia.
Stefcio
Tylko spróbuj, a masz przechlapane. Nie przestraszysz mnie głupią
gadką.
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Scyzor
Kurwa! Głuchy, to jak będzie?

Scyzor
Ale kibel.

Głuchy
Badajoga na maksa. Jeszcze się spotkamy. Pogadamy inaczej. Tylko, że
najpierw zmiksujemy parę klimatów, żebyś mógł lepiej świat poznać.

Głuchy
Z płaszczaka zbierzesz i skończy się szczekanie.

Scyzor
Wymiatamy w tym fachu. Dociera, głupia pizdo?
Rodaczka
Moglibyście nie wyrażać się w mojej obecności? I natychmiast go stąd
zabierzcie. Po co ma pyskować? Zaśmiecać miasto? Niepokoić
porządnych ludzi? Okropność.
Rodak
Gorąco popieram łaskawą panią profesorową. Takie typki stanowią dla
nas prawdziwe zagrożenie.
Rodaczka
Jeśli jest co do tego zgoda, dlaczego nie zastrzelicie go na miejscu? W
obronie własnej?
Rodak
Strzelanina tutaj? W żadnym wypadku. Prowadzę poważne interesy.
Jak mógłbym sobie pozwolić na coś takiego?
Stefcio
Widzę, że wy wszyscy jacyś dziwni jesteście.
Głuchy
Ty, ziomek. Weź mnie, kurwa, nie raź.

Rodaczka
Racja! Szczeka, jak suczka mojej sąsiadki. Jednak wszystko do czasu…
Bo kiedy ją otruliście, od razu jej przeszło. Spokój, że muchę słychać po
drugiej stronie posesji.
(dzwonek telefonu komórkowego)
Rodak (rozmawia przez telefon)
Halo! No… Za co aresztowany? Trefny towar?... Jakieś bzdury. On
porządny obywatel. Co?… Głośniej! Na ulicy stoję. Co?... Nigdy nie
uwierzę. Narkotyki?... Kilogram? Co ty głupoty jakieś wymyślasz?...
Jakiego znowu abażura?
Scyzor
O amfę się rozchodzi, szefie.
Rodak (rozmawia przez telefon)
Cicho bądźżeż! Co?... Nie, nie do ciebie. Czyli, że ktoś podrzucił mu
kilogram amfetaminy, czy tak?... Rozumiem... Ale kto? I po co? A…
Może tak? Ale przecież on jest najprzyzwoitszym człowiekiem, jakiego
znam. Co ja mówię? On jest święty człowiek. Takie świństwo mu
zrobić?
Scyzor
Szefie, wczoraj miały być nowe czady. Ale akwizytor przepadł gdzieś.
Rodak (rozmawia przez telefon)
No co ci mówiłem? Cicho... Nie, nie do ciebie przecież… Cały kilogram?
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Jak duże straty?... A niech mnie... Co ja? Co ja?... Zawsze pomogę, tylko
nie mam jak pomóc. Ile?... No co ty? Za co? Dziesięć lat za kilogram
jakiegoś proszku?... Kto tam był?... Jaka bajadera? Mów do rzeczy...
Nie wierzę… No kto by pomyślał. Zaraz zapytam. Oddzwonię… Pani
profesorowo droga!
Rodaczka
Słyszę, że nasz dobrodziej w gorączce? Nie daj Boże złe wieści.
Rodak
Na lotnisku się wczoraj było? Zamiast w kościele? Tak, czy nie?
Rodaczka
Zwiedzałam lotniskową kaplicę wczoraj. Nowa jest i właśnie ją
otworzyli. Ale, że dla Żydów też, koniecznie musiałam pojechać. Żeby
napluć, gdzie trzeba. Straszna ohyda.
Rodak
I co? Napluła łaskawa pani?
Rodaczka
Nie naplułam. Tak tam wszystko wymieszali, że nie wiadomo, co do
czego. Nie mogłam ryzykować, że znieważę choć odrobinkę naszego
Jezusa Chrystusa i jego matkę Maryję.
Rodak
A coś tam działo się wtedy? Niebezpieczeństwo jakieś? Policja z psami?
Rodaczka
Nic nie widziałam. Kaplica jest cała zabudowana. Bez okien. Tylko małe
światełka. I cisza. Jakie tam wyciszenie piękne jest. Żeby nie to
wymieszanie tej sekty szatańskiej z naszą świętą religią, raj by był
prawdziwy.

(Dzwonek telefonu komórkowego)
Rodak (rozmawia przez telefon)
Tak, tak, droga pani profesorowo. Ma pani zupełną rację. Znowu mój
dzwoni, proszę wybaczyć... Halo! No... Nie, nic nowego…. Ale nie
dowiedziałem się, no... Co?... Tak, oczywiście, że pamiętam… Wszystko
pamiętam… Pomagał on. Pomagałem i ja. Ale w tej sytuacji trzeba też
pamiętać o całości. Kto zajmie się jego interesami, gdy pójdzie siedzieć?
Kto tego wszystko upilnuje, żeby hieny nie rozkradły? O tym teraz
trzeba pamiętać. Przede wszystkim o tym. Bo widzę, że jemu już nic nie
pomoże. Dziesięć lat więzienia w jego wieku jest, jak dożywocie… Jak
dożywocie... Ja? A skąd?... Jednakże uważam, że interesów trzeba
pilnować, a nie bimbać sobie w pierdlu na cały świat.. Halo! Halo!...
Rodaczka
Tak, tak, święta racja. Interesów trzeba pilnować, zamiast tracić siły. Po
co jeszcze dorabiać na boku. Amatorszczyzna. Zwykła amatorszczyzna,
drogi nasz dobrodzieju.
Rodak
No… Tak, oczywiście… Że co, proszę?
Rodaczka
Nic tu już po mnie dzisiaj. Śpieszno mi do kościoła znowu. A wciąż bez
śniadania. Co za dzień. Co za ciekawy dzień. Do widzenia już, do
widzenia. A jego? Za miasto.
Rodak
Miłego dnia życzę łaskawej pani profesorowej.
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SCENA 25

SCENA 26

Scyzor, Rodak, Głuchy, Stefcio na ulicy

Pani w czerni, Pani w bieli obserwują wydarzenia

Scyzor
Szefie! Ona albo coś węszy, albo od dawna wie dużo więcej, niż my. No
a jeśli prawda, że kiedyś bajadera była… Skąd nagle profesorowa?

Pani w czerni
Świetnie, że jesteś. Spójrz, co narobiłaś. Stary płacze, że na lotnisku
jakiegoś porządnego pasażera posłałaś na dożywocie. A ja o żadnym
dożywociu nic nie wiem.

Rodak
I prostytutka była, i profesorowa. Jedno drugiemu nie przeszkadza. Ale
o tym wszystkim cicho już.
Głuchy
I jak każda kurwa do kościoła na stare lata dyma… Szefie! Ja tam nic
nie słyszałem. Ja głuchy jestem i tyle.
Scyzor
Jeśli nie ściema jakaś z tą wpadką na lotnisku, mamy pozamiatane.
Głuchy
Szefie! Daj kasę, bo na melanż wbijamy. Żeby rozpytać o nowy towar.
Scyzor
Zmywamy się. Nie, to nie. Nic ci się z tego żydzenia nie urodzi, szefie.
Plecak bierzemy. Za ciężki jakiś dla ciebie, chuju, a dla nas w sam raz.
Laptopa opchniemy w lombardzie. Legalnie, więc jutro będziesz mógł
go sobie odkupić.
Stefcio
Odkupić? Dobrze. Chcecie mieć policję na karku? Wasza sprawa.
Chyba, że plecak oddacie… Wtedy może opowiem wam o tej akcji z
psami. Bo wczoraj na lotnisku byłem ja, a nie wy, cieniasy.

Pani w bieli
A gdzie tam. Jakie znowu dożywocie? W więzieniu? Wyobrażasz sobie,
że ja mogłabym coś takiego zrobić? Wyjdzie po kilku miesiącach. Ze
względu na zły stan zdrowia.
Pani w czerni
Nie baw się ze mną w taki sposób, bo sama skończysz w odosobnieniu.
Czy ja wtrącam się w twoje kompetencje? No powiedz? Wara od moich
spraw. O takich rzeczach, jak dożywocie, mogę decydować wyłącznie ja.
Nikt inny, rozumiesz?
Pani w bieli
A po co się tak wściekasz? Chcesz dożywocia? Nie ma sprawy. Mówisz.
Masz.
Pani w czerni
Nic ci do tego. Zwolnienia warunkowe? Proszę bardzo. Zły stan
zdrowia? Inne drobiazgi? Rób z tym, co chcesz. Ale od rzeczy
ostatecznych z daleka.
Pani w bieli
A czy nie wszyscy podlegamy prawu do łaski? Nie widzę w tym nic
złego. Czasami to jest zdrowsze, niż myślisz. Perspektywa śmierci nie
jest niczym wyjątkowym. Tylko tobie coś lata pod sufitem, że niby taka
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ważna jesteś. Daj już spokój.
Pani w czerni
Takie są przepisy. Nic więcej. Gdybyś ty miała moją robotę,
postępowałabyś dokładnie tak samo, jak ja.
Pani w bieli
A skąd wiesz? Przyśniło ci się znowu? Przez gmatwaninę przepisów
ludzie umierają kiedy chcą i gdzie chcą. Bez twojej łaski... Ja nie
byłabym taka sztywna, jak ty. Tego nie można. Tamtego nie można.
Pani w czerni
Ja sztywna? Już ci odbiło doszczętnie. Gadaj sobie do woli. Miałaś
spotkać się z dziennikarzyną, a nie wygłaszać swoje mądrości. Po co
ślęczysz nade mną? Czy może śledzisz i mnie?
Pani w bieli
A cóż w tym złego, że jestem dobrym obserwatorem? Cóż złego, że
wiem więcej, niż wszystkim się wkoło zdaje? Za głupią gąskę mnie
masz. I grubo się mylisz. Bardzo grubo.
Pani w czerni
Powiedz więc, zarozumialcze, co ze Stefciem będzie, jeżeli ci bandyci do
lasu go wywiozą?
Pani w bieli
Ale chyba nie załatwią go tam? Najpierw kostka. Bez rzutu kostką nie
chcę słyszeć o żadnej egzekucji.
Pani w czerni
Tyle wiesz, ile zjesz. Idę sprawdzić w papierach. Ty pilnuj ich tutaj,
żeby do tego wszystkiego i profesorowej nie zakatrupili nam w biały
dzień. Na środku ulicy…

Pani w bieli
A niby za co?
Pani w czerni
Donosicielka. Współpracuje z policją. Ma tak od urodzenia. Lepsze
ziółko z niej. Na początku donosiła milicji politycznej. Komunistycznej.
Gdy nagle pojawiła się tutaj, od razu znalazła dojście i do ambasady, i
do policji kryminalnej. Stała się podwójnym agentem. A oni w zamian
za donosy oko przymykali na jej sprawki. I przymykają do dzisiaj.
Pani w bieli
A o czym ona teraz doniosła i komu?
Pani w czerni
Powinnaś wiedzieć. To przecież twoja sprawka. Podmiana towaru na
lotnisku. Ona tam była. Nie pamiętasz jej? Jeśli Stefcio przypomni
sobie o niej i powie o tym staremu, już po niej. Chyba, że tego chcesz?
Pani w bieli
Aaa… Rozumiem. Leć w takim razie do papierów i zobacz, co się dzieje.
Dobry pomysł. Nie przypuszczałam, że sprawy mogą być aż tak
niejasne. Czytaj uważnie, żeby nic nie przegapić.

SCENA 27
Rodak, Stefcio, Głuchy na ulicy
Rodak
Mów, co działo się wczoraj rano na lotnisku. Tylko pamiętaj. Powoli i
rzeczowo, żeby nic nie przeoczyć.
Stefcio
Niech on mi najpierw plecak odda. Wtedy powiem.
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Głuchy
Oddam, jak mi szef zapłaci.
Rodak
Ty naciągaczu jeden. Masz... Więcej nie mam. I żadnej sprawy nie było.
Pamiętaj... Teraz plecak.
Stefcio
Co rzucasz? Wścieklizna, czy jak?
Głuchy
Stul, kurwa, ryja.
Rodak
Głuchy! Schowaj wypłatę. No już. A ty mów… Ile mam jeszcze przez
ciebie znosić to wszystko?
Stefcio
A pan swoje, jakbym nie chciał powiedzieć. Mówiłem już. Przyleciałem
wczoraj rano. Na lotnisku bonanza. Wielka obława. Komandosi ją
robili. Jestem tego pewny. Uzbrojeni po zęby. Z czarnymi psami. Może
nawet wściekłe one były, bo aż piana im z pysków ciekła.
Rodak
Słuchaj mnie teraz. Przestań rżnąć głupa, dobrze? Bez tego
idiotycznego kolorytu. Mów o tym, co tam się działo, a nie o psich
pyskach.
Stefcio
Przecież mówię… Było z dziesięć samochodów policji. Pełno
uzbrojonych gości. W kamizelkach kuloodpornych. Z automatami. I z
takimi mikrofonami przy uchu, jakie mają w telewizji gwiazdy podczas
występów.

Rodak
Przestań gadać o telewizji, bo stracę cierpliwość. Widziałeś, jak złapali
kogoś?
Stefcio
Pobiegli w głąb hali, widocznie do samolotu jakiegoś. Co tam się działo,
ja tego już nie widziałem.
Rodak
Byłeś tam i nie widziałeś? Tylko debil mógłby coś takiego przegapić.
Stefcio
Pan też by zwiewał. Myśleliśmy, że chodzi o zamach terrorystyczny.
Taki z bombą.

SCENA 28
Rodak, Stefcio na ulicy
Rodak
Od razu z bombą. Od razu z bombą. Tylko sensacji szukacie wszyscy, a
nie rzetelnej wiedzy.
Stefcio
Może pan zapytać swoją znajomą. Ona też tam była i widziała. Nie
wiem, czy uciekła, jak wszyscy, czy została w środku. Czekała w hali
przylotów. Razem z innymi. Niech pan ją poprosi. Przecież potwierdzi,
co mówię.
Rodak
Nie może to być… Więc nie modliła się w kaplicy, powiadasz?
Stefcio
Może i się modliła. Skąd ja mam wiedzieć takie rzeczy? Czy ja ksiądz
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jestem?
Rodak
O czym oni tam teraz rozmawiają, co? Jak myślisz? Knują coś? Co?
Stefcio
Ktoś, kto nie mówi prawdy, nie jest w porządku. Tak sobie tylko myślę.
Rodak
A ty? Sądzisz, że jesteś w porządku? Dopiero teraz mi mówisz o
profesorowej? Kiedy zmarnowałem na tych dwóch tyle pieniędzy. I oni
jawnie namawiają się z nią teraz? Wszystko twoja wina. Trzeba było od
razu mówić, że ona kłamie.
Stefcio
Ale ja dopiero przed chwilą sobie przypomniałem, że ta pani też tam
czekała.
Rodak
Jesteś pewny, że to była ona?... Mogła cię zapamiętać?
Stefcio
Pewnie, że ona. Krzyczała na moich znajomych. Oni wpadli po mnie na
lotnisko. Taki komitet powitalny. Żebym nie zgubił się tutaj. Czy ona
mnie kojarzy? Nie wiem.

Rodak
Dziany? Powiedziałeś Dziany?
Stefcio
Tak. Chłopak mojej znajomej. Dziany na niego mówią. Zna pan
Dzianego?
Rodak
No i sam widzisz. Po co wpadać pod auta szanowanych obywateli? Po
co? Jak tak, trzeba ci będzie teraz zagrać… Nie ma już na to rady. Więc,
jak będzie? Chcesz spróbować rosyjskiej ruletki? Z tymi tam dwoma?
Stefcio
Rosyjskiej ruletki?
Rodak
Znowu będę musiał płacić. I dlaczego znowu ja mam płacić?… Wiesz ty
co? Najlepiej zapomnij o wszystkim. Rozumiesz, co do ciebie mówię?
Stefcio
Nie wiedziałem, że zna pan Dzianego. Super gość z niego. Załatwił mi…
No wie pan. Bardzo mi pomógł Dziany.
Rodak
Co to jest ruletka wiesz? Rosyjska?

Rodak
O co poszło? No… Dlaczego krzyczała?

Stefcio
Kto by nie wiedział?

Stefcio
Nie mam pojęcia. Może po prostu przepychali się, kto będzie bliżej
wyjścia dla pasażerów? Dziany ją minął i…

Rodak
Ty nic jeszcze nie wiesz. Głuchy! Scyzor! A o czym wy tam sobie tak
szepczecie z profesorową? Chodźcie bliżej. Już, już. Czekam przecież.
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SCENA 29

SCENA 30

Głuchy, Rodak, Stefcio na ulicy

Pani w bieli, Pani w czerni obserwują wydarzenia

Głuchy
Co się urodziło, szefie? Scyzor nie przyjdzie. Zajęty jest.

Pani w bieli
A… Jesteś już. Papiery sprawdziłaś? Święci się coś, o czym nie wiem?

Rodak
Zajęty? Jeżeli wołam, ma przychodzić. Ten tutaj nie grał jeszcze w
ruletkę. Co ty na to?

Pani w czerni
Wszystkiego dowiesz się w swoim czasie.

Stefcio
Nie grałem i nie zagram...
Głuchy
Weź mnie nie dołuj, szefie. Ziomal taki ważniacha się zrobił? Ruletka
dla mnie pikuś, ale najpierw hajs. Potem będzie aksamitnie.
Rodak
Nie mam teraz czasu na takie rzeczy. Zajęty jestem, a ty mi głowę
trujesz od rana. Przed chwilą dostałeś pieniądze, hieno.
Głuchy
My teraz już i bez zleceń od szefa damy radę. Na farcie jesteśmy.
(Dzwonek telefonu komórkowego)
Rodak
Nie pozwalajcie sobie. Nie jesteście jedyni w mieście. Kolejka czeka na
każde wolne miejsce u mnie. Porozmawiamy jeszcze o tym, gdy was
bieda przyciśnie. Telefon mam ważny…

Pani w bieli
Ale z ciebie małpa. Pilnuję tutaj, jak jakaś głupia, a ty wypinasz się na
mnie? Widziałaś dokumenty i teraz próbujesz mną manipulować?
Nadal mam ci ufać? Bez rzutu kostką chcesz go zamordować, tak?
Pani w czerni
Jeszcze nigdy nikogo nie zamordowałam. I na twoje szczęście nikogo
nie zamierzam mordować… Chętnie odwiedzę tego, na kogo kolej. Nic
w tym nadzwyczajnego. Tak trudno zrozumieć? Tylko ty jedna masz z
tym problem. Od razu morderstwo ci do głowy przychodzi.
Pani w bieli
A co myślisz sobie? Że ja nie wiem? Dobrze wiem, że dziennikarz
namówił cię, żeby Stefcia sprzątnąć.
Pani w czerni
Nie pleć głupstw. Stary rozmawiał z kimś przez telefon?
Pani w bieli
A tak... Telefon. Węszy, jak skorzystać z okazji i przejąć majątek
najlepszego przyjaciela. Tego, którego z amfetaminą złapali wczoraj na
lotnisku.
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Pani w czerni
Długa kolejka już stoi po ten majątek. Poczekaj trochę, a zobaczysz,
jaka się zrobi z tego w mieście jatka. My jednak mamy teraz inną,
znacznie poważniejszą sprawę. Chodzi o świeżutką adnotację w
papierach. Z dzisiejszą datą. Ciekawe, kto mógł ją sporządzić?
Pani w bieli
Atak personalny? Nic nie wiem o nowych wpisach. O co chodzi?
Powiesz mi, czy mam się sama pofatygować do archiwum?
Pani w czerni
Czy wiesz, co to jest rosyjska ruletka?
Pani w bieli
Ależ mi sensacja. Wielka nowina. Od kiedy rosyjska ruletka stanowi dla
nas poważny problem? Czyżby okazała się nagle skutecznym środkiem
na cokolwiek?
Pani w czerni
Słuchaj! Tam jest dopisek o ekstra wypas rosyjskiej ruletce. Spotkałaś
się już wcześniej z tego rodzaju oznaczeniem? Nie? Tak myślałam.
Dlatego sama sprawdziłam, o co chodzi.
Pani w bieli
A ciekawe, w jaki sposób udało ci się sprawdzić?
Pani w czerni
Nie wiesz takich rzeczy? Ty? Trudno. W każdym razie ja mam swoje
sposoby.
Pani w bieli
Ale… Co ty? Nie zgrywaj się. Przestań.

Pani w czerni
Wściekasz się teraz. Ekstra wypas! Ile to kul w magazynku? Dla
ułatwienia podpowiem, że więcej, niż jedna.
Pani w bieli
Ale numer. Dwie? Nie? Trzy? Więcej? Nie żartuj. Chyba nie?... Sześć
kulek?
Pani w czerni
Bingo. Prawdę mówiąc, podoba mi się taka wersja. Nawet bardzo.
Zwróć jednak uwagę na fakt, iż konsekwencje, nie tylko praktyczne,
mogą być bardzo poważne.
Pani w bieli
A od kiedy ta wersja ma wejść do użycia?
Pani w czerni
Zabawka już została wypróbowana. Dzisiaj w nocy. Jak myślisz? Przez
kogo?
Pani w bieli
A nie mówiłam ci, że ludzie umierają bez twojej zgody?
Pani w czerni
Nie zachowuj się, jak malkontent... Ci dwaj łysole powiedzieli staremu
prawdę. Oni naprawdę zamordowali.
Pani w bieli
Ależ nie. Oni mówili przecież, że gość się sam powiesił. O rosyjskiej
ruletce ani słowa.
Pani w czerni
Od kiedy bandyci mówią prawdę? Przeczytałam raport. Spotkali się z
tym całym Dzianym. Niby przypadkiem. Potem razem pojechali do
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dziupli. Pamiętasz, gdzie ona jest? Tam Dziany zaproponował im grę
na pieniądze. W ruletkę. Właśnie w rosyjską ruletkę. I oni się zgodzili.
Ale podmienili magazynek z jedną kulą na inny. Na taki z sześcioma.
Dziany zaczynał kolejkę. W jaki sposób tych kulek by nie liczyć, zawsze
wypadała mu szósta.
Pani w bieli
Ale oszuści. Facet wcale się nie powiesił. Choć w zasadzie powiedzieli
prawdę, że popełnił samobójstwo.
Pani w czerni
Nie podoba mi się ta historyjka. Ruletka może być, ale bez mojej
zgody? Nigdy. Kto wpisał nową wersję ruletki do papierów? Chyba nie
ty?
Pani w bieli
A czy to nie jest oczywiste, że nie ja? Przecież sama najlepiej wiem, czy
ja, czy nie ja. No i widzę, że chyba nie ty, bo zrozpaczona jesteś, jak
rzadko.
Pani w czerni
Czy zauważyłaś, że ciągle dzieją się jakieś dziwne rzeczy ostatnio?
Dokładnie od chwili, gdy wprosił się do nas z wizytą ten zagadkowy
dziennikarz?
Pani w bieli
Ale nie bardzo cię rozumiem. Dlaczego dziennikarz? Niemożliwe. On
nie ma wstępu do archiwum. W jaki sposób mógłby się tam dostać? On
się nie liczy. Z naszej trójki wykluczam nas obie, a więc… W kręgu
podejrzanych pozostaje tylko jedna osoba.

SCENA 31
Dziennikarz, Pani w czerni, Pani w bieli obserwują wydarzenia
Dziennikarz
Od dłuższego już czasu przysłuchuję się waszej rozmowie, ale w końcu
muszę zareagować.
Pani w czerni
Przysłuchujesz się? Nie było cię tutaj, a jednak byłeś? Co to ma
znaczyć? Żyjesz w końcu, czy nie? Zdecyduj się.
Dziennikarz
Pół na pół. Jak każdy uczciwy dziennikarz. Sądziłem, że ta zasada jest
dla was jasna.
Pani w bieli
A czy mógłbyś łaskawie nas uprzedzać, w której połowie właśnie
przebywasz? Żebyśmy nie musiały obawiać się przypadkowych
słuchaczy?
Pani w czerni
Wstyd. Przyjęłyśmy cię życzliwie, a ty kolejną komedię urządzasz.
Dziennikarz
Przepraszam. Nie chciałem nikogo urazić. Sądziłem, że wszystko
wiecie. Więc i teraz, gdy stałem obok, miałem prawo rozumieć, że nie
tylko mnie widzicie, lecz również akceptujecie. Choć było mi przykro,
że nie bierzecie mnie pod uwagę w rozmowie. Czułem się ignorowany.
Pani w czerni
Ignorowany?
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Dziennikarz
W końcu przerwałem wam, bo chciałbym coś oświadczyć.

Oświadczyć możesz sobie dosłownie wszystko. Jakie to ma dla nas
znaczenie?

Pani w czerni
Po kolei, dobrze? Najpierw zechciej wyjaśnić, jakim niby sposobem nie
widziałyśmy cię, chociaż twierdzisz, że stałeś tutaj przez cały czas?

Pani w czerni
Żadne.

Dziennikarz
Wy mi powiedzcie. Ja nie mam zielonego pojęcia.
Pani w bieli
Aha, nie masz pojęcia. Mam rozumieć, że może nieznaną przez nas
formę istnienia przyjąłeś, tak?
Dziennikarz
Jaką znowu formę istnienia? Jestem dziennikarzem, a nie głupim
filozofem.
Pani w czerni
Skup się. My przecież widzimy osoby żyjące, choć one nas nie widzą.
Widzimy również osoby nieżyjące. No i one też nas widzą. A ty? Niby
ktoś w połowie żywy, w połowie martwy. Ale co to ma do rzeczy, jeśli
byłeś dla nas niewidoczny?
Dziennikarz
Prawdę mówię. Nie wiem, o co chodzi. Może wy wcale nie byłyście
nieżywe, jeśli mnie nie widziałyście?
Pani w czerni
Bzdura... Chcesz zająć moje miejsce? Nie kręć. Przejrzałam cię.
Pani w bieli
A więc tak? Czy twoje oświadczenie ma dotyczyć odsunięcia nas od
wypełniania obowiązków służbowych? Nic z tego, naiwniaku.

Dziennikarz
Więc jednak jestem tutaj ignorowany. Miałem nadzieję na prawdziwą
współpracę. Na otwartość i zrozumienie. Na wszechstronną pomoc z
waszej strony.
Pani w bieli
A nie otrzymujesz tego wszystkiego? Tylko, że ty sam wcale nie
współpracujesz. Jesteś zamknięty. Nie chcesz zrozumieć, jakie u nas
obowiązują zasady.
Pani w czerni
Czy pomysł z ruletką rosyjską pochodzi od ciebie? Chcesz usunąć
wszystkie osoby, które pomagają Stefciowi? Taki jest właśnie twój
plan?
Dziennikarz
Nie mam nic wspólnego ani z ruletką, ani z Dzianym. I nikogo nie chcę
usunąć. Chyba, że w końcu Stefcio sam się podłoży. W tej chwili jednak
z nieukrywanym smutkiem przyznaję, że wciąż ma więcej szczęścia, niż
rozumu.
Pani w bieli
A nie zapomniałeś przypadkiem o czymś? On nadal jest pod
moją opieką. Nic nie wskórasz, panie ty dziennikarzu zasmucony. Nie
wiem, jak załatwiłeś ze starym, żeby wysłać Stefcia na rosyjską ruletkę.
Wiedz jednak, że i tak nic z tego nie wyjdzie. Moja w tym głowa.
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Pani w czerni
Dlaczego od razu nie mówisz mi o takich rzeczach? Więc jednak, drogi
nasz gościu? Najpierw kostka do gry w kości. Potem rosyjska ruletka.
Teraz ta twoja niewidzialność. Śmierdzi na odległość.
Dziennikarz
Jakieś teorie spiskowe? Wierzyć się nie chce, co się tutaj wyrabia.
Pani w bieli
A co ty myślisz? Że nas sobie podporządkujesz? Że my będziemy
zajmowały się dla ciebie jakąś brudną robotą? Nasza praca ma
podstawy merytoryczne. Nawet etyczne. Całe zło, jakie dzieje się na
świecie, to nie my. Rozumiesz? Nie my. Zło bierze się z takich ludzi, jak
ty.
Pani w czerni
Ona ma rację. Właśnie tego nie chcesz przyjąć do wiadomości. My nie
jesteśmy od mordowania. Chronimy każdego człowieka, gdy jest po
temu stosowny czas. I zabijamy, gdy kostka wskaże szóstkę. Nie ma w
tym ani samowoli, ani dowolności. Nie wrabiamy nikogo w ekstra
wypas ruletki rosyjskie. Tymczasem ty działasz emocjonalnie i
nieetycznie.

Pani w bieli
A co? Może ode mnie? Śmiechu warte.
Dziennikarz
I jak tu nie buntować się przeciwko wam? Przecież każdy człowiek
chciałby mieć moc. Taką wielką. Niewyobrażalnie wielką. Właśnie taką,
jaką wy macie.
Pani w bieli
A niby po co? Chyba, żeby mordować? Jak leci, bez wyjątku? Od razu
wszystkich?
Pani w czerni
Mało wam śmierci na ziemi? Wojen? Zbrodni? Chorób? Wypadków?
Kataklizmów? Ciągle za mało?
Dziennikarz
Zrozumcie! W życiu liczy się tylko władza. Jeśli nie umiesz dla niej
zgładzić, co z ciebie za człowiek? Jeśli nie zgładzisz milionów, kto cię
zapamięta?

Dziennikarz
Widzę, że święte jesteście bardzo.

Pani w czerni
Tak, tak. Właśnie tak. O seksie trzeba było jeszcze wspomnieć... I
właśnie ty coś takiego mówisz? Ty? Osoba, która od przedszkola każdej
nocy moczy się w łóżku?

Pani w bieli
A święte, żebyś wiedział.

Dziennikarz
Jak to?

Dziennikarz
Więc całe zło na ziemi pochodzi od ludzi?

Pani w bieli
A tak to.

Pani w czerni
Już prędzej od człowieka, niż ode mnie.

Dziennikarz
Wy wiecie? Zajmujecie się takimi sprawami?
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Pani w bieli
A co? Nie wolno? Zabronisz nam? Lepiej wiedzieć, kto w gościnę puka,
niż wyrzucać nowiutki materac po wizycie.
Dziennikarz
Bez obaw. Używam pieluch, więc nic nie zniszczę. Przykro mi, że
naśmiewacie się ze mnie z powodu choroby.
Pani w czerni
Nie naśmiewam się z ciebie. Wnioskuję tylko, że osoba, która moczy się
wciąż w twoim wieku, ukrywa jakieś problemy. I szuka rozwiązań nie
tam, gdzie trzeba.
Pani w bieli
A co to takiego by było? Te twoje problemy?
Dziennikarz
Nic ważnego. Pęcherz trochę szwankuje. Ludzka rzecz.
Pani w bieli
Ale dlaczego? Nie wyleczony wciąż jest? Lekarze niemoty jakieś, czy co?
Dziennikarz
Wszystko przez nerwicę. Zresztą nie wiem. Nie byłem u lekarza, bo
wstyd z tym pójść.
Pani w czerni
Ciągle przeżywasz panikę w domu, że rewolucjoniści z nowych
związków zawodowych wyprowadzą was na ulicę, postawią pod mur i
rozstrzelają?
Dziennikarz
No nie wiem. Teraz twierdzą, że nic takiego nie było wtedy możliwe.
Ale ja wiem, że chcieli nas rozwalić. Jedynie odwagi im zabrakło.

Wygląda, jakby stchórzyli.
Pani w czerni
Oczywiście twoi rodzice nie byli tchórzami. Tak? Rozwalali ludzi, gdzie
popadnie. W celach. Na ulicach. W mieszkaniach nawet. Byli więc
odważni twoim zdaniem?
Dziennikarz
Nie mieli wyboru. A poza tym oddani byli naprawdę wielkiej sprawie.
Pani w bieli
A może uważasz, że człowiek, który naciska spust raz czy dwa razy jest
pospolitym bandytą? Ten zaś, który morduje tysiące jest bohaterem, bo
służy wielkiej idei? Dziwna filozofia...
Pani w czerni
Teraz przyznajesz głośno, że dziwna filozofia? Zapomniałaś już, kto
powstrzymał robotników przed samosądami? Rachunki wyrównałyby
się choć trochę. Dzięki temu te bandyckie idee mogłyby być nazwane
po imieniu. Zbrodniczymi. Czyny zbrodniarzy zbrodniami.
Pani w bieli
A czy zdajesz sobie sprawę z tego, jakie byłyby skutki? Zresztą oni nie
mieli żadnej broni.
Pani w czerni
Pamiętam... Mieli gołe ręce. Tylko ręce. Ale krew im się gotowała tak
bardzo, że te gołe ręce by może wystarczyły, żeby tam zrobić gruntowny
porządek.
Dziennikarz
Oni chcieli zrobić tak samo, jak w innych krajach. Mam wam
przypomnieć, jakie straszne rzeczy się tam działy?
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Pani w czerni
Wzięłyśmy sobie wtedy wolne. Zażalenia kieruj do biura.
Dziennikarz
Czyli gdzie? Do Pana Boga?
Pani w bieli
A po co do Pana Boga?
Pani w czerni
Ludziom wciąż potrzebna jest ucieczka od wolności. Lecz my jesteśmy
wolne. Nam Pan Bóg do niczego nie jest potrzebny.
Pani w bieli
A nawet, gdyby się niekiedy przydał, po co nam taki Pan Bóg, który
robiłby, co tylko by mu do głowy przyszło?
Pani w czerni
Ludziom? Owszem, przydaje się aż za często.
Pani w bieli
Ale nam? Miałybyśmy być dla niego pomocą domową? Co stałoby się z
naszą wolną wolą?
Dziennikarz
To wy nie znacie Boga?
Pani w czerni
Nawet nie starasz się zrozumieć tego pytania, a już czekasz na
odpowiedź.

SCENA 32
Rodaczka, Scyzor, Głuchy, Stefcio, Rodak (rozmawia szeptem przez
telefon) na ulicy
Rodaczka
Czego tu nie rozumieć? Wszystko ci wyłuszczyłam, jak przed Matką
Boską na spowiedzi.
Scyzor
No nie wiem sam. Agentura chyba niezła fucha jest? Słyszałem, że
laseczkę można puknąć codziennie bez hajsu.
Rodaczka
Uciechy do dalszego rozliczenia. Inaczej nie można. To nieetyczne, żeby
brać usługę i nie płacić.
Głuchy
Wyjebało mnie aż z kapci. Mogę płacić, ale tylko z potrącenia.
Scyzor
Daj se siana, Głuchy. Ja na kolejne żydzenie się nie piszę.
Stefcio
W porzo. Późno się zrobiło. Siema.
Rodaczka
Gdzie ci tak śpieszno? Może poczekasz grzecznie, aż dobrodziej skończy
rozmowę? Z tobą sprawa nadal niejasna, zdaje mi się?
Stefcio
Jaka niby sprawa ze mną? Na panienki nie wybiorę się, bo mam żonę i
bardzo ją kocham. Na bramce w knajpie też nie stanę. Tam jest tylko
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mordobicie. Nic więcej.

moje usługi nie są tanie.

Scyzor
Aptekarza, kurwa, szukamy. Wchodzisz?

Głuchy
Szefie! Szefie! Ziomek chce dać w długą. Co z ruletką, jak tak?

Stefcio
Wystarczy, że na studiach paliłem trawkę. Akwizytora ze mnie nie
zrobicie. Moment i ćpunem można zostać.

Rodak (przerywa rozmowę telefoniczną)
No chwileczkę! Najpierw ruletka. Czy przypadkiem w ruletkę nie
miałeś spróbować?

Scyzor
Trawiarz byłeś? Akurat… I świnie latały. Głuchy! Słyszysz?

Stefcio
Nie mam kasy, żeby grać. Jakbym miał, też nic z tego. Nie dam się
namówić. Najpierw rodzina. Już od urodzenia tak mam. Sorki.

Głuchy
Nie. A co?
Scyzor
Co ty, kurwa? Głuchy jesteś?
Głuchy
Nadaje ziomal, jak z czytanki. Słuchać trudno. Z wyglądu on jeszcze
dziewica jest. Wbijamy na agropola, bo nie mogę już.
Rodaczka
Nikt nie chce moich dziewczynek popilnować? Ale tak bez dotykania.
Tylko popatrzeć można, jeśli ktoś lubi. Takie zajęcie, to raj na ziemi.
Stefcio
Ja dziękuję. Mam już super pracę. Spadam. Jak to się mówi... Co złego,
nie ja. Do widzenia pani. A z waszym szefem koniecznie do lekarza,
koledzy. Siema.
Rodaczka
Wasz dobrodziej wybiera się do lekarza? Chętnie mogę się podjąć
leczenia. Skuteczność gwarantowana. Tylko od razu zaznaczam, że

SCENA 33
Nicola, Stefcio na ulicy
Nicola
Stefcio! Stefcio!
Stefcio
Nicola! Siema!
Nicola
Widzę, że zawarłeś znajomość z tym zdziercą? I z jego łysielcami?
Stefcio
Z gościem ze starej emigracji? Ale ma wypas brykę. Niesamowite.
Niestety, poza tym tragedia. I on, i jego osiłki mocno z główką mają nie
tak.
Nicola
To jego żołnierze. On jest prawdziwą grubą rybą. Kamienicznik.
Wszystko, co ma, z naszej krwawicy ma. Kamienice od tamtego
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skrzyżowania, aż do tego za światłami, są jego.

prawie ok...

Stefcio
Łał! Gościu jest wielki bogacz.

Stefcio
Prawie ok?

Nicola
Nie tylko bogacz. Jeśli ktoś znajdzie się u niego na celowniku, zaraz
naśle tych łysych debili. Pobiją człowieka. Wyrzucą z mieszkania
rzeczy. Jeszcze sądami będą męczyć. Kto tak działa? Tylko bandzior.
Dlatego trzymaj się od niego jak najdalej.

Nicola
Prawie ok, Stefcio. Bo po jakimś czasie, gdy już w życiu ci się ułoży,
będziesz mógł wyrwać się z tej jego czynszówki. Przenieść do lepszej
dzielnicy. Na przedmieścia. Ale, ale... Mam nadzieję, że Dziany dał ci
mojego tableta, co?

Stefcio
Wiesz? Mało brakowało, a by mnie przejechał. Na środku przejścia dla
pieszych. Potem wmawiał mi pijaństwo i kradzieże. Był tak agresywny,
że aż trudno uwierzyć. Żeby Polak Polakowi takie rzeczy mówił? W
końcu łysy zabrał mi plecak i nie chciał oddać. A ten drugi kazał
wsiadać do ich vana, ale ze mną nie tak łatwo.

Stefcio
Mam go, spoko. Dzięki.

Nicola
Oni prowokowali. Jakby coś poszło nie tak, od razu by cię oskarżyli o
zniesławienie lub próbę pobicia. Do końca życia byś im płacił za straty
moralne. Ale najpierw by cię stłukli na kwaśne jabłko, upili i zostawili
samego w centrum miasta.
Stefcio
Mówisz poważnie? Myślałem, że wybieram się do normalnego kraju, a
nie takiego, jak nasz.
Nicola
Może i jest to kraj normalny. Ale głównie dla tych, którzy mają na
prawników. Tutaj prawnicy są bardzo drodzy. Człowiek bez kasy nie ma
jak się obronić, jakby co. Wobec takich bandziorów jesteśmy bez szans.
Prawie bez szans. Trzeba się pilnować. Płacić w terminie rachunki. Nie
mieć zatargów z sąsiadami. Nie robić głośnych imprez. Wtedy jest

Nicola
Super. Kamień mi z serca spadł.
Stefcio
Pogadałem z Dziurką. Niestety jest w strasznym dołku. Niby
zostawiłem ją samą. Tak powiedziała. Ale ja przecież przyjechałem
tutaj, żeby odbić się od dna. Nie uciekłem ani od niej, ani od Kasi i
dzidziusia. Chcę wysyłać do Polski wszystkie pieniądze. Może nawet
ściągnę ich za jakiś czas.
Nicola
Spoko. Przyzwyczai się, że jesteś tutaj.
Stefcio
Tak myślisz? Mam nadzieję. Pozdro od niej dla ciebie.
Nicola
Dzięki, Stefcio. Słuchaj, ja ją rozumiem. Ona jest w ciąży. No wiesz…
Każda kobieta w takim stanie… Szósty miesiąc. Ona chce, żeby jej facet
był przy niej. Normalne. Ale i ciebie rozumiem. I wiesz co? Bardzo
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dobrze zrobiłeś, że przyjechałeś, bo byście się tam pozabijali chyba
przez biedę.

chwilkę pobędziemy sobie sami. Co ty na to? Chociaż, chociaż… W
domu czeka załoga. Kilku wariatów. Chcą poznać nowego załoganta.

Stefcio
Może nie aż tak, ale ciężko było. Bardzo ciężko. Czasami nie
wiedzieliśmy, co zrobić ze sobą.

Stefcio
Nicola, jesteś wspaniała. A ze mną, jak z dzieckiem. Za rączkę i do
przedszkola... Nicola?

Nicola
Przykre... No? A jak praca? W porzo? Zmęczony? Spałeś trochę?
Dziany mówił, że będziesz miał spoko, więc się nie martwiłam. Jeśli on
coś mówi, tak już jest.

Nicola
No co tam?

Stefcio
Równy z niego facio, bez dwóch zdań. Nicola? Właściwie, gdzie Dziany
pracuje? Zapomniałem go spytać przez ten cały pośpiech.
Nicola
Zajęty jest ciągle. Robi różne interesy. Raz mu lepiej wychodzą, raz
gorzej. Jak w biznesie, prawda? Ale daje sobie radę. Nie można
narzekać.
Stefcio
Chyba nie jest od nieruchomości? Nie wchodzi w drogę różnym
bogaczom?
Nicola
Co ty? Sam go zapytaj. To nie tajemnica, ale niech on ci powie, dobra?
Teraz wyjechał na parę dni. Jakaś transakcja. Wiesz, jak jest.
Stefcio
Ok, nie ma problemu. Tak tylko pytam.
Nicola
My, Stefcio, będziemy mogli trochę odetchnąć. Zrelaksować się. Przez

Stefcio
Sądzisz, że ja dam radę wyjść na swoje? Wiesz, mam na myśli ten
kwaterunek na przedmieściach. Tak za rok, dwa?
Nicola
Gdzie pędzisz? Nasza brama... Stefcio, chcesz szybko na przedmieście,
tak? Ty nadal nic nie rozumiesz.

SCENA 34
Dziennikarz, Pani w bieli obserwują wydarzenia
Dziennikarz
Zniknęła.
Pani w bieli
A... Tak. Zniknęła. Nie przejmuj się. Standard. Po prostu znika.
Zwłaszcza tym, którzy i tak nie mogą już nic więcej zobaczyć. Sam
rozumiesz.
Dziennikarz
Sam rozumiesz… Dobre sobie! Nie słyszałaś, co przed chwilą
powiedziała? Boję się, że na serio zacznie bronić tego przygłupa Stefcia.
Jakbym wyłącznie ja miał ochotę go załatwić.
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Pani w bieli
A czy przypadkiem tak nie jest? Ja też go bronię. Na poważnie. Wcale
nie dla żartów. Żywisz do niego jakiś bardzo osobisty, niezdrowy uraz.
Dlaczego od razu nie przyznałeś, że chodzi o zwykłą zemstę? Dlatego
tutaj jesteś, prawda? I zapewne zaplanowałeś jakieś spektakularne
morderstwo? Więc nie dziw się jej ostrzeżeniu, bo na tym świecie tylko
ona jest od spraw ostatecznych.

Pani w bieli
Ale skąd nagle oni? Jacy oni? Przyznam, że nie nadążam. Od tego
wszystkiego w głowie mi się kręci. Myślisz, że oni we dwoje uknuli
spisek?

Dziennikarz
Może powiesz mi w takim razie, o co jej chodziło z tą podmianą kostki?
Po co jej taka głupia zabawa? Podczas rozmowy cały czas próbowała
mnie wrobić.

Pani w bieli
Ależ ty jesteś naiwny. Przeciwko mnie. To jest tak oczywiste, jak
gwiazdy na niebie. Bez obrazy. Ty się w tym wszystkim w ogóle nie
liczysz.

Pani w bieli
A więc tak? Mnie mówiła, że wszystko przez ciebie. Że ty podmieniłeś
kostkę. Może chce, żebym i ja straciła kolejkę? Albo żebym po prostu
sama zrezygnowała? Na własne życzenie?

Dziennikarz
Tak sądzisz?

Dziennikarz
Chciałbym zobaczyć tę kostkę.
Pani w bieli
A po co? Zresztą ja jej nie mam. Zabrała ją.
Dziennikarz
Jak chcesz grać w kości bez kostki?
Pani w bieli
A to chytruska jedna. Zabrała kostkę. Wcale nie pozwoliła jej
sprawdzić. A tak dobrze mi się ostatnio rzucało. Prawie same dwójki
były.
Dziennikarz
Od razu czułem, że oni coś knują.

Dziennikarz
Przeciwko mnie?

Pani w bieli
A nie? Lepiej nie mieszaj się w nic tutaj, bo z nimi nie wygrasz. Nie
masz najmniejszych szans. Co najwyżej patrz uważnie i ucz się.
Dziennikarz
Może mógłbym pomóc.
Pani w bieli
A niby jak? Czekaj… Skupmy się. Jeśli choć raz potrafisz zachować się
rozsądnie i staniesz po mojej stronie, na początek możesz
poobserwować Stefcia. Sprawdziłam w papierach. Pójdziesz do tamtej
bramy. Widzisz, która? W kamienicy trwa impreza zapoznawcza. Idź i
obserwuj. Tylko dyskretnie. Potem zdasz mi ze wszystkiego sprawę.
Dziennikarz
Chętnie go poszpieguję troszeczkę, choć zdaje się, że wyszedłem już z
wprawy. Mógłbym przedtem zobaczyć te Stefciowe papiery?
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Pani w bieli
Ale… Co ty sobie właściwie wyobrażasz? Że wyniosę z archiwum
dokumenty? Takie coś byłoby nielegalne. Zapomnij. Mogę ci tylko
powiedzieć, że on już dawno miał zginąć. Ale wciąż żyje. To jest bardzo
zagadkowe. Być może cała ta historia ma jakiś związek z naszą kostką?
Kto wie? No i do tego trzeba by dodać twoją żądzę zemsty. Powiesz mi
w końcu, co masz z tym wszystkim wspólnego?
Dziennikarz
Przysięgam, że nic nie wiem. Wykonuję tylko polecenie służbowe. Zlecił
mi je naczelny, tak, jak już wcześniej wyjaśniałem.
Pani w bieli
A tak, tak, tak. Zlecenie od naczelnego. Nie kłam! Mnie żadną bajeczką
nie oszukasz. Niech ci się nie wydaje, że jesteś taki mądry.

AKT DRUGI
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SCENA 1
Nicola, Załoganci I-III, Stefcio w mieszkaniu
Nicola
No wiecie co? Szczyt szczytów, żeby zaczynać beze mnie.
Załogant I
Lepiej powiedz, gdzie tak długo byłaś? Dziadek miał na ciebie czekać.
Co z nim?
Nicola
W porzo. Trzymaj. I resztę nawet dał. Uwierzysz?
Załogant II
Ja się dorzucę. Luzik. Ile i komu?
Nicola
Dobra. Ale potem, bo teraz… Uwaga, uwaga! Nasz nowy załogant we
własnej osobie. Kolejny szczęściarz i przyszły, obrzydliwie bogaty
milioner. Stefcio.
Załogant III
Racja. Stefcio. Nowy załogant z kraju. Powiedz nam na początek, czy
tam ktoś jeszcze został?... Naprawdę? Jakieś cuda, ludzie.
Stefcio
Wciąż tacy są, ale to rzeczywiście cud.
Załogant III
Żartowałem tylko. Na starych śmieciach cały czas piszę doktorat i coś
tam wiem o tym cudzie.

Stefcio
Spoko. Siema wszystkim. Stefan jestem. Raczej Stefcio. Wystarczy
Stefcio.
Załogant I
Witaj w załodze. A my? Po kolei. Nicolę już znasz. Tamtego nie ma,
choć niekiedy jest. Z kolei ten tutaj jest, choć najczęściej go nie ma. Ja
jestem zawsze, bo jestem, kim jestem.
Załogant III
Plagiat. Podły plagiat. I jeszcze bluźnierstwo.
Załogant II
Lepiej nie słuchaj go. Przechwala się tylko, że taki mądry. On dawno
obronił ten doktorat. Tylko wstyd, że z doktoratem dupy podciera
starcom.
Załogant III
Wiesz, ile zjesz. Podcierać podcieram. Trochę głupio, ale kasę
przytulam. W sam raz na życie. A ty co masz ze sprzątania?... O
doktoracie prawdę mówię. Pierwszy był z filozofii. Stare dzieje. Teraz
piszę z pedagogiki.
Załogant II
Niech i tak będzie. Ale po co ci kolejny doktorat? Tego naprawdę nie
kumam. Z pedagogiki? Chyba, że ci odbiło?
Załogant III
Wiedzy nigdy za mało. Słyszałeś o uczeniu całożyciowym? W coś
takiego się właśnie wgłębiam. W trosce o ciebie. Masz u mnie
dożywocie.
Nicola
Tak się zajmujecie Stefciem? Musi wysłuchiwać pyskówek? Może by
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najpierw nakarmić głodnych? Zaparzyć kawę? Do takich przyziemnych
spraw nie ma chętnych.
Załogant I
Przecież pomagam ci. Co się czepiasz?
Nicola
Nie chodzi mi o ciebie. Nie wymyślaj.
Załogant I
Ty! Stefcio, tak? Stefcio. Tam są gotowe kanapki i szybka zupka. Z
torebki. Chińska. Pasuje?
Stefcio
Oczywiście. Spoko, dzięki. Zdążyłem już zgłodnieć trochę po pracy.
Nicola
Załapałeś się na śniadanie?
Stefcio
Uhm... Było całkiem, całkiem. Świeży chlebek. Taki dobry, że
obskoczyłem bochenek. I mleko do popicia. Wszystko od tych, co
prowiant do kantyny przywieźli.
Nicola
Super. Coś przynajmniej zjesz w tej pracy porządnego. I nawet za
darmochę.

Stefcio
Na razie musiałem sprawdzać na mapie, gdzie autobus jedzie, żeby do
domu trafić. Miasto jest bardzo ładne. Piękne sklepy. Wszędzie tłok.
Drogie auta. Ale zauważyłem też trochę dziwnych rzeczy.
Załogant II
Coś jest nie ok?
Stefcio
Choćby autobusy. Zatrzymują się co sto metrów, może nawet co
pięćdziesiąt. Przystanek przy przystanku. Chwilka, i jest kolejny. I
kolejny. A czas ucieka. Dlatego tak długo wraca się z pracy.
Załogant II
Nie rozumiesz tego? Biznes. Im więcej przystanków, tym więcej
klientów. Proste. Tu pasażer jest klient pierwsza klasa.
Nicola
Zdążycie się jeszcze nagadać. Jedz, Stefcio. Zupa stygnie.
Załogant III
Wiesz co, Nicola? Przed godziną kręciły się przed domem mięśniaki od
burżuja. Musiało być coś na rzeczy, bo mocno się rozglądali. Nerwowi
bardzo.
Nicola
Też ich spotkaliśmy. Niech sobie węszą, gdzie chcą, byle nie tutaj.
Prymitywne bandziory. I tyle w temacie.

Załogant II
Po tygodniu odechce ci się tego żarcia. Ale, że za friko, trzeba brać.
Takie marne życie. A podoba ci się tutaj?

Stefcio
Czy chodzi o tamtych dwóch łysielców?

Nicola
Daj mu zjeść zupę.

Nicola
O tych samych, Stefcio. Teraz jedz. Później wszystko opowiesz.
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Załogant III
O czym?
Załogant I
Nicola, chodź na chwilkę. Robimy kółeczko. Twoja kolej teraz. Chodź
szybko.
Nicola
Idę, chwila.
Załogant II
Stefcio, zapodaj zgrzewkę... Jest w lodówce... Jak skończysz… I wal do
nas.
Stefcio
Jasne, spoko. Zresztą już kończę.
Nicola
Talerz tylko obmyj i wstaw do zmywarki, dobra?
Stefcio
Uhm…
Nicola
No chodź do nas.
Stefcio
Ale ja po nocce jestem. Spać mi się chce.
(Dzwonek do drzwi)
Nicola
Pamiętam, pamiętam. Nie pękaj. Spoko.

Załogant III
Dzwonek do drzwi. Nie słyszycie? Można by otworzyć, co? Nicola, to
nie jest twoja chata przypadkiem?
Nicola
Dobra już, dobra. Idę. Jakbyście nie mogli ruszyć swoich samczych
tyłków. Co za kultura dzisiaj.
Stefcio
Może ja, ok?

SCENA 2
Pani w bieli, Pani w czerni, Pan w czerwieni obserwują wydarzenia
Pani w bieli
A! Jesteście. Jak długo każecie na siebie czekać? I po co te knucia za
plecami? No po co? Mało wam bałaganu? Mało przerwy w rzutach
kostką? Zapamiętajcie sobie raz na zawsze. Nigdy nie zrezygnuję z
mojej kolejki. Nigdy. Nie pozbędziecie się mnie. Niedoczekanie... I
pomyśleć, że ludzie modlą się do was o opiekę. Też stróże się znaleźli z
łaski pańskiej.
Pani w czerni
Co ty tak naskoczyłaś na nas?
Pan w czerwieni
Przekabacił ją. Wiedziałem, że tak się sprawa skończy. On jest groźną,
jadowitą żmiją.
Pani w bieli
Ale ty nie myśl sobie, że jestem nierozgarnięta. Dobrze cię znam. Ciebie
zresztą też. I te wasze podchody. Chcecie odciągnąć mnie od
obowiązków. Potem doniesiecie, gdzie trzeba i pozbędziecie się mnie,
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żeby robić Bogu ducha winnym ludziom straszne rzeczy. Dawno was
przejrzałam.
Pani w czerni
Świętoszka się znalazła. Słyszysz, co ona mówi?
Pan w czerwieni
Nie ona. Jad dziennikarza. Zaczął właśnie działać.

Pani w bieli
A tak… Oczywiście. Znowu pomyłka. Nie uważasz, że jakoś za dużo
ostatnio tych pomyłek? Same błędy, niejasności i powikłania.
Pani w czerni
Daj w końcu spokój z tego rodzaju wywodami. Nic nie wnoszą. Oprócz
dodatkowego zamętu.

Pani w czerni
Chcesz powiedzieć, że uczeń przerósł mistrza?

Pan w czerwieni
Naprawdę nie widzicie, że on napuszcza nas na siebie? Ślepe od
wczoraj jesteście? Zakochałyście się w nim?

Pan w czerwieni
Jak widać, czasem i tak bywa. Choć nie zawsze stanowi to powód do
dumy. Jednak co do przeszłości, mówię prawdę, on perfekcyjnie
wykonywał moje polecenia. Zawsze gorliwie. I, co warte podkreślenia,
nigdy nie przejawiał inicjatywy.

Pani w czerni
Proszę cię. Litości. Powstrzymaj się od osobistych wycieczek…
Posłuchaj. Mam do ciebie naprawdę ważną sprawę. Z naszej trójki
tylko ty znasz go od dawna. Chciałabym, żebyś poszedł go popilnować.
Trzeba by się ukryć w kamienicy. Wiesz, w której?

Pani w czerni
Może było odwrotnie?... Boli? Musi boleć.

Pan w czerwieni
Pewnie, że wiem.

Pan w czerwieni
Przestań już, proszę. Swoją drogą ciekawe, gdzie on się teraz podział?

Pani w czerni
Stefcio baluje tam teraz na imprezie zapoznawczej. Jeśli jest też na niej
dziennikarz, może być niewesoło. Może nawet dojść do totalnej
kompromitacji. Dlatego idź tam i w razie potrzeby ratuj naszą
reputację.

Pani w bieli
A poszedł sobie. Pewnie przygotowuje zasadzkę na Stefcia. Tak, tak. Na
tego samego, który w ogóle nigdy nie powinien się urodzić.
Poszperałam dokładniej. Tym razem w archiwum akt zastrzeżonych. I
kto zechce mi wyjaśnić, o co w tym wszystkim chodzi? No proszę.
Zamieniam się w słuch.
Pani w czerni
Niemożliwe. Musiała nastąpić pomyłka. Tak... W moich papierach nic
na ten temat nie ma.

SCENA 3
Zosia, Nicola, Stefcio, Załoganci I-III w mieszkaniu
Zosia
Siema. A ty kto? Co się gapisz? Nowy chłopak Nicoli?
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Nicola
Nie można? Codziennie nowy chłopak. Tak już mam. Bo lubię. Stefcio,
przedstaw się Zosi.
Stefcio
Strzała, Zosia. Miło mi.
Zosia
Nowy załogant? Z kraju?
Nicola
Przecież mówiłam ci o Stefciu.
Zosia
Mówiłaś, ale ani słówka o tym, że taki przystojny.
Załogant III
A spotkałaś rodaka, który nie jest przystojny?
Zosia
Może tak, może nie? Zależy.
Nicola
Zosia, Stefcio jest po nocce. Jego pierwszy dzień. Na tej budowie, dla
której ostatnio coś kreślisz.
Zosia
Nowy kampus? Super. Możesz z nami imprezować. Pośpisz sobie w
pracy. Mam fuchę w biurze projektów. Czasami jeżdżę na kampus do
przeróbek.
Załogant I
Zośka, wpadasz do kółeczka?

Zosia
Troszeczkę mogę. Nie za dużo. Po południu muszę być na chodzie.
Nicola
Gra gitara. Dajcie też Stefciowi piwo i coś tam jeszcze, jeżeli zostało.
Załogant II
Masz tu. Ostrożnie... I piwo.
Zosia
Opowiadaj. Jak w kraju? Lepiej?
Załogant I
Lepiej już było. Za komuny. Albo nigdy.
Załogant III
Nie jest tak źle. Mogło być gorzej. Przecież jest prawie dobrze. Za jakieś
dwieście lat będzie całkiem, całkiem.
Załogant I
Pod warunkiem, że wojny nie będzie przez ten czas. A tego jeszcze w
kinach nie grali.
Zosia
Ale dowcipne.
Nicola
Dajcie mu powiedzieć, gaduły jedne. Mów, Stefcio. Teraz ty. Najpierw
dokończ, co ci się tutaj nie podoba?
Stefcio
Nie, żeby mi się nie podobało. Tylko czasami nie rozumiem, co się
dzieje.
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Zosia
Jak to nie rozumiesz?
Stefcio
Na przykład wczoraj przed pracą. Czekaliśmy z Dzianym na autobus.
Było strasznie zimno. Aż cały dygotałem. Okropny wiatr był. A Dziany
kiwał głową i się uśmiechał. Wyglądało na to, że w całym mieście tylko
mnie jest zimno. Wszyscy na ulicy, no prawie wszyscy, ubrani byli w
koszule. W letnie sukienki. W krótkie spodenki. Na nogach sandały bez
skarpet. Br… Aż teraz mną zatrzęsło. Ludzie zadowoleni. Luzik.
Spacerują sobie, jakby był środek lata.
Nicola
Dziany nie powiedział ci? Za rok i ty będziesz sobie tak spacerował.
Będziesz się uśmiechał do wyjątkowych osobników. Zakapturzonych,
opatulonych we wszystko, co ze sobą przywieźli, a i tak trzęsących się z
zimna. Od razu będziesz wiedział, że nowi. Potrzebują czasu, żeby się
przestawić.
Załogant III
Wszystko zależy od wilgotności powietrza.
Zosia
Stefcio, każdy z nas tak miał. Ja też. Pamiętam dobrze. Szok.
Prawdziwy szok. A dzisiaj? Popatrz, jak jestem ubrana. Na zimowo, czy
na letnio?
Załogant II
Ty zawsze jesteś ubrana na letnio, Zośka. Bo Zośki już tak mają. We
krwi.
Zosia
Ale śmieszne. Ty lepiej nie przypal sofy. Za taki numer Nicola cię skróci
i wyrzuci.

Nicola
Sofa do wymiany, spoko. Ale jak będzie nowa, niech tylko ktoś spróbuje
zarzygać. Przysięgam, że nie podaruję. Uduszę. Własnymi rękami. Co
mi tam. Najwyżej pójdę siedzieć za niewinność.
Załogant I
Zgubiłem kolejkę.
Nicola
Chce ktoś jeszcze kawy? Herbaty? Wstawiam wodę. Mówicie, kto i co?
Załogant I
Zaparz i to, i to. Dla wszystkich. Tak będzie prościej. Ja jednak bym się
napił soczku. Mam w plecaku.
Załogant III
Znowu czeka nas sikacz?
Załogant I
Może i sikacz. Ale po pierwsze niedrogi. Po drugie wciąż go lubię. A po
trzecie lepsze nic, niż rydz, jak przekręca mój tata.
Załogant II
Sik, nie sik. Byle na chwilę zapomnieć.

SCENA 4
Załoganci I-III w mieszkaniu
Załoganci I-III (śpiewają)
Czy nie lepiej zapomnieć chujowa ulica chujowy dzień
Strzaskana potylica
Ludzie! Warto rżnąć głupa czuję swąd trupa przypala się zupa
W kuchni ciasno a na ulicy mgła tra ta ta tra ta ta tra ta ta
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SCENA 5
Nicola, Zosia, Załoganci I-III, Stefcio w mieszkaniu
Nicola
Ciszej… Przez was mnie stąd wyrzucą i co zrobimy? No co wtedy
zrobimy? Zdrzemnijcie się trochę. Przez moment będzie spokój.
Zosia
Niezły numer. Oni już odlecieli.
Załogant II
Nie pękaj. Życie jest piękne.
Nicola
I jaki ja mam z nich pożytek, Zosia?
Zosia
Będzie dobrze. Są spoko. Jak to załoganci. Nie, Stefcio?
Stefcio
Jasne. Bez dwóch zdań.
Zosia
A ty co w życiu robiłeś?
Stefcio
Pracowałem w podstawówce. W bibliotece szkolnej. Zamknęli ją w
końcu, bo całą szkołę zamykali. Fajna robota była. Czyściutko. Nikt do
mnie praktycznie nie zaglądał. Z całej szkoły tylko jedno dziecko
wypożyczało książki. Wyobrażacie sobie? Jedno. Choć zachęcałem,
prosiłem. Nic nie pomagało.

Załogant III
Bo dzisiaj obowiązuje kultura lizania. Komu by się chciało czytać?
Siedzi klient przed kompem i nerwowo przerzuca nagłówki. Wpadnie
mu coś w oko, przeczyta dwa pierwsze zdania, albo tylko jedno. I dalej.
Dalej. Jazda bez trzymanki.
Załogant I
Czy tak ma wyglądać całożyciowe kształcenie? Kit chcesz wciskać w
doktoracie?
Załogant III
Żaden tam kit. Nie zajmuję się upadkiem kultury masowej. Mnie
chodzi o edukację przeznaczoną dla ludzi dorosłych, obdarzonych
refleksją. Czujesz bazę?
Nicola
Stefcia możesz od razu wciągnąć do swoich badań. Kończy na
zaocznych ekonomię.
Załogant III
Stefcio, w takim razie strzeliłbym z tobą ankietkę, ok? Nie w tej chwili.
Gdy będzie gotowa. Siedzę właśnie nad nią.
Stefcio
Spoko, chętnie pomogę. Długa jest?
Załogant II
Długa jak gruba kiszka. Sam widziałem.
Załogant I
Ja muszę do kibla.
Nicola
Wstawaj! Pomóżcie mu. No szybko, żebym nie miała problemów z
56

wykładziną. I otwórzcie okno. Trzeba wywietrzyć.

Przepraszam, jeśli cię uraziłem. No… Jeżeli jesteś wierząca.

Załogant I
Nicola. Już nie mogę...

Załogant II
Sami nie damy rady. Pomóż nam.

Zosia
Owszem, jestem. Ale nie obraziłeś mnie. Do kościoła nie chodzę. Nie
dla mnie. Przed architekturą studiowałam prawo. Najpierw
kanoniczne. Potem zmieniłam na świeckie, bo wydawało mi się, że
będę niezłą sędziną. Ale studiując na katolickiej uczelni nie wierzyłam
w żaden kościół. Wierzę wyłącznie w coś w rodzaju absolutu. Nie mam
wcale pewności, czy ten mój Bóg z pewnością jest Jezusem z Nazaretu.
Zresztą takie rzeczy nie mają dla mnie większego znaczenia.

Załogant III
We czwórkę mamy iść? Do łazienki? Niby jak się tam zmieścimy?

Stefcio
Wiesz? Myślę o tym podobnie.

Nicola
Nie filozofuj, tylko pomóż. Trzy, cztery!

Zosia
Zależało mi na tym, żeby na uniwerku nie było tylu czerwonych, co na
innych uczelniach, tych państwowych. Niestety po dwóch latach
musiałam przenieść się na zaoczne. Potem przerwałam, bo nie było
mnie stać na czesne.

Nicola
Już, już, idziemy. Dasz radę… Pomóż, co stoisz?

SCENA 6
Zosia, Stefcio w mieszkaniu
Zosia
Na stałe tutaj?
Stefcio
Na razie trudno powiedzieć. Wiem tylko, że u nas nie ma żadnych szans
na zmianę.
Zosia
Więc o co chodzi?
Stefcio
Od dawna rzuciłbym wszystko. Żona nie chce. Ciągle mówi, że Bóg nie
pozwoli nas skrzywdzić. Ale pozwala. Jakby już dawno nas opuścił.

Stefcio
Też musiałem przerwać dzienne. Dopiero teraz robię ostatni rok.
Zosia
Idąc na prawo próbowałam podtrzymać rodzinną tradycję. Jeszcze
przed wojną moja babcia, a po wojnie również rodzice studiowali na
katolickich uczelniach właśnie prawo. No i moi rodzice walczyli ostro z
komuną. Skończyło się na tym, że nie wolno im było studiować na
żadnej uczelni państwowej, dlatego studiowali na katolickiej. Potem
przyszły strajki. Zaczęło się dla nas istne piekło. Rodzice z trudem
znajdowali jakąś pracę, po czym byli z niej natychmiast wyrzucani.
Tracili zdrowie. Esbecy zamordowali mi brata. Byłam wtedy malutka i
go nie pamiętam... Po 89-tym przyszła nadzieja na lepsze. Lecz nikt już
o nas nie pamiętał. O poświęceniu. O cenie, jaką zapłaciliśmy za
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wspólną wolność.
Stefcio
Przykre.
Zosia
Ludzie byli strasznie podli. Donosił na nas sąsiad, proboszcz, jedna
biurwa z osiedlowej administracji, sklepowa z mięsnego, kierowniczka
przedszkola, trzech najbliższych współpracowników taty, oczywiście
tych z opozycji. Do tego nauczyciele. Oni byli najgorsi. I wiesz, gdy
przypominam sobie te rzeczy, zastanawiam się, kto tam dzisiaj donosi?
Stefcio
Spoko. Teraz są inne czasy.
Zosia
Przecież ci bandyci, którzy zamordowali mojego brata dostatnio sobie
żyją, nie? Zajmują jakieś wysokie stanowiska w nowych służbach
specjalnych. W rządzie. A jeśli nawet zostali wyrzuceni, co z tego? Mają
swój niezły biznes, prywatną szkołę wyższą i do tego kosmiczną
emeryturę. Są nieusuwalni. Nietykalni. Bezkarni mordercy w tak
zwanym państwie prawa.

Zosia
Dziennikarze nie chcą o tym słyszeć. Politycy, posłowie, senatorowie,
biskupi. Oni tylko wzruszają ramionami. Cóż mogą zrobić, nie? Teraz
wszystkim jest ciężko, mówią. Odsyłają nas ciągle do Boga. Do
modlitwy. Mamy przecież katolicką ojczyznę. Jeden ksiądz posunął się
do stwierdzenia, że widocznie Bóg tak chciał i moi rodzice powinni się
ze wszystkim pogodzić, a nie biegać po urzędach i rozrabiać.
Stefcio
Ale świnia.
Zosia
Pewnie jakiś komunistyczny agent. Nic dodać, nic ująć. Czytałam
niedawno, że właśnie został biskupem. I tacy ludzie rządzą. Ja nie chcę
mieć nic wspólnego z ich bogiem przez małe ‚b’. Z krętactwami i
tchórzostwem. Posłużyli się religią i zwyczajnie oszukali. Moich
rodziców, mnie i tylu innych. Słuchaj, Stefcio! Oni oszukali nas
wszystkich.
Stefcio
W głowie się nie mieści, że takie rzeczy dzieją się w realu.

Stefcio
A prokuratura? Czy twoi rodzice nie powinni się tam zgłosić?

Zosia
Posłuchaj! Polska zawsze będzie moją ojczyzną. Świętą. Jedyną.
Najukochańszą. Płakać mi się chce na myśl o tym, co tam się dzisiaj
wyrabia.

Zosia
Prokuratura? Nie bądź naiwny. Proszę cię. Moi rodzice do dzisiaj są
szykanowani, zastraszani, poniżani. Jakby się nic nie zmieniło.
Wszystko po staremu. Nie ma znaczenia, kto rządzi, lewica, czy
prawica.

SCENA 7

Stefcio
W głowie się nie mieści. Nie ma nikogo, kto mógłby pomóc?

Załoganci I-III (śpiewają)
Co to było! Dobrze pamiętam niebieskie włosy rozpięta bluzeczka
W muzycznym klubie przy zajebistych kawałkach

Załoganci I-III w mieszkaniu
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Wokół załoga w cienkich pasemkach
I ja zjarany w boskim raju wszędzie aniołki zasrany szpan
Niebieski jedno pytanie mam
Co ja tu robię? Uuu! Co ty tutaj robisz?
Z tym chujowym Q? Co ty tu robisz?
Chociaż byłeś tak blisko po chemii kto nie przysnął
Do dziś przez ciebie wali mi się wszystko! Uuu!

SCENA 8
Nicola, Załoganci I-III w mieszkaniu
Nicola
Ja nie mogę. Jak małe dzieci.
Załogant II
A ty swoje, Nicola. Odleć z nami!
Załogant III
Daj pożyć. Co jest?
Załogant I
Bawimy się tylko... No bo świat nas kręci.
Nicola
Ale czy mnie?
Załoganci I-II (śpiewają)
Posłuchaj jeszcze tego!
Świat to jakby nic złego
Nie nasze kamienice nie nasze ulice
A w ręku piwa puszka kapie do serca strużka
Na drzewie nie ma jabłka na drzewie rośnie gruszka
Prawdziwy mamy raj! Prawdziwy raj!

Ludzie! To nie anarchia to czysta zdrowa chemia
W kółeczku sztachaj blunta dziś zajebista trawka jest!
Uważnie wysłuchaj tego
Świat to jakby nic złego!
Załogant III
Nieźle. Całkiem nieźle. Szkoda tylko, że tekst grafomański.
Nicola
Rozkręcacie się, nie ma co. Trzeba pomyśleć o jakiejś grupie. Odbijecie
się w końcu od dna. I będę miała święty spokój.
Załogant III
Ale ty kąśliwa jakaś dzisiaj jesteś, czy co? Wszystko na nie i na nie. Ja
jestem na tak. I nawet zastrzelę się zaraz, jeśli miałoby ci to sprawić
przyjemność.
Załoganci I-II (śpiewają)
Posłuchaj jeszcze tego
Świat to przecież nic złego!
Nicola
Stajecie się nieznośni.
Zosia
Stefcio, nie śpij, bo cię ukradną.
Stefcio
Nie, nie śpię. Padam trochę.
Zosia
Śpisz i nie śpisz? Też bym tak chciała. Lepiej jednak będzie, gdy
zdrzemniesz się choć trochę.
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SCENA 9
Pan w czerwieni, Dziennikarz obserwują wydarzenia
Pan w czerwieni
Tutaj jesteś. Martwiłem się, że zabłądzisz.
Dziennikarz
Myślisz, że uwierzę? Akurat.
Pan w czerwieni
Już dobrze. Nie musimy się nieustannie przekomarzać.
Porozmawiajmy bez fochów. Jak mężczyzna z mężczyzną.
Dziennikarz
Nie jestem typem męskiego szowinisty. Mogę też rozmawiać jak
kobieta z kobietą. Nawet byle o czym.
Pan w czerwieni
Cóż, szczerość za szczerość. Ja wolę rozmawiać o faktach. Potrafię je
nazwać. Skatalogować. Odszukać. Zarchiwizować. W tej właśnie
kolejności. Precyzyjnie. Perfekcyjnie.
Dziennikarz
Czy aby na pewno w tej kolejności? Żeby coś nazwać, trzeba najpierw
odkryć. Dopiero potem skatalogować. Nie sądzisz?
Pan w czerwieni
Co za profanacja... I ty uważasz siebie za dziennikarza? Jeśli nie masz
siły nazwać czegoś po swojemu, po cóż tego w ogóle szukać? To są
podstawy. Jak możesz ich nie znać?

Dziennikarz
Jakiś egzamin? Próba zapędzenia mnie w kozi róg? Nie lepiej by było,
gdybyś przestał za mną węszyć?
Pan w czerwieni
Jestem tu oficjalnie. W odróżnieniu od ciebie. Nie ja węszę, lecz ty.
Dziennikarz
Co zatem lub kogo próbujesz tym razem nazwać i spostponować?
Pan w czerwieni
Troszczę się o młodzież. Nic więcej.
Dziennikarz
Troszczysz się? Ty? Niemożliwe.
Pan w czerwieni
Jak najbardziej możliwe. A ty? Czego tu szukasz?
Dziennikarz
Nic ważnego. Ćwiczę podglądanie. Nie chcę wyjść z wprawy.
Pan w czerwieni
I co zdołałeś podglądnąć? Tylko zwięźle. W dwóch słowach.
Dziennikarz
Totalna nuda.
Pan w czerwieni
Nie lubisz wspólnego śpiewania?
Dziennikarz
Takiego nie znoszę. Bełkot, a nie piosenki.
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Pan w czerwieni
Po co więc słuchasz? Wyłącznie patrz.

Stefcio
Nicola, błagam, nie krzycz tak… Dzisiaj mam wolne.

Dziennikarz
A co ze słuchaniem? Znika cała sfera werbalna. Na nic takie
podsłuchiwanie.

Nicola
Wolne? Co ty mówisz? Po jednym dniu pracy?

Pan w czerwieni
Warstwę werbalną notuj automatycznie. Nie koncentruj się na niej.
Zachowaj jednak każde słówko. Z intonacją oczywiście. Bez intonacji
nie zrozumiesz ani sarkazmu, ani ironii. Umkną ci aluzje. To byłaby
amatorszczyzna.
Dziennikarz
Elementarz dla mnie.
Pan w czerni
Umiesz tak? I jednocześnie zdrzemnij się. Też tak umiesz? I zrelaksuj.
Wyciszenie dobrze ci zrobi.

SCENA 10
Nicola, Stefcio w mieszkaniu
Nicola
Stefcio! Wstawaj już. No wstawaj. Słyszysz?
Stefcio
Co się dzieje?
Nicola
Wstawaj, bo spóźnisz się na budowę. Wiesz, która godzina?

Stefcio
Nie mówiłem ci?
Nicola
Nic nie wiem.
Stefcio
Sorki. Zapomniałem widocznie. Stróż prosił, żebym się z nim zamienił.
On dzisiaj zostanie na mojej zmianie. Na całą noc. Potem odda mi
którąś zmianę i ja też tak zostanę. Nocka. Dzień. Nocka. Bez przerwy.
Nicola
W porzo. Tylko przypomnij mu, żeby ci oddał te godziny. Inaczej nie
zarobisz.
Stefcio
Spoko. Pojutrze spróbuję zostać. Wrócę dopiero po dwóch nockach.
Nicola
Stefcio, dokładnie. Pilnuj swoich godzin. Jedynie tak uzbierasz jakąś
kaskę.
Stefcio
Wiem, wiem. Dziurka czeka na pieniądze i żyć mi nie daje. Nicola, ona
wciąż płacze, że ją opuściłem. Bo ciąża. Bo mała. Ciągle coś nowego.
Nie wiem, czy wytrzymam. Tragedia. Szkoda gadać.
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Nicola
Wytrzymasz, wytrzymasz. O czym ty w ogóle mówisz? Niby czego
miałbyś nie wytrzymać? Dziurka też da sobie radę. Nie pękaj.

Stefcio. Co by było wtedy?
Stefcio
Przydałaby mu się żona, nie?

(Odgłosy dochodzące zza ściany)
Stefcio
Nicola...
Nicola
Co znowu?
Stefcio
Słyszysz walenie za ścianą? Jakiś remont robią, czy co?
Nicola
A co dzisiaj mamy? Przecież piątek, nie? Jest trochę głośniej we
czwartki i piątki.
Stefcio
W czwartki i piątki? Co tydzień remont mieszkania?
Nicola
Nie wymyślaj. Żaden tam remont. Sąsiad. Od kiedy mieszkam tutaj,
facet jest zupełnie sam. We czwartki i piątki sprowadza sobie
dziewczyny. Wiesz, zamawia je. Czasami jedną na dwa dni, czasami na
każdy dzień inną. I do rana urzędują na całego.
Stefcio
Tylko, że wszystko u ciebie słychać.
Nicola
Przyzwyczaiłam się. Ściany są z papieru, więc co ma być nie słychać?
Dobrze, że dziury jeszcze łóżkiem nie przebili. Spać by ci nie dali,

Nicola
Facio miał żonę. Jeden sąsiad mówił, że go rzuciła, gdy obciął sobie
drugi palec. Żeby więcej odłożyć.
Stefcio
Nie bardzo rozumiem. Obciął sobie palec, żeby odłożyć? Co odłożyć? O
czym ty mówisz, Nicola? Albo jeszcze śnię, albo coś się tutaj nie klei
jakoś.
Nicola
Może śnisz? Może nie? Może się klei, a może i nie? A ty wciąż nic nie
rozumiesz. Mówię tak, jak było. Facet poszedł do chłopaków, którzy
kiedyś pracowali w kopalni. Pod ziemią. Tam sobie dorabiali
odcinaniem palców. Ale tylko chętnym. Za część kasy z ubezpieczalni. Z
tym zza ściany umówili się na trzydzieści procent dla kolesia, który mu
palca odrąbie. Reszta kaski dla sąsiada. Siedemdziesiąt procent,
czujesz? Odszkodowanie za utratę zdrowia. Kaska za darmochę niby.
Czyli za palec.
Stefcio
Poważnie? Nie chce mi się wierzyć.
Nicola
Stefcio, problem jest tylko wtedy, gdy musisz mieć dziesięć palców. Ale
jeśli dojdziesz do wniosku, że wystarczy ci dziewięć? Albo i osiem?
Pozbywasz się jednego. Niekiedy dwóch. Zależy. I bierzesz kasę. Tak już
jest. Proste.
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Stefcio
Ja bym czegoś takiego nigdy nie zrobił. Nigdy. Nie ma takiej opcji.

Stefcio
Wszystko ok?

Nicola
Nie on jeden tak zrobił. Problem w tym, że jego żona dowiedziała się,
którego palca sobie obciął. I od razu chciała go rzucić. Od razu. Bo za
palce płacą w ubezpieczalniach różnie. Więcej lub mniej. W zależności
od tego, o który palec chodzi. Sąsiad obciął sobie najdroższego. Za pięć
tysięcy. Z prawej ręki. Czujesz? Ale on używał tego palca w łóżku.
Wiesz, jak się kochali. Żeby było przyjemnie. Dlatego ona natychmiast
chciała rozwodu. Bo jak on bez tego palca zrobi jej dobrze?

Nicola
Sprawy takie tam… Sam widzisz, co ludzie są zdolni zrobić, żeby
przytulić trochę kaski. Albo jeszcze więcej, jeżeli komuś za mało. Co
tam pięć tysięcy, gdy można zorganizować więcej, nie? Więc sąsiad nie
odpuścił. Po pół roku obciął sobie palca z lewej ręki. Najdroższego, bo
chciał więcej odłożyć. Odszkodowanie załatwił tuż przed planowanym
powrotem do kraju.

Stefcio
Ale numer.
Nicola
Przekonał ją jednak, że przecież może to robić drugą ręką. Tam ma
wciąż pięć palców. Można się przyzwyczaić. A kaska przytulona.
Stefcio
Niby prawda. Z drugiej strony jednak…
(Dzwonek telefonu komórkowego)
Nicola
Sorki wielkie. Muszę odebrać…
Stefcio
Luzik.
Nicola (rozmawia przez telefon)
No strzała… Chwila, moment… Teraz z tym wyjeżdżasz?… Spoko jest...
Wpadaj jak najszybciej. Nara!..

Stefcio
Z nim coś nie tak musi być.
Nicola
Jego żona przez przypadek się dowiedziała i postawiła sprawę jasno.
Albo rozwód z jego winy, dlatego, że bez tych palców nie wyobraża
sobie pożycia małżeńskiego, albo ona na niego doniesie, że
odszkodowanie wyłudził dwa razy. I całe te pieniądze sąsiad stracił
przez rozwód. Zabrała mu wszystko. Taką przygodę zaliczył facio.
Stefcio
Przygoda jak z jakiejś taniej komedii, Nicola.
Nicola
Samo życie, Stefcio. Samo życie. No i od tamtego czasu, z dziesięć lat
będzie teraz, sąsiad jest sam. Nie związał się z nikim na stałe. Pewnie z
powodu tych ośmiu palców. A jak człowiek jest sam, czy ma osiem, czy
dziesięć palców, przynajmniej od czasu do czasu potrzebuje drugiego
człowieka. Ty nie potrzebujesz? Przecież potrzebujesz. Jak każdy facet,
prawda?
Stefcio
Na szczęście wciąż mam dziesięć palców. O, zobacz. Widzisz? Są
63

wszystkie. Dziurka mi powiedziała, że jeśli tylko kogoś nimi dotknę,
wtedy ona nie wie, co zrobi. Taka już jest ta moja Dziurka.
Nicola
Ja też bym tak mówiła, gdyby mój facet wyjechał nie wiadomo, gdzie.
Stefcio
Nie wiadomo, gdzie? A tak, pewnie, że tak…
Nicola
Żartuję przecież. Rozchmurz się. Nie bądź głuptasem.
Stefcio
Jakoś trudno mi znosić takie żarty.
Nicola
Obiecuję, że już nie będę, ok?
Stefcio
Jeszcze jedna rzecz. Ile ci wiszę za pokój? No… Za wszystko?
Nicola
Nie bój żaby. Dogadamy się. Najpierw zarób konkretnie, bo drożyzna
jest, nie powiem. Ale wiesz? Mam do ciebie zaufanie, że jesteś w porzo
gość, nie?
Stefcio
Ja wszystko zwrócę. Co do grosika. Mogę i więcej, jeśli będziesz chciała.
Bez ciebie to już byłoby po mnie. Taka prawda. U nas był totalny
obciach. Żadnych szans po prostu. I gdybyś nie zaproponowała, żebym
przyjechał, nie wiem, co by było.
Nicola
Stefcio! Luzik... Więc jak? Dobrze ci tu, co? Może być?

Stefcio
Super. Aż się wierzyć nie chce. U ciebie jest, jak w niebie, Nicola. Jak w
raju nawet. Najprawdziwszym raju. Mówię, co czuję.
Nicola
No to spoko. A wiesz ty, co? Może teraz, korzystając z okazji, że jesteś
w domu, wyskoczymy na miasto? Do knajpki. Dobra? Chcesz się trochę
przejść?... Odespałeś już swoje. Chodź. Kości rozprostujesz. Będzie
miło. Przekonasz się.
Stefcio
Ja nie mam grosza przy duszy. Zapomniałaś? Jak mam iść? Chyba, że
na friko.
Nicola
Nie pękaj. Znajdzie się rozwiązanie. Dopóki jest jak jest, możesz i na
krzywy ryj ze mną wyskoczyć.
Stefcio
Dobra dziewczyna z ciebie. Dzięki wielkie. Super jesteś po prostu. A
Dziany? Co u niego?
Nicola
Jeszcze nie dzwonił. Widać zajęty bardzo. Czasami, gdy wsiąka na
dłużej, nie wiadomo, co się dzieje. Taki już on jest. Cały Dziany.
Stefcio
Ale wszystko u niego jest ok, tak?
Nicola
Nie martw się o Dzianego. On z niejednej miski jadł. Zawsze na cztery
łapy lądował. Kuty gość, nie ma co... No? Więc jak? Ubierz się ładnie,
żebym mogła się tobą pochwalić. Tam będą wszyscy. Czujesz bazę?
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Stefcio
Sorki. Mam tylko te spodnie, koszulę i dwa swetry. I buty też mam.
Moje ślubne. Resztę miejsca zajęły książki. Musiałem upchnąć notatki i
maszynopis pracy magisterskiej. Na dokładkę poduszkę. Dziurka
uparła się, że muszę mieć własną, żebym miał co położyć pod głowę.
Mówię ci, kompletny odlot.

Dziennikarz
Twierdziłeś, że umiesz jednocześnie spać i czuwać na jawie.

Nicola
Odlot, nie odlot, wyjmuj te swoje ślubne lakierki. Koszulę ci
przeprasuję. Daj. Aha! Weź prysznic. Złap coś potem na ząb. Tak na
szybko. I w długą.

Dziennikarz
Śmiechu warte.

Stefcio
Dobry pomysł. Najpierw prysznic.
Nicola
Weź koniecznie. Żebyś był ekstra. Tam, gdzie idziemy, będzie sama
śmietanka. Doborowe towarzystwo. Dzisiaj rano, tutaj, przystawka była
taka tylko. Do głównego dania.
Stefcio
Rano było spoko. Przynajmniej dla mnie. Super załoga. Taka trochę
zwariowana. I z Zosią fajnie mi się rozmawiało.
Nicola
Tak? A mnie wydawało się, że mocno przysypiałeś.

SCENA 11
Pan w czerwieni, Dziennikarz obserwują wydarzenia
Pan w czerwieni
W końcu obaj się zdrzemnęliśmy... To ci dopiero historia.

Pan w czerwieni
Święta prawda. W tej chwili znowu drzemię, a przecież rozmawiamy ze
sobą.

Pan w czerwieni
Zaczynasz mi grać na nerwach. Gość, nie gość… Przestań mnie
irytować, panie czepialski, bo gorzko pożałujesz.
Dziennikarz
Już się boję. Tylko popatrz. Trzęsę się cały ze strachu.
Pan w czerwieni
Na twoim miejscu rzeczywiście zacząłbym uważać. Wydały się
wszystkie twoje intrygi. Na szczęście wkrótce ich jad straci urok i siłę.
Wcześniej czy później rozliczymy się. Możesz mi wierzyć na słowo. Nie
będzie miło.
Dziennikarz
I ty twierdzisz, że cię irytuję? Ja? Ty też mnie irytujesz. A wiesz, czym?
Bierną agresją. Wszyscy ją stosujecie. Dla mnie to niedorzeczne.
Dysponujecie przecież wielką mocą. Decydujecie o mieć albo nie mieć,
być albo nie być. A co słyszę? Pustą paplaninę. Użalanie się nad sobą i
całym światem. Żenada.
Pan w czerwieni
Oczywiście ty na naszym miejscu nie traciłbyś czasu na wymianę opinii.
Bo i po co? Lepiej skupić się na niszczeniu, prawda?
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Dziennikarz
Żebyś wiedział.

Stefcio. Szczęściarz z ciebie. Widzę, że wszystkim dziewczynom się
podobasz.

Pan w czerwieni
I dlatego przymilasz się do tych dwóch wiedźm? Myślisz, że one są
takie głupie? Naiwniak z ciebie.

Stefcio
Ale ja żonaty jestem już. Trochę za późno. Nicola, co z tymi drzwiami w
łazience? Nie domykają się. Rano były w porzo chyba?

Dziennikarz
Nie większy, niż z ciebie.

Nicola
Kąp się. Wyluzuj. One tak mają. Raz w ogóle nie można ich zamknąć,
innym razem zatrzaskują się same... Stefcio? Słyszysz, co mówię? Mnie
też się podobasz, wiesz?

Pan w czerwieni
Może zdecydują się wykorzystać cię do szorowania pleców pod
prysznicem?
Dziennikarz
Odbiło ci, czy co?
Pan w czerwieni
Hmm… U tych wiedźm co najwyżej mógłbyś wystąpić w roli świętoszka
lub chłopca na posyłki... I jak? Na co byłbyś gotów się zdecydować?
Dziennikarz
Znajdzie się coś lepszego.
Pan w czerwieni
Całkiem zapomniałem. Tego rodzaju decyzja z natury rzeczy nigdy nie
będzie należała do ciebie.

SCENA 12
Nicola, Stefcio w mieszkaniu
Nicola
Prawdę mówiąc spodobałeś się naszej Zosi. Wpadłeś jej w oko,

Stefcio
Ale ja jestem żonaty, Nicola. Przecież ty najlepiej…
Nicola
Może umyję ci plecy, jeśli już jesteś tutaj, co? Musisz porządnie
wyglądać.
Stefcio
Ale… Co ty, Nicola? A moja Dziurka? A twój Dziany? I...
Nicola
Stefcio, bądź ty w końcu normalny facet. Nie wygłupiaj się z nimi. Ich
nie ma. I dzisiaj nie będzie. A my jesteśmy. Dla mnie wyłącznie to się
teraz liczy.
Stefcio
Ale ja… Ja tylko… Wiesz, ja z Dziurką tylko… Ja nie byłem z nikim
innym, Nicola.
Nicola
Spoko. Czas poznać też inną dziewczynę, nie? No odwróć się grzecznie.
Bez ceregieli… O, tak.
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Stefcio
Nicola, jesteś pewna? Nie robimy nic złego?

by się wściekł. Świat jest niesprawiedliwy. Niesprawiedliwy, jak
cholera.

Nicola
No… Nie dziwię się Dziurce, że cię tam pilnowała tak bardzo. Z dala od
świata trzymała. Ty prawdziwy facet jesteś, Stefcio. Maczo nawet. Ty
nadajesz się na maczo, wiesz?

Pan w czerwieni
Wręcz przeciwnie. Świat jest piękny tylko dlatego, że nie jest
jednorodny. Tak jest i tutaj. Na ziemi. Jeśli myślisz inaczej, sądzę, że
potrzebna ci pomoc specjalisty, a nie sił nadprzyrodzonych. Odwiedź
poradnię psychiatryczną. Zapisz się na sesję hipnotyczną. Studiuj
psychologię. Każde z tych rozwiązań jest lepsze, niż ignorancja. Niż
niska samoocena i nienawiść.

Stefcio
Nicola, ktoś idzie. Słyszysz?
Nicola
A niech mnie. Pewnie Dziadek. Zapomniałam o całym świecie przez
ciebie. Że też przyłazi taki nie w porę. Muszę mu otworzyć. Spod
prysznica będę. Nie ma innej opcji. Ty uciekaj do łóżka.
Stefcio
W takim razie wytrę się i ubiorę, co?
Nicola
Dobra, niech i tak będzie. Ale teraz wiem już, że superowy gość jesteś,
Stefcio. I nie każ mi się prosić, bo będę smutna.

SCENA 13
Pan w czerwieni, Dziennikarz obserwują wydarzenia
Pan w czerwieni
Teraz już wiem, co cię gryzie. Niech pomyślę. Byłeś blisko z Dziurką.
Tak? Ale ona wybrała Stefcia, bo… Wiesz, o czym mówię.
Dziennikarz
O tym szczególe akurat nie wiedziałem. Teraz wiem i jestem bardziej
wściekły, niż przedtem. Ty byś się nie wściekł? Każdy normalny facet

Dziennikarz
Co ty możesz o tym wszystkim wiedzieć? On mnie ośmieszył. Po prostu
ośmieszył. Jestem skończony i nie daruję mu tego do końca życia.
Pan w czerwieni
Nie myśl, że cię nie rozumiem. Ale, żeby aż biegać za kimś do końca
życia tylko dlatego, że różnice anatomiczne są tak… Nonsens. Strata
energii.
Dziennikarz
Niekoniecznie… Na mnie coś takiego działa ożywczo. Gdyby nie
problem ze Stefciem, nigdy nie próbowałbym dostać się aż tutaj. I
udało mi się. Już to samo w sobie jest niezwykłe. Nie zaprzeczysz.
Pan w czerwieni
Przyznaję. Jestem pod wrażeniem. Wielki wyczyn, jak na śmiertelnika.
Chcesz? Mogę ci ulżyć w niedoli. Opowiedz o prysznicowym odkryciu
dwóm wiedźmom. I spokojnie obserwuj. Zgadnij, która z nich będzie
chciała uczynić Stefcia nieśmiertelnym, a która, przeciwnie, zażąda
natychmiastowego zgładzenia?
Dziennikarz
Zadajesz mi głupie pytania. Czasami myślę, że ani ty, ani one, nie macie
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tak naprawdę zbyt wiele do powiedzenia. Co najwyżej próbujecie
zabawić się cudzym kosztem.

Nicola
Masz szczęście, że Dziany tego nie słyszy. Nie byłoby co z ciebie zbierać,
Dziadek.

Pan w czerwieni
Nie wymyślaj. Zadałem ci proste pytanie. Mam prawo oczekiwać
prostej odpowiedzi.

Dziadek
Żartuję przecież, Nicola. Lepiej żartować, niż garować, no nie?

Dziennikarz
Powiedz najpierw, która opcja zwycięży?

Nicola
W porzo, Dziadek. Spoko.

Pan w czerwieni
Skąd mam wiedzieć? O tym, gdzie los pośle człowieka decyduje rzut
kostką.

Dziadek
A co my tu mamy dla naszej Nicoli? Co my tu mamy?
Nicola
Standard?

SCENA 14
Nicola, Dziadek w mieszkaniu

Dziadek
Wszystko na cacy, no nie?

Nicola
Idę. No przecież idę. Czego się dobijasz? Wykąpać się taki nie daje,
tylko wali do drzwi.

Nicola
Dzięki. Mistrzunio jesteś.

Dziadek
Dziadek jestem. Posłaniec dobrej nowiny. Otwórz, bo czasu nie mam,
no nie?
Nicola
Strzała. Wskakuj. Ale po co się wydzierasz? Więcej dyskrecji, dobra? I
nie patrz tak na mnie, jakbyś kobiety swojej nie miał.
Dziadek
Bo i nie mam. Kto by tam mnie zechciał, starego dziada, no nie?
Chyba, że ty?

Dziadek
Pewnie, że mistrzunio. Formuły pierwszej. A jak? Trzym się, Nicola, do
zobaczyska, no nie?
Nicola
Jak zwykle, Dziadek. Spoko.
Dziadek
Łatwizna, spoko! Trzym się, pa!
Nicola
Pa, pa! No… Co warujesz, jak zdechły pies przy drodze?
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SCENA 15
Dziadek, Nicola, Stefcio w mieszkaniu
Dziadek
Współlokator? Czy jak?
Nicola
A… To Stefcio. Załatwiłeś mu wczoraj robotę na zmiennika. Na
kampusie uniwerka.
Stefcio
Siema.
Dziadek
Jak robota? Podoba się? Ze Stróżem można żyć? Co?
Stefcio
Pewnie, że można. Spoko jest. Dzięki wielkie. Bez pracy nie wiem, co
bym zrobił. Bardzo mi potrzebna.

Dziadek
Nic nie wiedziałem. Czyli, że Stróż znowu lody kręci. Na własną rękę
takie. Pewnie z elektrykami. Aż im się wszystkim w końcu dobiorą do
dupy. Aż im się dobiorą, no nie?
Stefcio
Mogę wszystko wyjaśnić. On mnie poprosił tylko i…
Nicola
Ty Stefcio nie wtrącaj się, dobra? Są pewne takie tam sprawy, no…
Inne. Wystarczy, że chodzisz do roboty. Nie interesuj się, bo i po co?
Dziadek
Czyli, że muszę do niego jechać, Nicola. Jak nic. Może potrzebować
pomocy, no nie? Siema, lecę.
Nicola
Spoko. Leć tam i ogarnij, co trzeba. Nara.

SCENA 16
Stefcio, Nicola w mieszkaniu

Dziadek
Poszła gadka po mieście, że na starego trafiłeś. Tego od kamienic.
Szkoda, że mu nie przyłożyłeś, to by porządnych ludzi ten bandyta nie
zaczepiał... A może i lepiej, że mu nie przyłożyłeś. Bez tych dwóch
osiłków inaczej by on śpiewał. Całkiem cieniutko... A właściwie, czy ty
nie musisz się szykować na budowę już? Droga daleka, no nie?
Nicola
Ma wolne dzisiaj. Stróż potrzebował nocki jednej, więc ma Stefcio
wolne. Spoko.

Stefcio
Wszystko w porzo? Żebym ja tej pracy nie stracił.
Nicola
Gorzej mogłoby być tylko wtedy, gdybyś tam musiał siedzieć cały
tydzień. Albo i miesiąc. Zupełnie sam. Bez zmiennika. Ale spoko. Nie
pękaj. Damy radę. Jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś tam nie było.
Stefcio
Co robimy?
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Nicola
Ubrałeś się, to niby co możemy robić? Teraz ubieram się i ja. Po wizycie
Dziadka odechciało mi się figli. A tak miło już było... Co zjesz? Kanapkę
z tuńczykiem? Jest gotowa. I herbata.

muzyka. Czuję wówczas ciepło. Jest romantycznie. Cudo takie.

Stefcio
Spoko. Super.

Nicola
Czy mnie też lubisz troszeczkę, Stefcio? Podobam ci się w tej sukience?
Dla ciebie ją dzisiaj założyłam.

Nicola
Masz. Przegryź i spadamy. Elyta czeka.
Stefcio
Tuńczyk całkiem, całkiem. Niezły jest. Muszę popić, żeby się nie
udławić. Gdzie idziemy?
Nicola
Czadu, Stefcio. Więcej czadu... Zaraz będę gotowa. Gdzie idziemy? Czy
ja wiem? W sam środek świata idziemy. Dokładnie w sam środeczek.
Podoba się?
Stefcio
W porzo, pewnie, że podoba. Nicola, ze mną jak z dzieckiem, przecież
wiesz.
Nicola
Każdy facet chce do końca życia być dzieckiem. Co ty sobie myślisz?
Mamuśka jakaś jestem twoja, czy co? Chłopisko, że aż miło patrzyć, a z
dzieckiem i przedszkolem wyjeżdżasz. Wyluzuj.
Stefcio
Kompa wyłączyć?
Nicola
Zwykle zapominam. Prawdę mówiąc, lubię wchodzić do domu, a tu

Stefcio
Muzykę masz niczego. Lubię taki klimat.

Stefcio
Bardzo. Jesteś bardzo piękna, Nicola. Aż mi się w głowie od tego kręci.

SCENA 17
Pani w bieli, Pani w czerni, Dziennikarz obserwują wydarzenia
Pani w bieli
A więc dla niego jesteśmy wiedźmy? Nie podobamy się jaśnie panu?
Stroje mamy za bardzo znoszone? Maniery nieodpowiednie? W takim
razie od dzisiaj i on będzie wiedźmą. Raczej wiedźwą. Może być? Już on
mnie popamięta.
Pani w czerni
Czmychnął, gdzie pieprz rośnie. My i tam go dopadniemy.
Dziennikarz
Nagle święte oburzenie? Wy wszyscy jesteście nienormalni.
Pani w czerni
Nieładnie. Oj, nieładnie. Gościmy cię, jak należy. Czym chata bogata.
Tymczasem ty mówisz nam coś takiego? Tak się odwdzięczasz?
Pani w bieli
A czy ty przypadkiem jakiś rasista nie jesteś? Albo szowinista? Albo
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wróg eschatologii stosowanej?
Dziennikarz
Eschatologii stosowanej?
Pani w bieli
A co? Czyżbym się myliła? Sądziłam, że zwolennicy metafizyki dawno
już wyginęli, a tu masz ci babo placek.
Dziennikarz
O czym ty mówisz? Jaka znowu eschatologia stosowana? Jaka
metafizyka? Wygląda na to, że umiecie tylko pleść trzy po trzy. Nawet
nie staracie się zrozumieć, o co mi chodzi.
Pani w bieli
A więc jednak. Wyłazi z ciebie ofiara losu. Z problemami. Chętnie
pomogę.
Pani w czerni
Spokojnie. Już dobrze. My tylko tak. Zwyczajna retoryka... O co ci
chodzi? Mów. Śmiało.
Dziennikarz
Wy się tylko bawicie, a mnie życie przez palce przecieka.
Pani w czerni
Biedactwo. Tak mi przykro.
Pani w bieli
A co ci konkretnie dolega? Naprawdę, chciałabym pomóc.
Dziennikarz
Czy to jest w porządku, że jedni są piękni, kochani, a drudzy nie? No?
Powiedzcie. W czym ja jestem od niego gorszy?

Pani w bieli
A niby od kogo? Od naszego wiedźwy? On się nie liczy. Daj spokój.
Pani w czerni
Nie bądź głupia. Jemu chodzi o Stefcia i kobiety. Teraz o żywych
ludziach rozmawiamy.
Pani w bieli
A, tak? Głupia chyba ty jesteś. Wiadomo, że o żywych, a nie o
martwych. Też coś. No więc… Uprzywilejowanie jednych kosztem
drugich jest jak najbardziej właściwe.
Pani w czerni
I nie ma nic wspólnego z dobrem lub złem.
Dziennikarz
Jak to?
Pani w bieli
A tak to.
Dziennikarz
Idiotyczne. Każde dziecko wie, że jest inaczej.
Pani w czerni
Każde dziecko jest ofiarą ludzkiej, wszechogarniającej niewiedzy.
Pani w bieli
A…
Dziennikarz
A… A… Dlaczego ty wszystko zaczynasz od litery a?
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Pani w czerni
Nie wolno jej?

Dziennikarz
Nie chcę zapomnieć. Chcę pamiętać. Żeby móc się zemścić.

Pani w bieli
A kto mi zabroni? Ty?

Pani w czerni
Dziwne są te twoje poglądy. Dobro, piękno, prawda, i po tym
wszystkim zemsta. Do rzeczy więc. Co chcesz mu zrobić? I, jeśli już
jesteśmy przy konkretach, za co, jeśli mogę zapytać?

Pani w czerni
Taki spostrzegawczy niby jesteś, a jednak nie dostrzegasz najprostszych
rzeczy… Choćby tej, że sprawiedliwość nie ma nic wspólnego z dobrem.
Dziennikarz
Nie jestem aniołkiem… Lecz swoje wiem. Sprawiedliwość powinna być
złączeniem dobra i prawdy. Niekiedy nawet i piękna. Wtedy na świecie
panowałaby harmonia powszechnej szczęśliwości. Czasami wiem, że
piękno drzemie we mnie i czeka na spotkanie z dobrem i prawdą, bym
mógł osiągnąć pełnię życia.
Pani w czerni
Myślałam, że jesteś osobą poważną. Że lubisz konkrety, a nie jakieś
dyrdymały.
Dziennikarz
Dyrdymały? Moje doznania duchowe nazywasz dyrdymałami? Ok.
Chodzi o Stefcia. On odebrał mi przyszłość. To konkret. Nie umiem z
tym dalej żyć.
Pani w czerni
W czym problem? Skończ ze sobą. Powieś się lub otruj… Czego ci
trzeba? Sznura? Trutki?
Pani w bieli
A ja myślę, że on wcale nie chce umierać. On chce tylko zapomnieć.

Pani w bieli
Ale, ale… Nie zapominajmy, że Stefcio jest teraz pod moją ochroną. Nie
ma sensu mu grozić. Choćby cały świat zawalił się nagle, on jeden
przeżyje.
Dziennikarz
Gdyby istniała taka moja, prawdziwa sprawiedliwość, ten błazen już
dawno zginąłby w jakimś wypadku. Wtedy ja wróciłbym do Dziurki i
znowu bylibyśmy szczęśliwi.
Pani w czerni
Wybacz. My nie rozwiązujemy melodramatów. Dziurka też. Na pewno
nie teraz, po tym, jak zasmakowała w Stefciu. Sądzę, że tobie na
początek kuracji wzmacniającej przydałaby się systematyczna lektura
Kamasutry, czyż nie?
Dziennikarz
Wiesz, co między nami zaszło?
Pani w bieli
A czy ostatecznie cokolwiek mogłoby ukryć się przed nami? Z tego
właśnie powodu nie dam się nabrać na twoje utyskiwania.
Pani w czerni
Chcesz, żebym ci mimo wszystko pomogła? Tak? To nie jest
niemożliwe.
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Dziennikarz
Pod jakimi warunkami?
Pani w czerni
Bystry jesteś, jeśli ci pasuje. Musisz mi natychmiast oddać kostkę do
gry w kości.
Pani w bieli
A jak nie oddasz, zobaczysz, co się będzie działo.
Dziennikarz
Przecież wiecie, że ja nie mam żadnej kostki… No… Ale… Dobrze… Jeśli
miałbym wam oddać kostkę, której i tak nie mam, czy dałybyście mi
gwarancję, że załatwicie go w końcu? Tak na cacy?
Pani w czerni
Nadal niczego nie rozumiesz. Dopóty, dopóki nie wznowimy gry w
kości, niczego nie możemy obiecać.
Dziennikarz
Czyżby?... Nic z tego. Przejrzałem was. Chcecie się mnie pozbyć. Za
późno.
Pani w bieli
Aha! Więc wcale nie chodzi o dziewczynę. Boisz się, że Stefcio odbierze
ci całą przeszłość. Tak to właśnie wygląda? Przeszłość… Nie tylko twoją.
Również twoich rodziców. Twoich dziadków. Zhańbi was wszystkich i
piękne rodzinne pamiątki okażą się wyłącznie balastem. Tak? Boisz się,
że właśnie jemu jednemu uda się w życiu, choć założenie było zgoła
inne.
Pani w czerni
Przemyśl sobie wszystko raz jeszcze, bo chyba rozum postradałeś.
Niestety musimy cię tutaj zostawić. Na nas już czas.

SCENA 18
Nicola, Stefcio na ulicy
Nicola
Ładnie ci w tej koszuli i sweterku... Nie powtarzam się?... Zupełnie, jak
pan magister ekonomii. Może nawet biznesmen. Z wyższej klasy
średniej. Żaden tam stróż z budowy.
Stefcio
Miło słyszeć. Koszula była jak psu z gardła wyciągnięta. Po prasowaniu
gładziutka jest. W lewo? W prawo?
Nicola
Telepiesz się cały. Znowu zimno?
Stefcio
Co? Trochę, ale dam radę. Coś nie ok?
Nicola
Nie, nie. Skądże znowu. Patrzę tylko uważnie i nie poznaję naszego
Stefcia. Prysznic, dobry ciuch, porządne buty i już facet łapie poziom.
Stefcio
Nicola, ale nie powiesz nic Dziurce? Przysięgasz? Proszę cię. Nie
powiesz? Przecież jesteście przyjaciółkami.
Nicola
Stefcio, dyskrecja przede wszystkim. Pamiętaj. To są wyłącznie nasze
sprawy. Nic nikomu do tego. Jasne?
Stefcio
Tak lepiej nieco, bo jestem zakręcony, że nie wiem.
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Nicola
Luzik... I co teraz? W lewo, czy w prawo?... W lewo. Ze sto metrów
tylko i jest zakręt. Za nim całkiem niepozorna, mała uliczka. Właśnie
tam czeka na nas sam środek świata. Niepowtarzalny. Więc nie pękaj.
Życie przed nami.

prostu… Ty wcale nie musisz się przejmować jakimiś lalami.

Stefcio
Czytałem trochę o tych tutaj knajpkach. O barach. O atmosferze.
Podobno świetna.

Stefcio
Spoko. Pani pozwoli.

Nicola
Mało powiedziane świetna. Jeśli nie byłeś w takim miejscu, nic w życiu
nie widziałeś, Stefcio. Po prostu nic. Zero.

SCENA 19

Stefcio
Ja nie chodziłem nigdzie. Dziurka wolała przesiadywać w kościele. Albo
i w domu. Modliła się cały czas. Co miałem robić? Po pracy do domu.
Czytałem trochę. Pisałem wiersze nawet, wyobrażasz sobie?
Nicola
Spoko. Zaraz poznasz naszych poetów. I do tego malarzy. I muzyków.
Czujesz bazę? Ile dusza zapragnie. Chociaż, chociaż… Musisz omijać z
daleka taką jedną. Lili się nazywa. Nie znoszę zdziry.
Stefcio
Podoba mi, że jesteś taka bezpośrednia.
Nicola
Bo to najprawdziwsza prawda. Ona jest obrzydliwą, prymitywną
manipulantką. Czuć coś takiego na kilometr. Do tego wstrętną
hipokrytką. Gorszej świat nie widział.
Stefcio
Nicola, mogę tylko powiedzieć, że jesteś niesamowita. I, że ja… Ja po

Nicola
Masz rację. Lili jest taką lalą właśnie. Dobrze nadajesz. W sam raz...
Już jesteśmy. Możesz mi otworzyć? Stefcio, rusz się.

Pani w czerni, Pani w bieli na ulicy
Pani w czerni
Gotowa?
Pani w bieli
A myślisz, że tak mogę iść? Nie ośmieszę się?
Pani w czerni
Tam są same oryginały. Nie martw się. W tłumie nikt nie zwróci na nas
uwagi.
Pani w bieli
A pamiętasz instrukcję? Nam tam bez losowania wchodzić nie wolno.
Pani w czerni
Czy ty zawsze musisz wszystko popsuć? Taka cnotka jesteś? Tego nie
wolno. Tamtego nie wolno. Boisz się? Idiotka.
Pani w bieli
A co będzie, jeśli nas nakryją?
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Pani w czerni
Więc idziesz ze mną, czy nie? No chodź... Będzie, co będzie. Zawsze
chciałam pójść w takie miejsce. Bez losowania.
Pani w bieli
A ja nie. Moim zadaniem jest bycie porządną. Tymczasem tam jest
zwykła rozpusta. Używki. Artyści. Buntownicy recytują niebezpieczną
poezję.
Pani w czerni
Z poezją przesadziłaś. Przewrażliwiona jesteś i tyle.
Pani w bieli
A co z piciem? Będę musiała pić alkohol?
Pani w czerni
Tylko spróbujesz. Troszeczkę. Na sam koniuszek języka. Nie wiadomo,
czy kiedykolwiek zdarzy się kolejna okazja, by spróbować. Tylko
pamiętaj… Musimy być cicho. Ani me, ani be.
Pani w bieli
Ale ja zawsze jestem cicho. Za to ty awanturujesz się o wszystko. Taka
prawda. Więc nie do mnie ta uwaga.
Pani w czerni
Choć raz wysłuchaj mnie spokojnie. Czy zwróciłam się z prośbą tylko
do ciebie? Przecież użyłam liczby mnogiej.
Pani w bieli
Ale opatrzenie rozumiałaś, że może chodzić wyłącznie o mnie. Swoje
wiem.
Pani w czerni
Jak tak dalej pójdzie, zamiast przygody czas zmarnuję na

wysłuchiwanie insynuacji. Nie chcesz? Nie idź.
Pani w bieli
Ależ, dobrze już, dobrze. Martwię się tylko, że i tak ludzie nas
rozpoznają.
Pani w czerni
Ludzie? Co ci do głowy przyszło? Ich umysłowość jest na poziomie
płaszczaka. Nie są w stanie uwierzyć nawet w to, kim są. Cóż dopiero
spojrzeć krytycznie na świat. Wchodzimy?
Pani w bieli
A którędy?
Pani w czerni
Jak zawsze. Przez drzwi frontowe.

SCENA 20
Załoganci I-III, Nicola, Stefcio w barze
Załogant III
Nicola! Stefcio! Tutaj! Mamy dla was dwa miejsca.
Załogant II
Strzała, Nicola. No co tam? Jest coś? Chwila… Stefcio tutaj?
Nicola
Siema. Wyluzuj. Stefcio jest z nami, nie widać? Jak chcesz być ślepy,
możesz zaraz oślepnąć. Uważaj.
Załogant III
Spoko. To Stefcio. Nowy załogant. Poznałeś go rano, nie? Co? Nie
pamiętasz? Równy koleś z niego.
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Załogant II
Nie można się odezwać, czy co? Siadaj, Stefcio. No siadaj. A ty… Bez jaj
takich... Nie pamiętasz? Nie pamiętasz? Że niby sklerozę mam mieć?

Załogant III
Racja. No… Dawaj, co masz. Puszczę w ruch, bo ludzie czekają.
Niecierpliwią się. A po co jakieś nerwy? Złe emocje? Po co?

Stefcio
W porzo. Strzała wszystkim.

Nicola
Trzymaj. Ale idźcie we dwójkę, ok?

Nicola
Czyje tamte krzesła? I szklaneczki?

Załogant III
Jasne, Nicola. Precyzja. Jak w zegarku... Brachu, idziesz ze mną, w
porzo? Zmywamy się. Nara.

Załogant I
Te dwie setki są Lili. Czekała na jakiegoś ważnego facia. Niby z polityki
miał być. Ale dostała głuchego i szybko się zmyła. Nie zdążyłem do
stolika przynieść, a ona już przy drzwiach była. Coś pokazywała na
migi. Tylko, że nie zrozumiałem. Nic, a nic. Pewnie nie wróci. Mogłaby
wpaść choć na chwilkę. Pochwalić się nowym nabytkiem.
Nicola
Niech ona lepiej nie pokazuje mi się na oczy.
Załogant II
Mnie też to nie leży. Raz, że nie lubię tych tutejszych polityków. Zresztą
tak, jak i naszych. Nie żeby od razu wszystkich. Ale tych z dużym
szmalem nie trawię. A po drugie, oni są próżniaki. Historii ni w ząb.
Nic nie kumają. Nawet nie wiedzą, gdzie jaki kraj leży. W życiu nic nie
czytali. Serio wam mówię.
Załogant I
Myślisz, że Lili z nim książki teraz czyta? Chyba, że czekowe.
Nicola
Zwykły zgryw. Nie znacie jej? Nie ma żadnego polityka. Żadnego
spotkania. Żadnej rozmowy. Tani chwyt, że niby jaka to ona ważna. Co
z wami? Tylko Lili i Lili.

SCENA 21
Nicola, Stefcio, Załogant II w barze
Nicola
Siedź. Po co wstajesz? Spoko jest. Oni zaraz wrócą. Do tego czasu
napijemy się, dobra? Na co masz ochotę? Piwo? Wódka? Whisky? Mów
śmiało. Co wybierasz?
Stefcio
Whisky bym spróbował. Nigdy nie piłem.
Nicola
W takim razie ja też whisky. Z lodem. Płacę za siebie i Stefcia. I resztę
mi przynieś. Nie zapomnij.
Załogant II
Niech Stefcio idzie. On nowy jest. Dlaczego znowu ja?
Nicola
Nie wygłupiaj się. Stefcio w życiu w knajpie nie był. Jego pierwszy raz
dzisiaj. Barmani go nie znają. Chcesz, żeby go wycyckali?
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Załogant II
Żartujesz sobie? To ty, Stefcio, dzisiaj cnotę tracisz tutaj, czy co? Ale
jaja! Przespałeś pół życia, człowieku.
Nicola
No idziesz, czy nie?
Załogant II
Idę, idę. W końcu co ma być? Wezmę cztery piwa. Ujdzie? Jedno dla
ciebie, Stefcio. Ja stawiam. Jeśli masz tracić cnotę, zalej się z klasą... Do
tego whisky. Prócz tych dwóch setek tutaj. Procenty się ulatniają,
dlatego szkło trzeba opróżnić. Żeby wam na koniec woda sama z tej
wódy nie została.
Nicola
Chcesz nas upić? Zdążymy ze wszystkim. Nie ma pośpiechu.
Stefcio
Z tą stratą cnoty brzmi może śmieszne, ale tak mi się jakoś w życiu
poukładało. Nawet na studiach nie miałem kasy, żeby wyskoczyć na
imprezę.
Załogant II
Nie musisz się tłumaczyć. Wszyscy tak mieliśmy. Jak ktoś mówi
inaczej, zgrywa się i tyle... Poczekamy dzisiaj trochę, widzę. Kolejka
przydługa jest. No tragedia jakaś.
Nicola
Nie płacz. Idź, bo nie doczekamy się tej whisky. Stefcio, twoje zdrowie.
Za spotkanie. Pij na raz. Dobra wódka. Nie pękaj. Chyba nie za dużo
dla ciebie?
Stefcio

jest, a żesz…

SCENA 22
Student w barze
Student
Uwaga wszyscy. Cisza! Proszę o ciszę. No cisza! Wysłuchajcie mnie, a
nieśmiertelne słowa niech was uniosą do pałacu poezji! Bereszit bara
Elohim et hashamayim ve’et ha’arets. Veha’arets hayetah tohu vavohu
vechoshech al-peney tehom veruach Elohim merachefet al-peney
hamayim. Vayomer Elohim yehi-or vayehi-or. Na początku Bóg
stworzył niebo i ziemię. A ziemia była pustką, z ciemnością otchłani i
Bóg unosił się nad tym wszystkim. Uwaga, uwaga! A teraz jest
najważniejsze. Bóg dał światu duszę i stała się światłość! I rozbrzmiała
poezja!

SCENA 23
Pani w czerni, Pani w bieli w barze
Pani w czerni
Co ci jest? Mów. Prędko. Co się dzieje?
Pani w bieli
Atak jakiś. Nie mogę oddychać. Ratuj...
Pani w czerni
Mówiłam, żeby nie pić. Tylko na koniec języka. Dla spróbowania.
Pani w bieli
A czy ja coś piłam? Ten tekst. Tekst mnie zabija.

Czy ja wiem? Ale, co tam! Twoje zdrowie, Nicola!… Mocna ta cholera
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Pani w czerni
Jak to tekst cię zabija? Zabija tylko wyrzucenie szóstki. Zabija wyrok
śmierci. Nic więcej.

Pani w czerni
Co proszę? Ja? Czego ty znowu ode mnie chcesz? Może mam nauczyć
się go na pamięć?

Pani w bieli
Ale ten tekst... Dla mnie, jak wyrok śmierci... Zaczyna się na literę b!

SCENA 24

Pani w czerni
Wyszło szydło z worka. Pewnie w głębi duszy uważasz, że jesteś
uzurpatorką? Trafiłam?
Pani w bieli
A ty kim niby jesteś? No kim? Przecież o wszystkim decyduje rzut
kostką. My jesteśmy tylko biernym narzędziem. W czyichś rękach…
Pani w czerni
Cóż za dramat. Więc zdychaj sobie tutaj. Twój wybór. Jak uważasz.
Pani w bieli
A co z nasza przyjaźnią? Ty tak poważnie?
Pani w czerni
Prawdziwa przyjaźń przetrwa wszystkie przeciwności. Nawet śmierć.
Pani w bieli
A ja głupia myślałam, że zależy ci na mnie.
Pani w czerni
Widzę, że przytomniejesz. Zależy mi, zależy. Pod warunkiem, że
przestaniesz bać się wszystkiego.
Pani w bieli
A ty? Nie boisz się tego tekstu?

Nicola, Stefcio w barze
Nicola
Podoba ci się tutaj? Jak głowa po setuni? Ok? On recytował z pamięci.
Zauważyłeś? W oryginale. Po hebrajsku.
Stefcio
To tu Żydzi też są?
Nicola
A co ty? Nie lubisz?... Może on Żyd, może nie Żyd, ale niezły jest. Kocha
się jak młockarnia.
Stefcio
Więc ty z nim, Nicola...
Nicola
Tak już tutaj jest, Stefcio, że trochę ludzi znam i różnie bywało. Czasem
fajnie. Czasem niefajnie. Ale on niezłą kaskę z tej młockarni robi.
Całkiem sporo kaski.
Stefcio
Czyli? On jest w łóżku dobry, tak?
Nicola
Zaraz dobry. Wy myślicie, że jak przejedziecie po babie, jak jakiś ruski
czołg, ona ma już być w siódmym niebie. Niektórym taka miłość się
podoba, ale nie mnie. Ja jestem romantyczna. Lubię atmosferę.
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Wyciszenie. Rozmowę. Pieszczoty. Potrzebuję więcej czasu. Wyrosłam
już z podlotka, nie?
Stefcio
Ja też potrzebuję więcej czasu. Lubię troszkę dłużej. A Dziurka nie.
Tylko ją dotknę i gotowa. Co ja mam wtedy robić?
Nicola
Prawda, prawda. Mówiła mi. Chwaliła się twoja Dziurka, że wam
dobrze jest. Że szczęśliwy jesteś z nią bardzo. I że lubisz długo. Bardzo
długo. To też mówiła. Że niby z pięć razy jest jej dobrze. Albo i więcej.
Na raz. Jak jest w końcu? Prawda, czy marzenia?
Stefcio
O takich rzeczach rozmawiacie? Nicola, ale obiecałaś, że nie piśniesz
nawet słóweczka o tym, co było dzisiaj pod prysznicem. Obiecałaś mi.
Nicola
Stefcio, nie bądź niemądry. Rozmawialiśmy już o tym przecież. Kobieta
mówi tylko tyle, ile chce. A ja jestem bardzo dyskretna.
Stefcio
Dyskretna? Jednak o gościu od hebrajskiego opowiedziałaś mi przed
chwilą.
Nicola
Po prostu mam do ciebie zaufanie. A poza tym dobrze, żebyś wiedział,
że Student siedzi sobie beztrosko na uniwerku, a kaskę ma z seksu,
czujesz bazę?
Stefcio
Zwyczajny kit. Nie wierzę. Płaciłaś mu za seks?

Nicola
Chyba cię pogięło. Pleciesz po wódce, jak pijany... Co się będzie działo
po whisky? No powiedz tylko?
Stefcio
Sorki, Nicola. Może głupio wyszło, ale nie bardzo łapię.
Nicola
Przyjdzie czas, że załapiesz, Stefcio. Bezbłędnie załapiesz. Życie zapuka
do drzwi.
Stefcio
Czytałem o prostytucji. W necie. Też o tej męskiej. Facet sypia ze
starszą panią i ona mu za seks płaci.
Nicola
Tutaj mnóstwo studentek dorabia. I studenci. Oni też. Od dawna. Może
nawet od zawsze. Wklep sobie w kompa parę haseł. Wszystkiego się
dowiesz. Czarne na białym. Bez kitu.
Stefcio
Spoko.
Nicola
Zastanawiam się trochę, co ty mógłbyś robić. Myślałeś o tym? Zamiast
warowania na budowie. W budzie. Jak pies. Do tego za marną kaskę…
Masz jakiś pomysł?... Stefcio, powiedz mi prawdę, czy dla ciebie i trzy
godziny w łóżku, to za mało?
Stefcio
Ciszej, Nicola. Jeszcze ktoś usłyszy.
Nicola
Przewrażliwiony jesteś. Wal śmiało. Tutaj nikt nie zwraca na nas
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uwagi.
Stefcio
Dobrze... Mogę ci powiedzieć. Ale tylko tobie, ok?... Wiesz, tak jakoś
ciągle mi mało. Moja życiówka wynosi cztery godziny dziesięć minut.
Tylko, że Dziurka już nie dała rady dłużej. Ja mogłem pociągnąć. Byłby
lepszy wynik.
Nicola
Ty świr zwykły jesteś, Stefcio. Podniecający świr…

SCENA 25
Student II w barze
Student II
Teraz ja. Słuchajcie mnie! Słuchajcie! Był Stary Testament, więc dla
kontrastu proponuję Raj utracony. W oryginale oczywiście. John
Milton, Paradise Lost. Słynne rozterki Szatana. Pamiętacie? Z
pierwszej księgi. One who brings. A mind not to be changed by Place or
Time. The mind is its own place, and in it self. Can make a heaven of
hell, a hell of heaven. What matter where, if I be still the same. And
what I should be, all but less then he, whom thunder hath made
greater? Here at least we shall be free! Umysł sam sobie jest panem i
władcą, sam może zmienić piekło w niebo, albo niebo w piekło! Nie
ważne, gdzie będę, byle byłbym sobą. Bo kim ja jestem, jeśli siła mojego
umysłu dorównuje Bogu? Dlatego lepiej będzie, gdy zostanę tutaj, bo
tutaj będę przynajmniej wolny!

SCENA 26
Pani w czerni, Pani w bieli w barze
Pani w czerni
Teraz lepiej?
Pani w bieli
Anioł z ciebie prawdziwy.
Pani w czerni
Ty znowu z tym ‘a’… Zwykły zabobon. Ja tego nie ogarniam. Jak ktoś
decydujący o życiu i śmierci ludzi może być zabobonny?
Pani w bieli
A czy ja wiem? Tak jakoś wyszło.
Pani w czerni
Słyszałaś przed chwilą Miltona, prawda? Powinien ci wystarczyć. Aż
zanadto.

SCENA 27
Stefcio, Nicola w barze
Stefcio
Łał, gdzie ty mnie zabrałaś, Nicola? Tutaj jest więcej, niż super.
Nicola
Niezła jazda? To właśnie są światowe klimaty.
Stefcio
Czytałaś te rzeczy? Biblię i tego tam… Tego drugiego.
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Nicola
Miltona? Stefcio, przecież ja po filologii klasycznej jestem. Nie
wiedziałeś? Czytałam wszystko. Od Gilgamesza do czasów
współczesnych. Tak gdzieś do końca dwudziestego wieku. Na resztę już
życia zabrakło.

się, żebym przeczytał chociaż z raz. Całą Biblię. Wyobrażasz sobie? A ja,
że jak ona tak bardzo chce, w porzo… Możemy czytać. Razem. I Dziurka
była bardzo szczęśliwa, że razem czytamy. Ale szybko zasypiała, bo
zwykle już późno było. Nad ranem. Więc odkładałem czytanie. Wiesz,
dla mnie wszystko w Biblii jakieś takie nudne było trochę.

Stefcio
Dziurka mówiła, że studiowałaś matmę i z Dziurką na socjologii byłaś.
Nie wiedziałem, że zaliczyłaś jeszcze filologię.

Nicola
Nie wierzysz w Boga?

Nicola
Socjologię z Dziurką, i matmę. I nie tylko. Ale to było tak dawno, że aż
jakby w innym życiu, wiesz?
Stefcio
Od razu wiedziałem, że jesteś ekstra. No… Że bardzo mądra jesteś,
Nicola. Nie tylko piękna, ale i bardzo, bardzo mądra.
Nicola
Umiesz podejść dziewczynę. Oj, umiesz. Dobrze ci idzie. Całkiem
spoko.
Stefcio
Prawdę mówię. A ja wciąż z tą ekonomią się męczę i męczę. Trochę
czytałem, nie powiem. Całą Biblię, od dechy do dechy, z Dziurką razem
odhaczyliśmy. Żeby wiedzieć, ile razy tego, no… Ile numerków
odstawiliśmy.
Nicola
Co? Świętą Biblię czytaliście w czasie seksu? O, Stefcio… Czysta
perwersja. Dziurka nie pochwaliła się tym.
Stefcio
Tak było. Tylko nie zdradź mnie, że ci powiedziałem. Bo ona upierała

Stefcio
My z Dziurką mamy ślub kościelny. Dziurka postawiła warunek. Jeśli
chcę iść z nią do łóżka, najpierw ślub kościelny. To ja szybko do
kościoła. Aż ten jej ksiądz się śmiał, że tak chcę do tego kościoła.
Nicola
Księża też niezłe aparaty, nie?
Stefcio
Dziurka opowiadała mi, że ksiądz się do niej dobierał. Ostatecznie do
niczego nie doszło. Bo jak? Przecież on księdzem był.
Nicola
Ty masz szczęście, że twoja mała urodziła się rok po waszym ślubie.
Temu, co przed chwilą Miltona recytował, pięć lat temu też urodził się
dzieciak. Ale jakoś za szybko. Ledwo chłopak poznał dziewczynę, zaraz
proboszcz naciskał, żeby ślub brać. Natychmiast ślub. A po pięciu
miesiącach już pierworodny był. Okazało się, że proboszczowy. Wypisz,
wymaluj, miejscowy księżulek. I ludzie palcami zaczęli chłopaka
wytykać, że niby nie upilnował własnej żony i musi teraz cudze dziecko
chować.
Stefcio
Łał! I co?
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Nicola
W końcu uciekł tutaj. Pomogłam mu trochę, bo napisał w necie, że się
powiesi chyba. A mądry jest gościu, jak cholera. No i niezły w bara
bara. Stefcio, on tutaj też żyje z tego... Wiesz, jak tamten. Tylko, że on
jest biseksualny i spotyka się dodatkowo z facetami. Nieźle sobie żyje.
Kaski ma, jak lodu. A ten jego proboszcz zawrócił w głowie następnej
dziewczynie. Kolejnego dzieciaka znowu ma. Oczywiście mu wolno.
Ludzie zrzucili się na drugi wózek. Z tym, że teraz włożyli do środka
karteczkę, że więcej wózków nie dostanie w tej parafii. Dziwna ta nasza
ojczyzna. Nie ma co.
Stefcio
Niech mnie, Nicola... No co ty? Dziurki mojej jestem pewien na maksa.
Nicola
Spoko... I co z tą twoją wiarą? Wtajemniczysz mnie trochę?
Stefcio
Ja właściwie nie wierzę w takiego Boga, w jakiego wierzy Dziurka. W
kościelnego takiego. Ale wierzę, że co do samego istnienia, Bóg istnieje
na pewno. Ktoś musiał przecież stworzyć świat. Tylko, że mój świat
istnieje bez tych wszystkich świętych i diabłów. To jakieś bzdury są
zwykłe... I w żadnym razie Bóg nie może być człowiekiem. Tak myślę.
Po prostu nie może. Zbyt głupie by było, żeby do człowieka się modlić.
Tak samo, jakby modlić się do jakiegoś cesarza. Albo zwierzęcia czy
drzewa. Albo nawet do słońca i księżyca. Do czegokolwiek...

SCENA 28
Pan w czerwieni, Dziennikarz w barze
Pan w czerwieni
Niekiedy odnoszę wrażenie, że wcale nie jesteś ateistą. Prawda, czy
zgrywasz się tylko?

Dziennikarz
Gdyby Bóg pomógł mi załatwić parę spraw, kto wie?
Pan w czerwieni
Do ziemskich spraw aż Bóg jest ci potrzebny?
Dziennikarz
Chodzi o takiego Boga, który wiedziałby, jak oszukać przypadek.
Pan w czerwieni
Skąd Bóg miałby wiedzieć, co to jest przypadek? Sądzisz, że Bóg gra w
kości?
Dziennikarz
Nie jestem na tyle głupi, żeby wymyślać, co miałby robić Bóg, gdyby
istniał.
Pan w czerwieni
Więc o co chodzi? O prawo do samowoli?
Dziennikarz
Ja tylko chciałbym móc raz jeszcze spróbować. Przez przypadek
straciłem kogoś, kto był dla mnie bardzo ważny. Wszystko się
pokomplikowało. Chciałbym to odkręcić. Nie ma w tym żadnych ciągot
do samowoli... Ludzka natura. W niej wciąż analizuję, jak można by
przechytrzyć swój własny los.
Pan w czerwieni
Nic prostszego. Musisz nauczyć się podporządkowywać wszelkim
przypadkom.
Dziennikarz
Wtedy stracę wolność.
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Pan w czerwieni
Wolność nie jest ciastkiem, które można zjeść i nadal mieć. Po jednym
głębszym okazujesz się być niepoprawnym marzycielem... Moja
diagnoza jest jasna. Nikt nie oszuka chaosu. Tymczasem ty
niefrasobliwie mylisz przypadek z porządkiem świata.

Pan w czerwieni
Zrozumiałe, że nie rozumiesz. Gdybyś nie wygłupiał się ze
sprawdzaniem kostki, być może już byś rozumiał. Na razie więc
zapamiętaj tylko, że anioły nie posiadają wolnej woli. Nigdy jej nie
miały i mieć nie będą.

Dziennikarz
Coś takiego nazywasz jasną diagnozą? Okrągłe, puste zdanka? Szkoda
mojego trudu. Dawniej, gdy współpracowaliśmy ze sobą, zawsze
starałeś się mnie zrozumieć. A teraz? Choć jesteś stuprocentowym
aniołem, o wsparciu mnie w potrzebie nie chcesz słyszeć.

Dziennikarz
Więc fakt, że teraz siedzimy w knajpie pełnej ludzi jest przejawem
twojej wolnej woli? Czy przeciwnie?

Pan w czerwieni
Aniołem byłem za życia. Teraz tak pół na pół. Domyślasz się, dlaczego?

Pan w czerwieni
Właśnie tak. Przecież mówiłem ci, jakie w tej sprawie są nasze
wewnętrzne przepisy. Bez rzutu kostką całkowity zakaz. Mam jednak
nadzieję, że uda mi się zachować anonimowość.

Dziennikarz
Kolejne urojenia?

Dziennikarz
A jeśli mnie ktoś rozpozna?

Pan w czerwieni
Daj spokój. Przyszliśmy się napić. Rozmawiamy poważnie. Jak sądzisz?
Czy teraz dysponuję wolną wolą?

Pan w czerwieni
Ciebie? Niby z jakiej racji?

Dziennikarz
Nie masz wolnej woli?

Dziennikarz
Są tacy, którzy mogliby mieć z tego nie lada jaką satysfakcję. Jak Boga
kocham, nie wiem, co bym wtedy zrobił.

Pan w czerwieni
Ależ właśnie ją mam. Podobnie, jak ty i każdy człowiek. Mam ją
jednakże z jednym istotnym ograniczeniem, które powoduje, że często
jej nie mam. Lecz to, jak często jej nie mam, zależy wyłącznie od mojej
wolnej woli.

Pan w czerwieni
Trwoga, to do Boga? Teraz o tym mówisz? Zapomniałem, że ciebie
widać. Ale kto mógłby chcieć cię dopaść w takim miejscu? Odpuść
sobie. Przyszliśmy tutaj miło spędzić czas... Co? Zdrówko? Na drugą
nogę.

Dziennikarz
Nic nie rozumiem.

Dziennikarz
Masz rację... Chlup w ten głupi dziób. A… Dobre świństwo. Zawsze
uważałem, że najlepszą wódką jest czyściocha.
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Pan w czerwieni
Dla mnie mogłaby być mocniejsza. Ta słaba jakaś. Wolę swojski
bimber. Albo spirytus. Lekarski. Stawia na nogi, że aż miło.
Dziennikarz
Jasna cholera… Jednego już widzę. Nawet człowiek napić się spokojnie
nie może.
Pan w czerwieni
Kto? Gdzie? Po prostu schyl bardziej głowę. No schyl. Nie słyszysz, co
do ciebie mówię? Na razie są z tobą same kłopoty. Nikt nie może się
dowiedzieć, że tu jesteśmy. Jasne?
Dziennikarz
Przecież ciebie i tak nikt nie zobaczy.
Pan w czerwieni
Oprócz wiedźm. A one gdzie teraz są?
Dziennikarz
Skąd mam wiedzieć?
Pan w czerwieni
Siedzą w samym rogu. O, tam. Nie oglądaj się. Ale wpadka. Przecież
tutaj w ogóle nie wolno nam wchodzić. Tymczasem one, jakby nigdy
nic. Wyobrażasz sobie? Popijają w biały dzień. Oczom własnym nie
wierzę.

która mogłaby cię rozpoznać? Pokaż mi. Tylko dyskretnie.
Dziennikarz
Taki smutny gość. Siedzi sam. Pije mineralną. Z plastikowego kubka.
Stolik przy oknie.
Pan w czerwieni
Kto to?
Dziennikarz
Nie pamiętasz? Kazałeś mi go przyblokować. Dramaturg. Niezależny
taki. Kręcił się przy opozycji. Ale nie był groźny. Przynajmniej ja tak
uważałem. Ty inaczej. Indywidualizm jest największym wrogiem naszej
partii. Wydzierałeś się na cały urząd.
Pan w czerwieni
Czy mogłem inaczej? Koszerny jest przecież. Dobrze wiesz, co to
oznaczało. Lepiej przypomnij mi, co mu zrobiłeś.
Dziennikarz
Dwa razy przyblokowałem mu doktorat. W końcu udało się go wyrzucić
z uczelni. Upichciłem trochę prowokacji. Podrzuciłem ploteczki.
Dodałem parę artykulików. Coś tam w telewizji. I po gościu. Standard.
Pan w czerwieni
Tylko tyle? Jakoś ci nie wierzę... Przypomniałem sobie właśnie o czymś
ponad standard.

Dziennikarz
Ale heca. Nieźle jesteście porąbani.

Dziennikarz
O, nie. Nie dam się w nic wrobić.

Pan w czerwieni
Nie zawsze jest się doskonałym... Schyl głowę. Nie potrafisz nawet tego,
a wymądrzasz się, jakbyś był nie wiadomo kim. Gdzie jest ta osoba,

Pan w czerwieni
Więc niby ja mam się dać wrobić? Tak? Nie ja zamordowałem jego
przyjaciela. Nie ja zamordowałem mu dziecko. Nie ja próbowałem go
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otruć. Nie ja. Słyszysz, co mówię?
Dziennikarz
Ja tylko posłałem ludzi, żeby zapytali o… No… O życie po prostu. Ale
jego nie było. Miał przyjść na spotkanie tej ich opozycji. Czekali,
czekali. Jak długo można na kogoś czekać? Był tam inny student. Więc
ci głupcy wyrzucili przez okno tego innego. Potem w papierach podali,
że robota wykonana. Że zginął ten dramaturg. No ale to była pomyłka.
Najprawdziwsza pomyłka. Ludzka rzecz przecież.
Pan w czerwieni
Ludzka. Nieludzka. Ktoś znaczniejszy od nas musiał maczać w tym
palce. Wiesz, dlaczego on nie przyszedł na tamto spotkanie?

Pan w czerwieni
Cud, powiadasz? Lepiej trzymajmy się faktów. A ty nie próbuj być
bardziej cyniczny, niż jesteś. Kolejnym razem cudu już nie było?
Dziennikarz
Ludzi tylko posłałem. I ci znowu się pomylili. Mieli jedynie o zdrowie
pytać. No wiesz? O zdrowie rodziny. Takie tam. Jak zawsze. Żeby
postraszyć. Nic więcej.
Pan w czerwieni
Twierdzisz, że ludzi posłałeś? Posłałeś zawodowych morderców.
Dobrze wiedziałeś, że gdziekolwiek nie pójdą, zamordują z zimną
krwią.

Dziennikarz
Czytałem w papierach. Nagle rozchorował mu się dzieciak. Dwulatek.
Wysoka gorączka. Czterdzieści jeden stopni. Dane z podsłuchu. Musiał
się więc tatuś zająć ratowaniem szczeniaka, zamiast przyjść na
sfingowane zebranie opozycji.

Dziennikarz
Było. Minęło. Praca taka. Życie takie.

Pan w czerwieni
Akurat wtedy, gdy chciałeś go załatwić? Właśnie tego wieczoru
rozchorowało mu się dziecko? Dokładnie na jedną noc? Potrafisz coś
takiego wyjaśnić?

Dziennikarz
Bo nie miałem. Sam sobie jest winien. Wymyślił, że prywatne śledztwo
zrobi. Wszedł między tarantule, więc ukąsiły. Normalka przecież. A ja?
Co miałem zrobić? Bronić go? Jeszcze czego. Zresztą po czterech latach
wylizał się.

Dziennikarz
Cud jakiś. Co tu wyjaśniać? Po szesnastu latach starań w końcu i temu
szczeniakowi się dostało. Dorzuciłem mu coś do piwa. Na jego
osiemnaste urodziny. Krótka piłka. Rano on już bandzior niby był.
Równy rok kazałem go w areszcie przytrzymać. A nóż coś tam mu się
przydarzy. Ale wyszedł z tego cały, niestety. Za to rodzinka została
oskubana z forsy doszczętnie.

Pan w czerwieni
Bardzo odkrywcze. Z trucizną też nie miałeś nic wspólnego?

Pan w czerwieni
Co on teraz robi?
Dziennikarz
Błąka się po świecie. Książki wydaje. Indywidualista. Jak zawsze. Autor
niezależny, a jakże. Nieufny, jak diabli. Wszystkich trzyma na dystans.
Na imprezy nie chodzi. Czasami do jakiejś knajpy wpadnie. Siada
wtedy sam przy stoliku i obserwuje, obserwuje. Gorzej już miał nie
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będzie. Zwłaszcza tutaj. Bo tutaj wszyscy totalnie olewają stare czasy.
Pan w czerwieni
Wszyscy olewają stare czasy? Na pewno?... Emigracyjny dramaturg on
teraz jest. Hmm… Oglądałeś coś jego? Czytałeś? Dobrze pisze?
Dziennikarz
Jak dla mnie zbyt irytująca ta jego dramaturgia.
Pan w czerwieni
Wystawiają jego sztuki? Drukują w kraju?
Dziennikarz
Niby jak? Kto się na coś takiego odważy? Spróbowaliby tylko. Zresztą,
oni wciąż są naszymi ludźmi. Stara, wypróbowana gwardia.
Pan w czerwieni
Nie przesadzaj. W teatrach, filharmoniach, wytwórniach filmowych
było niewesoło. W wydawnictwach? Masz rację. Prawie wyłącznie
tchórze i pajace.
Dziennikarz
Zgadza się. I choćby ustrój się zmienił, tchórz pozostanie tchórzem, a
pajac pajacem.
Pan w czerwieni
Rozumiem, że masz na nich wszystkich haki?
Dziennikarz
Standard.
Pan w czerwieni
No tak… Tymczasem on był ideowcem. Jemu naprawdę chodziło o
dobro zwykłego człowieka.

Dziennikarz
Czy nam nie chodziło o to samo? Tylko miejsce było inne. Czasy inne. I
człowiek był inny.
Pan w czerwieni
Nie wysilaj się.
Dziennikarz
Uwielbiam tak mówić, choć wiem, że jest trochę naciągane.
Pan w czerwieni
I zaraz pewnie powiesz, że choć kłamstwo, dodaje ci sił.
Dziennikarz
Rzeczywiście tak jest. Dodaje mi sił. Jak sądzisz? Dlaczego?
Pan w czerwieni
Oświeć mnie, łaskawco.
Dziennikarz
Jestem ekspertem od emocji, stąd wiem, że one mają swoje źródło
właśnie w fałszu.
Pan w czerwieni
Co ty nie powiesz? Ekspert się znalazł. Ty zwykły naciągacz przecież
jesteś. Specjalista od uczuć... Możliwe, ale wyłącznie od jednego ich
rodzaju. Od nienawiści. Oczywiście nie takiej zwykłej, lecz rasowej.
Czyż nie tak? Wstyd przyznać się do prostej prawdy, że jest się rasistą?
A ściślej tradycyjnym antysemitą?
Dziennikarz
Ja? Nigdy w życiu. Zresztą w naszej ojczyźnie być może w całej historii
w ogóle nie było antysemityzmu. Dlatego oskarżanie mnie o coś takiego
jest i intelektualnym, i moralnym nadużyciem.
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Pan w czerwieni
Oczekiwałem innej rozmowy. Jeśli już nie do końca szczerej, to
przynajmniej na jako takim poziomie. Tymczasem napiłeś się wódki i
cię ponosi. Oszczędź sobie kłamstw i pseudoteorii. Dla mnie liczą się
tylko fakty. Już raz ci o tym mówiłem. I schyl bardziej głowę.

SCENA 29
Nicola, Stefcio w barze
Nicola
Stefcio, ty mówisz, jak Żydzi, wiesz? Żydzi dokładnie wierzą w takiego
Boga, o jakim mi przed chwilą opowiedziałeś. Więc może sam jesteś
Żyd, a tylko dla wygłupów wypytujesz o innych?
Stefcio
Mnie tam wszystko jedno, byle Dziurce wysłać szybko pierwsze
pieniądze.
Nicola
I podejście do życia masz takie samo. Obowiązkowość. Kaska dla
rodziny. Upór w zdobywaniu wiedzy. Dokładnie tak.
Stefcio
Nicola, a co? Czy podobny jestem do Żyda? Przyjrzyj mi się. I jak?
Nicola
Myślę, że my wszyscy jesteśmy w jakimś stopniu Żydami. Wcale nie z
powodu religii. Chociaż chrześcijaństwo też żydowska religia, tylko, że
Żydom odebrana. Siłą. Przywłaszczyli ją sobie Rzymianie. Z pewnością
o tym wiesz. Przejęli kontrolę nad jednym z odłamów judaizmu. Tak
jakby nad sektą. I stopniowo prawie wszystkich Żydów z tej sekty, czyli
pierwszych chrześcijan, wymordowali. Żeby im nikt nie przeszkadzał z
tą nową religią. Nie mieszał od środka. Słyszałeś, że pierwsi

chrześcijanie, to po prostu ci Żydzi, którzy byli twórcami
chrześcijaństwa?
Stefcio
Tego nie wiedziałem. Tylko, że byli wyrzynani. Ale, że Rzymianie
mordowali ich za to, że byli Żydami, tego już nie... A co my mamy z tym
wspólnego?
Nicola
Wydaje mi się, że my wszyscy jesteśmy trochę Żydami z powodu
wymieszania krwi. Każdy z nas ma w sobie żydowską krew.
Niesamowite! Tak się kiedyś Żydzi naszym prababkom podobali, że aż
strach o tym myśleć. Wyobrażasz sobie?
Stefcio
Jak ja bym był takim prawdziwym Żydem, to albo bym się nie urodził,
bo rodzina poszłaby do gazu i koniec, albo musiałbym z kraju szybko
wiać. Tak strasznie się o Żydach teraz u nas mówi. Wierzyć się nie chce.
Ale moja Dziurka myśli inaczej. Jak ten jej proboszcz. Taki nowy. Rok
temu przyszedł. Ostry, jak brzytwa. W politykę się miesza. Ciągle tylko
a Żydzi to, a Żydzi tamto. Tylko oni rządzą. Co złe, ich wina. Że aż
zgłupieć od tego można.
Nicola
Antysemityzm trzyma się nieźle, nie ma co.
Stefcio
A ty? Wierzysz w Boga?
Nicola
Po co? Żebym pytała co chwilę, gdzie Bóg jest? Ciągle wojny i wojny.
Zło i jeszcze większe zło. Stefcio, mnie zwisa, czy jest, czy nie. Ja i tak
nic z tego nie mam. Więc po co w głowie mętlik robić? A jeszcze ten
kościół. No po prostu koszmar. Dlatego wolę euhemeryzm... No tak…
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Może inaczej. Dla mnie Jezus Chrystus jest po prostu nazwą zbiorową
ponad dwustu tysięcy Żydów, których Rzymianie ukrzyżowali wokół
murów Jerozolimy za rządów Piłata. Oni to zrobili dokładnie w okresie,
o którym opowiadają nam apostołowie w Nowym Testamencie.

ostracyzm urządzili. Za co? Mój tata zażądał sprawdzenia kompetencji
zawodowych zakonnicy. No czy w ogóle nadaje się na nauczycielkę, jeśli
tak potrafi skrzywdzić na lekcji małe dziecko? I co? Pierwsza broniła jej
dyrekcja szkoły.

Stefcio
W twojej rodzinie religia była zakazana?

Stefcio
Zwyczajnie świństwo. Zosia wczoraj opowiadała, że jej brata zabili i
jakiś biskup powiedział, że na pewno Bóg tak chciał.

Nicola
Nie, Stefcio. Samodzielnie doszłam do wniosku, że lepszy zdrowy
ateizm, niż naiwna religijność. Moi rodzice byli trochę wierzący. Ale
bez przesady. Raz na rok do kościoła. Raz na rok ksiądz po kolędzie.
Kaska w kopercie dla parafii. Tyle. I stało się… Kiedy poszłam do
szkoły, wprowadzono religię. Wszyscy musieli chodzić. Niby nie
musieli, ale w mojej szkole wszyscy musieli.
Stefcio
Tak jest do dzisiaj przecież.
Nicola
Nie było przeproś. Aż raz, zaraz na początku, katechetka, taka stara
zakonnica, zapytała, kto był w niedzielę na mszy. I dzieci podniosły
ręce, choć wcale nie były. Tylko ja, głupia, nie podniosłam, bo nie
chciałam kłamać. Zakonnica kazała wszystkim namalować w zeszytach
czerwone serduszko. Bo niby były na mszy. W nagrodę jakby. A mnie,
za karę, czarne. Nie zapomnę jej tego czarnego serduszka. Do końca
życia.
Stefcio
Przecież twoi rodzice mogli zrobić aferę?
Nicola
Próbowali. Skończyło się na tym, że sąsiedzi przestali się do nas
odzywać. Musieliśmy się wyprowadzić na inne osiedle. Taki nam

Nicola
Jak poznasz historie tych ludzi wszystkich… O, tych. Tylko stąd. Z tej
jednej, małej knajpki. Dopiero przejrzysz na oczy.
Stefcio
Myślisz, że ktokolwiek będzie chciał zaprzyjaźnić się ze mną?
Nicola
Pewnie, że tak. Ja przecież chcę. Tutaj wszyscy jesteśmy wolnymi
ludźmi. I jeśli masz ochotę na coś, możesz to mieć. Tylko musisz chcieć.
Stefcio
Nicola, ja bardzo...
Nicola
Spoko, Stefcio. Posłuchaj mnie uważnie. Tuż przed zamknięciem
knajpy niektórzy śpiewają swoje kawałki przy akompaniamencie gitary,
pianina. Odczytują artystyczne manifesty, wiersze. W przyszłości ty też
możesz wskoczyć na krzesło. Nawet na stół, jeśli wolisz. I coś
zadeklamować. Mówiłeś, że piszesz?
Stefcio
Poważnie?
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Nicola
Jasne. Ale musisz uważać, żeby się nie zbłaźnić. Ci ludzie nie są
zwykłymi załogantami. Oni studiują literaturę, sztukę. Albo wykładają
na uniwerkach. Pracują w gazetach. W teatrach. Nawet są i tacy z filmu.
Z telewizji. No i oczywiście są też ludzie z wielkich firm. Tych
globalnych. Markowych. Mówiłam ci już. Pamiętasz? Nasza elyta.

Załogant II
No to chodź, Stefcio. Uczyć się musisz trochę. Taka prawda. Krok po
kroku. Dzisiaj jeden. Jutro dwa. Potem cztery.

SCENA 30

SCENA 31

Załogant II, Nicola, Stefcio w barze

Nicola, Załoganci I i III w barze

Załogant II
Dopchać się dzisiaj do lady… Prawdziwy wyczyn. Musi mi ktoś pomóc,
bo na raz nie dałem rady.

Nicola
Jesteście wreszcie. Jak poszło?

Nicola
Nie panikuj. Stefcio może ci pomóc.
Stefcio
Chętnie pomogę. Spoko.
Nicola
Powiedz barmanom o Stefciu, dobra? Muszą zapamiętać, że on nasz
nowy załogant jest. Powiedz, żeby nie pękali. Stefcio swój jest. Pewniak.
Niech nic nie kombinują. Przekombinują i co będzie?
Załogant II
Wiadomo. Przypał. Jak nic.
Nicola
Szacun mu się należy. Jak nam wszystkim. Możesz im tak wprost
powiedzieć.

Stefcio
Luzik.

Załogant III
Jak u mamusi na komunii. Nawet dla nas nic nie zostało.
Nicola
Co się wygłupiasz? Żartujesz?
Załogant III
Nie jest tak źle. Przecież mnie znasz. A co z nim? Ze Stefciem?
Nicola
Co miałoby być?
Załogant I
No… Jemu też odłożyliśmy. Ale rano on właściwie tylko spróbował.
Wolał piwo. Więc pytamy, żeby na nas nie było.
Nicola
Jeżeli coś zostanie, będzie na później. Ok?
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Załoganci I i III (śpiewają)
Co to było! Dobrze pamiętam zielone włosy rozpięta bluzeczka
W muzycznym klubie przy zajebistych kawałkach
Wokół załoga odpala skręta
I ja zjarany w ziemskim raju zjarane aniołki i wciąż ten szpan
Zielony jedno pytanie mam
Co ja tu robię? Uuu! Co ty tutaj robisz?
Z tym chujowym Q? Co ty tu robisz?
Chociaż byłeś tak blisko po zielsku kto nie przysnął
Do dziś przez ciebie wali mi się wszystko! Uuu!

SCENA 32
Stefcio, Załoganci II i III, Nicola w barze
Stefcio
Ale tam ścisk, Nicola. Mówię ci. Proszę, twoja szklaneczka. Z lodem. Ja
mam też z coca-colą. Żeby rozrzedzić. Coca-colę dodali ekstra. W cenie.
Tak barman powiedział.
Załogant II
Nicola, dla ciebie jest ok.
Nicola
Spoko. Dzięki. Stefcio, ja nie mieszam whisky. Tak mi bardziej
smakuje. Barmani już sami wiedzą. Pijemy i w długą. Życie ucieka, nie?

Załogant III
Ma być wódka i zakąska. Czemu nie?

SCENA 33
Student, Załogant I w barze
Student
Uwaga, uwaga! Znowu ja… Obawiam się, że nie tylko nasi załoganci są
w muzycznej rozterce. Dlatego chciałbym zapodać coś dla równowagi.
Posłuchajcie mojej Ballady ku przestrodze.
Załogant I
Daj se siana.
Student (gra, śpiewa)
Wieczór pisarza jest uroczy
Wartko się muza w górę toczy
Dosięga szczytów samych nieba
Ale artyście więcej trzeba
Psy nagle wiesza na miłości
Tyle drobiazgów go w niej złości
Rzecz tę przemyśli późną nocą
Dłonie jak nigdy mu się spocą

Stefcio
Akurat teraz? Dopiero co zaczęło się coś dziać. Posiedźmy jeszcze
chwilkę.

Warknie na dziwkę w legowisku
Przejedzie wzrokiem po swym pysku
Wściekle rozbije lustro głową
Czując na skórze woń niezdrową

Nicola
Sorki, musimy iść. Potem możemy wpaść do Studenta. Robi
parapetówkę wieczorem. Zabawimy się u niego, co? A wy?

Wypije więcej niż przetrawi
Niepewny swojej przyszłej sławy
Nie mając sił by pisać dalej
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Warknie do dziwki: Nalej! Nalej!
Dziwka gdy fakty wszystkie pozna
Olśnienia bladym świtem dozna:
Pisarza ona jest sumieniem
I zawsze będzie jego cieniem
Wspinać się można na szczyt góry
Lecz często są to tylko chmury
Iluzje które wzbudzą mdłości
Pisarz wnet zginie bez miłości

SCENA 34
Załoganci I-III, Nicola, Stefcio w barze

Załogant III
Tylko raz, proszę cię, zrób to dla mnie.
Stefcio
Nie daj się prosić, Nicola.
Nicola
No dobra, spróbuję. Ale nie wiem, co?

SCENA 35
Nicola, Student, Student II w barze
Nicola
Załoganci przyjmują ze zrozumieniem cenną naukę Studenta i wysyłają
mnie z odsieczą. Zaśpiewam dzisiaj Noc poetów, żartobliwą refleksję.
Zawsze na czasie.

Załogant III
Podła prowokacja. Ty student nie wyobrażaj sobie za dużo. Miłość
czerpiemy pełną garścią. Z muzyki też. Możesz nam tylko pozazdrościć.

Student
Dlaczego od razu z odsieczą?

Załogant II
Odpuść sobie.

Student II
Brawo, Nicola!

Załogant I
Zapomnij. To jest wyzwanie na pojedynek. Sprawa honorowa.

Nicola (gra, śpiewa)
Gdy poeta się poecie
Zwierzy nocą że w sekrecie
Spotykała się poetka
Z dzianym gościem w knajpie Edka

Załogant II
Naćpałeś się? Nicola, przemów im do rozsądku.
Załogant III
Odpuszczę, jeśli Nicola coś zapoda.
Nicola
Ja? Z jakiej racji? Ja śpiewam te wasze głupoty?

Wnet pożali się poeta
Że ją kochał lecz to nie ta
Miłość co on na nią czeka
Bo pokochać chce człowieka
91

Gdy poeta dla kochanki
Składa czułe rymowanki
Na serwetce z jeleniami
Wolność wnoszą butelkami
Piją dziś poeci dłużej
Bez umiaru jęczą w chórze
Postękują nad swym trudnym
Losem w gruncie rzeczy nudnym
Wtem do Edka knajpy żony
Wchodzą każda z innej strony
Aż poetom dech zatkało
Mało dzisiaj brakowało
By do Nobla się przymierzyć
A tu lepiej by im nie żyć
Żony krzyczą szarpią płaczą
Przez to Nobla nie zobaczą

SCENA 36
Student, Załoganci I-III, Nicola, Stefcio w barze
Stefcio
Łał, Nicola! Super jesteś, że aż dech zapiera.
Załogant II
Spójrzcie, kto składa nam właśnie wizytę. Dwaj łysielcy. Mięśniaki z
pustymi łbami.
Student
Siema wszyscy! Nicola, co z kasą? Weszła w końcu? Przez dzisiejszą
imprezę jestem pod kreską.

Nicola
Jutro obgadamy sprawę, dobra? Stefcia poznaj. Nowy załogant.
Student
Strzała, miło poznać. Mów mi Student, ok?
Stefcio
Strzała. Stefcio.
Student
Nicola, wpadacie do mnie, ma się rozumieć? Cała załoga?
Nicola
Dzięki, spoko. Mogę się trochę spóźnić. A ty, Stefcio? Dasz radę być na
czas?
Student
W porzo, liczę na ciebie, Nicola.
Stefcio
Ja chętnie przyjdę... Ta whisky mocna też jest, o… Żywca już nie
wypiję, sorki.
Załogant II
Ale jaja!... Nie dociera do was?... Widzicie, kto nas odwiedził, czy nie?
Załogant III
Żołnierze starego tutaj? Porozmawiam z ochroną.
Załogant I
Jeśli zaczną ich wyrzucać, cały wieczór mamy w plecy. Zadyma
murowana.
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Załogant III
Może i tak. Ale jeżeli nic nie zrobimy, czuć się będą tutaj, jak u siebie. A
wtedy tracimy knajpę.
Stefcio
To ci sami, którzy zaczepili mnie rano na ulicy.
Załogant II
Ciekawe, czego chcą? Przed południem węszyli pod oknami Nicoli.
Teraz buraki węszą tutaj.
Załogant III
Buraki już tak mają. Węszą tylko i węszą. Niech się walą…
Nicola
Nic nie róbcie. Pamiętajcie, że spotykamy się u Studenta. Robota czeka.
A robota ma priorytet. Pomalutku zmywamy się wszyscy. Pojedynczo.
Bez paniki.
Stefcio
Jeżeli o mnie chodzi, wcale się ich nie boję, Nicola.

SCENA 37
Pani w bieli, Pani w czerni, Pan w czerwieni, Dziennikarz w barze
Pani w bieli
A kogo my tu widzimy? Proszę, spójrz tylko.
Pani w czerni
Ciszej… Ludzi wystraszysz. Afera z tego będzie.
Pan w czerwieni
W odróżnieniu od was jestem tutaj służbowo. Czy wyraziłem się jasno?
Pani w czerni
Służbowo zaraz na zbity pysk możesz stąd wylecieć.
Pan w czerwieni
Upiłaś się? Ty? Taki wstyd. Grozisz mi?

Nicola
Bez dwóch zdań. Ale teraz spadamy. Już czas.

Pani w czerni
Skądże znowu. Nareszcie doczekam chwili, gdy stracisz swoją ciepłą
posadkę.

Załogant III
Stefcio. No rusz się. Piwo wypijemy twoje. Niech cię głowa nie boli.
Nicola mówi idź, więc idź. Przecież musisz ją elegancko odprowadzić. I
pilnuj, żeby jej włos z głowy nie spadł.

Pani w bieli
A… Pewnie myślisz sobie, że piłyśmy dla rozrywki? W żadnym razie. Po
prostu musiałyśmy i my spróbować. Teraz wiemy, co tutaj nielegalnie
spożywasz.
Dziennikarz
Próbować należy z umiarem. Zwłaszcza, jeśli ma się słabą głowę.
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Pan w czerwieni
Schyl się teraz. Szybko. Ten twój dramaturg wstaje właśnie. I… Ok,
zakłada płaszcz... Wyszedł. Już po wszystkim. Zadowolony?
Pani w czerni
Zobaczcie, kto rozpycha się, żeby zająć zwolniony stolik. Dwa pistolety.
Żołnierze kamienicznika. Co oni robią w tej knajpce? Poczuli nagle
potrzebę obcowania z kulturą wyższą?
Dziennikarz
Wolę już zwykłych osiłków, niż tamtego gościa. Że też zachciało mu się
przyjść akurat tutaj. Wieczór mi zmarnował.
Pani w bieli
Ale bilans… On zmarnował tobie jedno popołudnie, a wy obaj jemu całe
życie.
Pan w czerwieni
Skąd o tym wiesz?
Pani w czerni
Powiedziałam jej wszystko. Co tak patrzysz?
Pan w czerwieni
Mieliśmy umowę i właśnie ją zerwałaś.
Pani w bieli
A jakim prawem zawarliście między sobą umowę? Przecież umowy są
absolutnie zabronione.
Pani w czerni
Nic ci do tego. Nie twoja sprawa.

Pan w czerwieni
Pilnuj swego nosa, dobrze?
Pani w bieli
A proszę bardzo. Jacy państwo zgodni nagle. Jak nigdy wcześniej.
Wydało się. Tutaj niby się kłócą. Rzucają na siebie obelgi. No... Jakiś
teatr sobie robią. A ze mnie publikę… Tym razem czeka was sromotny
koniec. Nie podaruję. Przenigdy. Nawet nie próbujcie mnie prosić!
Pani w czerni
Przestań się wydzierać. To źle się może skończyć dla nas wszystkich.
Dziennikarz
Tutaj cały czas trwa jakieś przedstawienie. Ciekawe, kto jest jego
prawdziwym reżyserem. Może choć tego od was się dowiem?

SCENA 38
Student, Załoganci I i II w barze
Student
Uwaga wszyscy. Ważny komunikat. Słuchajcie, słuchajcie! Ogłaszam
powstanie nowego teatru studenckiego.
Załogant I
Jaką ma nazwę? I gdzie siedziba?
Student
Teatr się jeszcze nie nazywa. I nie ma stałej siedziby. Ale możecie mi
wierzyć na słowo. On już jest najlepszym teatrem na świecie. Wiecie,
dlaczego? Bo jest nasz. Własny. Niezależny. Z wjazdem za friko.
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Załogant II
A repertuar?
Student
Spoko. Na początek coś naprawdę mocnego. Inscenizacja Wesela
Stanisława Wyspiańskiego. Na podstawie wybranych fragmentów.
Nasz ślub z nową ojczyzną. Trochę też o starych śmieciach będzie. Ale
kto za kogo wyjdzie za mąż? Kto się z kim ożeni? Tego na razie nie
wiadomo... Zapraszam was wszystkich. Walcie drzwiami i oknami.
Będzie i teatr narodowy, i obiecana parapetówka w moim nowiutkim
apartamencie.
Załogant I
Nową chatę trzeba oblać, bez dwóch zdań.
Student
Balujemy do bladego świtu. Tam już wszystko czeka. Dekoracje. Dobre
jedzenie.

SCENA 39
Student II w barze
Student II
Dramaty narodowe są dla nas tym, czym raj dla duszy, czym krew dla
serca, czym matka dla dziecka, czym wódka dla poety. Rafał Wojaczek z
tomu Nie skończona krucjata. Wiersz pod tytułem Ojczyzna... Matka
mądra jak wieża kościoła. Matka większa niż sam Rzymski Kościół.
Matka długa jak transsyberyjska kolej i jak Sahara szeroka. I pobożna
jak partyjny dziennik. Matka piękna niczym straż pożarna. I cierpliwa
jak oficer śledczy. I bolesna jak gdyby w połogu. I prawdziwa jak
gumowa pałka. Matka dobra jak piwo żywieckie. Piersi matki dwie
pobożne setki. I troskliwa jakby bufetowa. Matka boska jak królowa
Polski. Matka cudza jak królowa Polski.

Załogant II
Mógłbyś zapodać więcej szczegółów. Jakieś namiary.
Student
Zbiórka dzisiaj o jedenastej. Tutaj. Przed knajpą. A impreza dwie
uliczki dalej. Zaraz przy parku. W apartamentowcu. Siódme piętro.
Pamiętajcie. Wszyscy mogą przyjść. Miejsca jest dużo. Zmieścimy się.
Spoko. Jeszcze o jedzeniu… A tak, już mówiłem. Jest i picie. Jeśli
jednak ktoś ma buteleczkę, niech ją weźmie. Nie zaszkodzi, a może
pomóc.
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SCENA 1
Student, Stefcio, Nicola w apartamencie
Student
Siema! W końcu przypomnieliście sobie o mnie. Tam stoi koszyk.
Każdy losuje, co mu przypadnie. I do nauki. Role leżą przy lustrze. Są
pozszywane, ale pilnujcie, żeby się nie rozpadły. Kartki pomieszacie i
wyjdzie z tego kaszana.
Stefcio
Też mam grać?

AKT TRZECI

Student
Nie powiedziałaś mu?
Nicola
Po co? Żeby się wystraszył i do kibelka latał przez godzinę?
Student
W porzo. Ok. Mam też rolę w Chórku. Pięć osób jest w Chórku. Cztery
miejsca już zajęte. Zostało jedno. Chcesz?
Stefan
Ja w chórze? Nie żartuj. Jak losowanie, to losowanie. Gdzie koszyk z
losami?
Nicola
Piękne losowanie zrobimy.
Stefcio
Ty pierwsza. Proszę… Nicola...
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Nicola (szeptem)
Jeszcze czuję twój zapach. Tak wyraźnie... Dobrze mi było. Bardzo,
bardzo. Nie mówiłam ci?

Nicola
Tęsknię do tego miejsce. Kocham je dotykać.

Student
Co mu szepczesz?

Stefcio
Moglibyśmy tak co chwilę, nawet zaraz… Jest tutaj jakiś spokojny
kącik? No?... Chcesz? Nicola. Chcesz?

Nicola
Takie tam… Nie bój żaby.

Nicola
Pobiliśmy twój rekord, a tobie wciąż mało?

Student
Po losowaniu kostiumy przymierzcie. Niektóre są bardzo skromne. Ale
są. Jednych los obdaruje strojem kompletnym, inni będą musieli
zadowolić się zwykłym kapeluszem. Kostiumy mają tylko podkreślić
umowność sceny. Resztę z łatwością każdy sam sobie dopowie.

Stefcio
Uwielbiam. Przecież mówiłaś, że ty też.

SCENA 2

Stefcio
Czy on się domyśla? Mówiłem, żeby chociaż wziąć prysznic. I co teraz?
Jeśli innym rozpowie?

Stefcio, Nicola w apartamencie
Stefcio
Obiecałaś, że tutaj nie będziemy o tym rozmawiać... Ciii… Dla mnie
bycie z tobą też było czymś wyjątkowym… Przecież… Odleciałem, jak
nigdy... Ale sama zobacz. Czy ja coś mówię? Siedzę cicho. Tak, jak
ustaliliśmy. Nie wiem tylko, co mam teraz z tym wszystkim zrobić.
Nicola
Z czym?
Stefcio
No z tym odlotem. Tak mnie zakręciłaś... Kiedy tam tak mnie
dotknęłaś… W tym jednym, jedynym momencie... Czyste szaleństwo...

Nicola
Jasne. Spoko. W tej chwili jednak grzecznie losujemy. Po powrocie do
domu możemy się kochać całą wieczność.

Nicola
Potrzebuję tego zapachu. Nic na to nie poradzę, Stefcio... Olej ich
wszystkich. Zrób dokładnie tak. Olej.
Stefcio
Zaczną o tym gadać. Co będzie, jeśli Dziany się dowie?
Nicola
Co ma być? Zabije nas. Po prostu zabije. Tak już z nim jest, z tym
Dzianym.
Stefcio
Nie wygłupiaj się. Pytam poważnie.
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Nicola
Stefcio, pamiętaj, ludzie zawsze gadają. Dlatego każda niewinna
kobieta ma tysiące sposobów, żeby zaprzeczyć. Wszystkiemu
zaprzeczyć.

Nicola
Spoko. Ja zawsze na pierwszy ogień... I co mamy? Wernyhora? Trafiło
mi się, jak ślepej kurze ziarno.
Stefcio
Kto?

SCENA 3
Student, Nicola, Stefcio w apartamencie
Student
Stracę zaraz cierpliwość, Nicola.
Nicola
Luzik, Student. Taka zabawa. Teatr taki…
Student
Przestańcie się wygłupiać. Ludzie czekają na koszyk z losami, a ty jaja
sobie robisz.
Nicola
W porzo, w porzo.
Student
Ignorujesz mnie? W moim własnym domu? Nicola, jest coś nie ok.
Pogrywasz sobie zwyczajnie. Przerwij tę demonstrację i losuj.
Nicola
Luzik już. Chciałam tylko wiedzieć, czy będziesz o mnie zazdrosny.
Student
Masz rację. Nie potrafię z tym skończyć. To nieprofesjonalne.
Stefcio
Nicola! Losujmy. Proszę cię.

Nicola
Rola męska. Wernyhora. Cóż, niech i tak będzie.
Stefcio
Wielu rzeczy już nie pamiętam. Były jakieś wesela, ale zapomniałem, o
co w nich chodziło.
Nicola
Panie bibliotekarzu. W pracy mogłeś sobie przypomnieć wszystkie
lektury. Dla relaksu chociażby.
Stefcio
Wolałem kompa i gierki.
Student
Słuchaj, Stefcio. Wernyhora jest najstraszniejszą postacią z tego
dramatu. Człowiek bardzo tajemniczy. O ogromnej sile moralnej.
Wszyscy się go słuchają, choć jest tylko wędrownym wieszczem. Starym
ukraińskim Żydem. Skąd bierze się jego siła? Ze złotego rogu. Takiego
samego, o jakim można przeczytać w Starym Testamencie.
Nicola
Przypominasz sobie?
Stefcio
Nie bardzo.
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Student
Na pewno znasz ten fragment. Abraham idzie zabić swojego syna
Izaaka. To jest taka próba wierności Bogu. Ale Bóg tylko sprawdza, czy
ojciec jest gotowy stracić własnego syna na żądanie. W ostatniej chwili
nie pozwala na tak wielkie poświęcenie. I wtedy Abraham zamiast syna
zabija barana. Spala go na ołtarzu. Jako dar dla Boga. Nie pamiętasz
tego?
Stefcio
Sorki, jasne. Pamiętam. Teraz mi przypomniałeś. Chodzi o róg tego
barana. Rytualny róg, którego Żydzi do dzisiaj używają podczas świąt.
Nicola
Tak. Dokładnie. W tej sztuce Wernyhora przychodzi do gospodarza i
daje mu róg. Chce natychmiast zwołać powstanie narodowe. Wyzwolić
ojczyznę. Ale szlachta jest pijana. Nic sobie z tego nie robi. Złoty róg
trafia w ręce chłopa folwarcznego. Chłop objeżdża okolicę, zbierając
ludzi do powstania. Niestety nieszczęśliwie gubi zaczarowany róg. Tak
oto nasz naród już nigdy nie będzie zdolny do skutecznego buntu…
Czyż nie piękny przekaz? Genialny, Stefcio. Prawda? A ty co masz?

Student
Oczywiście sztuka nie jest o samych Żydach. Przede wszystkim jest o
Polakach. O szlachcie. O mieszczaństwie. O chłopstwie. Jest też o
inteligencji, którą reprezentują dziennikarz i poeta. Jest o klerze
katolickim. W końcu i o Żydach. Przekrój całego społeczeństwa. Bo to
jest dramat narodowy, Stefcio. W sztuce opisane zostało prawdziwe
wesele krakowskiego poety Lucjana Rydla z wiejską dziewczyną. Taka
była sto lat temu moda w Krakowie, że artyści uciekali na wieś. W
naturze szukali natchnienia i wolności.
Stefcio
Coś mi w głowie majaczy. Piąte przez dziesiąte.
Student
Teraz musisz się nauczyć roli. Tutaj masz swojego Żyda. Twoje kwestie
są w ramkach. Widzisz? Tekst króciutki jest. Dasz radę.
Stefcio
Bardzo krótki jakiś. A twój?

Stefcio
Ja? Żyd.

Nicola
Też krótki. Łatwizna. Bez paniki. Byle płynnie przeczytać. Nie musimy
mówić z pamięci. Pamiętaj. Chyba, że chcesz całość wykuć?

Nicola
Ale się ułożyło... Super jest, wiesz?

Stefcio
Wykuć? Na dzisiaj? Co ty? Ja mam pamięć świetną. Ale krótką.

Student
Stefcio? Więc co? Decydujesz się? Może być Żyd?

Nicola
Jak większość ludzi, którzy o nią nie dbają. W końcu zapominają
prawie wszystko. Łącznie z tym, że powinni o nią dbać. Nic
nadzwyczajnego, Stefcio.

Stefcio
Tak, oczywiście. Ale sądziłem, że ta sztuka jest o nas, a nie o Żydach.
Jakoś ich sobie w niej nie kojarzę.

99

Pani w bieli
A tobie co do tego? Postulujesz wprowadzenie jakiegoś zakazu?

SCENA 4
Pani w czerni, Pani w bieli, Pan w czerwieni, Dziennikarz w
apartamencie
Pani w czerni
Myślicie, że jesteśmy bezpieczni? Trzymajmy się jak najdalej
koszyczka. Nie wolno nam losować, bo na scenie moglibyśmy zostać
zdemaskowani. Choć mnie i tak by nikt nie rozpoznał. Zwłaszcza w
służbowej sukni.
Pani w bieli
A co ja mam powiedzieć? Obawiam się, że kogo jak kogo, ale mnie
każdy człowiek z łatwością rozpozna.
Pan w czerwieni
Niby dlaczego? Taka sławna jesteś? Celebrytka od siedmiu boleści się
znalazła. Z jakiego powodu miałby cię ktokolwiek zapamiętać?
Pani w bieli
A właśnie z takiego. Sam sobie odpowiedziałeś.
Dziennikarz
Dajcie już spokój z dokuczaniem. Wnętrzności mi się przewracają, gdy
was słucham. Zajęlibyście się w końcu pracą.
Pani w czerni
Nic innego nie robimy. Znowu potrzebujesz pocieszenia?
Dziennikarz
Czy słyszeliście, o czym oni między sobą rozmawiali? Nie widzicie, że
zachowują się wprost bezwstydnie? Stefcio poszedł na całość.
Pozwalacie na takie rzeczy?

Dziennikarz
Dobrze już, dobrze. Oświećcie mnie przynajmniej, kim jest Nicola i
dlaczego pomaga Stefciowi? Na pewno macie coś na nią w papierach.
W archiwum.
Pani w czerni
W archiwum nic o niej nie ma. Tej grupy osób nie katalogujemy.
Dziennikarz
Dlaczego? Przecież jest człowiekiem.
Pan w czerwieni
Masz rację, choć nie do końca. Ją bowiem katalogują ludzie. Robią tak
z własnej woli. My tylko korzystamy z ich ziemskich archiwów.
Zawierają wszystkie niezbędne informacje.
Pani w bieli
A nawet więcej, niż można by sobie wyobrazić. Góry chorej fantazji.
Pani w czerni
Ty jak coś powiesz. Tragedia po prostu. Nam chodzi o ekonomikę
działania. Po co powtarzać pracę, która jest już dobrze wykonana?
Dziennikarz
Czy mam rozumieć, że ta Nicola jest z koszernych?
Pani w czerni
W tym przypadku prawda nie ma większego znaczenia. Liczy się ludzka
opinia. Wielu tymczasem twierdzi, że owszem, ona jest jak najbardziej
koszerna, dzięki czemu ich archiwa aż uginają się od wszelkich
informacji. A my mamy na jej temat gotowca.
100

Pan w czerwieni
Tak…. Z reguły dla tej grupy osób archiwizacja prowadzona jest bardzo
starannie. Ciekawi cię zapewne, jak coś takiego jest możliwe? Związana
z tym wiedza i umiejętności przekazywane są z pokolenia na pokolenie.
Najczęściej mamy do czynienia z rodzinną lub środowiskową tradycją.
Archiwistami są osoby przejęte odpowiedzialnością za los ojczyzny, a
nawet całego świata. Jedna z takich archiwistek jest teraz tutaj. Tamta
dziewczyna. Ma na imię Lili.
Dziennikarz
Ciekawe. Wyjątkowo ciekawe jest wszystko, o czym teraz mówicie.
Pozwólcie, że sobie zanotuję. Przyda się do mojego artykułu.

SCENA 5
Stefcio, Nicola, Student, Lili w apartamencie
Stefcio
Coś się stało?
Nicola
Jest ta łajza. Tylko tutaj jej brakowało. Student, mówiłam ci, że jej nie
znoszę.
Student
Co jest?
Nicola
Po co ją zaprosiłeś? Przecież dobrze wiesz, że...
Student
Nicola, ona sama przyszła. Jak wszyscy. Butelkę szampana przyniosła.
Ja z nią nawet nie rozmawiałem. Sorki. Czego ty ode mnie chcesz?
Przecież jej nie wyrzucę.

Nicola
Koga zagra?
Student
Chochoła chyba... Lili! Lili! Sorki wielkie. Kogo grasz?
Lili
Ja, naturalnie, gram Chochoła. Ta postać jest najciekawszą propozycją
estetyczną w naszej sztuce. Chochoł w mojej ocenie reprezentuje…
Student
Dzięki, Lili. Analizy później. Po spektaklu. Sorki raz jeszcze. Teraz
jestem zbyt zajęty. Sama widzisz, co się wyrabia.
Nicola
Dobrze jej tak, chocholicy. Różyczce w sukience ze słomy. Jest jeszcze
sprawiedliwość na tym świecie.
Student
Jak tak mówisz, to spoko jest, nie? Unikaj jej. I masz ból z głowy.
Wracam do losowania. Ludzie sterczą nad koszykiem i nie wiedzą, co
robić... Aha! Nie moja sprawa w końcu, ale mogliście wziąć po
wszystkim prysznic. Pachniecie seksem, że czuć na kilometr.
Nicola
Student, co ty? Jednak wciąż jesteś zazdrosny. Daj se siana.
Student
Dobra już, dobra. Stefcio, jak tam? Gotowy?
Stefcio
Czy ja wiem? Nigdy nie występowałem na scenie.
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Student
Będzie w porzo. Zobaczysz. Kilka razy przeczytaj swoje kwestie. Nie jest
tego dużo. I załóż kostium. Zaraz zaczynamy.
Nicola
Stefcio, czytaj najpierw spokojnie. Potem szybciej. Za trzecim razem
głośno. Żebyś sam siebie usłyszał. Słowa wymawiaj wyraźnie. I płynnie.
Nie wolno ci dukać. Zależy mi. Pamiętaj.

SCENA 6
Student II, Nicola, Zosia, Załoganci II i III w apartamencie
Student II
Nicola, hejka! Co ci los przyniósł w koszyczku?
Nicola
Wernyhorę. A tobie, panie reżyserze?
Student II
Cicho sza o tym na razie. Mnie się trafiła córka Żyda. Rachela. Nie moja
płeć. Może podmianka?
Nicola
Rachela też super. Dlaczego nie chcesz jej zagrać? Sorki, ale ja się nie
zamieniam. Za nic na świecie.
Student II
Nie bądź taka. Zgódź się, co? Rachela pasuje do ciebie. Wypisz
wymaluj.
Nicola
Gdybyś był na moim miejscu zamieniłbyś się? Powiedz szczerze.

Student II
Ok, ok. Każdy chciałby być Wernyhorą. Fakt.
Nicola
Do Racheli idealnie pasujesz właśnie ty. Dużo bardziej, niż ja. Ona jest
mądrzejsza od wszystkich innych razem wziętych. No i pisze poezję.
Tak, jak ty. Więc zamiast narzekać zacznij czytać swoją kwestię. Ja też
choć raz muszę przejrzeć.
Zosia
Nikt nie chce wiedzieć, co ja wylosowałam? No? Nie gapcie się, tylko
zgadujcie... Panny Młodej nie widzieliście?
Student II
Spoko, Zośka. Pierwszy zgłaszam się na męża.
Zosia
Pewnie, że tak. Już lecę.
Załogant III
Ja zaraz was pobłogosławię i związek od razu będzie gotowy do
bezwstydnej konsumpcji. Nawet na miejscu.
Nicola
Żarty żartami, ale mógłbyś powiedzieć, gdzie was wcięło. Jakieś nowe
znajomości?
Załogant III
Żadne tam znajomości, co ty? Były małe zatory. Na szczęście dało się je
obejść. Szczegóły później. Delikatnej natury są przecież.
Nicola
Ja myślę. A tak w zarysie?
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Załogant II
Nicola, luzik. Musieliśmy jechać sami. Dziadek siedzi wciąż u Stróża i
ruszyć się nie może.

Student
Ja zagram Gospodarza, zgoda? Zaczynamy. Jedyne takie
przedstawienie na świecie. Fanfary! Kurtyna w górę!

Nicola
Niech tam kibluje, głupek. Ruszyć się nie może? Też mi… Do roboty.
Tylko nie zakłóćcie przedstawienia.

Chórek
Bieda piszczy, smród i błota, że niby polska hołota. Że niby polska
hołota. Złoto świeci, chciwość wielka, a Polakom poniewierka. Nam
została poniewierka.

Załogant III
Jak my się zakręcimy, dopiero będzie spektakl. Aktorstwo pierwsza
klasa. Tylko, że ja wylosowałem Księdza, a on Pana Młodego. Student
wydarł się, że my obaj musimy zaraz grać.

Załogant II (w przebraniu za Pana Młodego)
Ksiądz dobrodziej już niebawem będzie nosić pelerynkę?

Nicola
Więc potem chyba, nie?

Załogant III (w przebraniu za Księdza)
Może i należy mi się, lecz pewnego nic nie wi się. Inni także robią
ślinkę! Może sprawię pelerynkę.

SCENA 7

Załogant II (w przebraniu za Pana Młodego)
Może z Konsystorza przecie popatrzą okiem łaskawem. Życzę bardzo.

Student, Chórek, Załogant II (w przebraniu za Pana Młodego),
Załogant III (w przebraniu za Księdza), Zosia (w przebraniu za
Pannę Młodą), Lili, Nicola w apartamencie
Student
Uwaga! Uwaga! Ostatnie role rozlosowane. Aktorzy ubierają kostiumy i
rozgrzewają języki. Nie chodzi jednak o miłe, intymne świństewka.
Pamiętajmy, że jesteśmy w świątyni sztuki, w teatrze. Słuchajcie
uważnie. Na początek krótkie ćwiczenie. Najpierw ja, potem wy.
Gotowi?... Królowa Karolowa kazała królowi Karolowi kare konie kuć.
Król Karol kare konie kuje, królowa Karolowa karymi końmi kieruje...
Teraz wszyscy razem.
Chórek
Królowa Karolowa kazała królowi Karolowi kare konie kuć. Król Karol
kare konie kuje, królowa Karolowa karymi końmi kieruje.

Chórek
Stroje, władza, okradanie, polskiej krwi wciąż wysysanie. Naszej krwi
wciąż wysysanie. Czarna mafia za czerwoną, polskie dusze w piekle
toną. Nasze dusze w piekle toną.
Zosia (w przebraniu za Pannę Młodą)
Choć co dadzą. Ino te ciarachy tworde. Trza by stoć i walić w morde.
Załogant II (w przebraniu za Pana Młodego)
Moja duszko, tu się mówi o kościelnej dostojności, którą mają przyznać
jegomości.
Zosia (w przebraniu za Pannę Młodą)
Jo myślała, że co inne.
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Załogant III (w przebraniu za Księdza)
Naiwne to i niewinne.
Chórek
Gęby tłuste, serca chude, robi Polska za ułudę. Kraj nasz robi za ułudę.
Kościół syty i bogaty, a dla Polski grzech i baty. Dla nas tylko grzech i
baty.
Lili
Nie za ostro przypadkiem? Lekka przesada. Ja protestuję!
Nicola
O! Proszę bardzo. Prawda w oczy kole.
Lili
Prawda? Niby jaka prawda? Sama nie wiem, co będzie, gdy proboszcz
się dowie. Ambasada.
Nicola
Cenzorka się znalazła. Patrzcie tylko. Przyszłaś tutaj kogoś
przestraszyć? Ty zwykły donosiciel chcesz być? Władzuchnie kochanej
w dupę będziesz lazła? Myślisz, że ktoś się jej tutaj boi oprócz ciebie?
Śmiechu warte.
Lili
Tobie jest do śmiechu? Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni.
Student
Cicho będziecie, czy nie? To teatr. Sztuka. W żadnym razie pyskówka.
Nie wiecie, że sztuka niesie w sobie najczystszą z prawd? Artystyczną, a
nie potoczną, skażoną przez banał codzienności.

SCENA 8
Pan w czerwieni, Student II w apartamencie
Pan w czerwieni
Gratuluję inscenizacji, drogi nasz reżyserze. Zwłaszcza Chórek mi się
spodobał. Z jednym wyjątkiem. Czarna mafia za czerwoną? Kto niby
komu miałby krew wysysać?
Student II
Taki skrót myślowy. No i zwykła zadyma oczywiście. Najpierw byli
komuniści. Na ich miejsce wskoczył kościół. Za kościołem… Kto już
czeka w kolejce za kościołem?
Pan w czerwieni
Pamiętam cię, jak się rodziłeś. Wtedy i partia, i kościół dbały o ciebie.
Zabiegały o twoją duszę. Na wyścigi niemalże. A teraz są dla ciebie po
prostu dwoma mafijnymi kolorami.
Student II
Jesteś marksistą, czy teologiem?
Pan w czerwieni
Dzisiaj przede wszystkim akuszerem.
Student II
Szkoda, że nie lekarzem ogólnym. Od dwóch dni coś strzyka mi w…
Pan w czerwieni
… Lewym barku? Wiem, wiem.
Student II
Skąd wiesz? Nikomu nie mówiłem.
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Pan w czerwieni
Zawodowa intuicja mi podpowiada. Nic wielkiego. A ty? Czym
kierujesz się w swojej twórczości? Też intuicją? Czy może erudycją i
formalizmami?
Student II
Trochę tym. Trochę owym. Różnie. Nie do końca można to określić.
Pan w czerwieni
Na przykład dzisiejszy Chórek. Czym jest dla ciebie? Ma nas prowadzić
do poznania jakiejś skrywanej głęboko prawdy? Do katharsis? Czy jest
raczej narzędziem propagandy i wskrzesi w nas co najwyżej moralnego
kaca?
Student II
Ani jedno, ani drugie. Głównie przygląda się słowom-kluczom. Tym,
które w kraju tworzą dzisiaj polityczną różnorodność. Chórek szkicuje
w ten sposób współczesny obraz całego narodu. Pomaga więcej
zrozumieć. Nie ma w tym żadnej propagandy. Mogę zdradzić, że w tej
inscenizacji Chórek przyłoży wszystkim, bez wyjątku.
Pan w czerwieni
Czy aby na pewno bez wyjątku? Żydom też?
Student II
Chwila… Może niejasno się wyraziłem. Chórek wypowiada się z
perspektywy uwypuklenia relacji pomiędzy słowami-kluczami. Dzięki
temu wypowiada się po prostu obiektywnie.
Pan w czerwieni
Twoim zdaniem w krótkiej scenie możliwe jest obiektywne ujęcie
relacji między imponderabiliami?

Student II
Spoko. Pod warunkiem, że reżyser nie będzie za bardzo kombinował.
Potrzebna jest do tego prosta kalka znaczeniowa.
Pan w czerwieni
Raczej prosta droga do rażących uproszczeń.
Student II
Miłość między ludźmi i nacjami. Solidarna pomoc. Sprawiedliwość.
Prawa człowieka. To nie są żadne uproszczenia.
Pan w czerwieni
Wiesz, co mi się w tobie podoba? Masz takie internacjonalistyczne
ciągoty. Jak wielu starych, dobrych dyktatorów.
Student II
Ja i dyktatorskie ciągoty? Chyba ci odbiło. Dobry nastrój chcesz mi
popsuć.
Pan w czerwieni
Trudno uwierzyć, prawda? A przecież każdy idealista ma zadatki na
dyktatora. Spójrz tylko na historię powszechną.
Student II
Droga od zadatków na kogoś do bycia tym kimś w przyszłości jest
bardzo długa.
Pan w czerwieni
W przypadku idealistów są tylko dwie drogi. Obie krótkie. Albo jesteś
ofiarą innego idealisty, albo jego oprawcą.
Student II
Sorki. Fajnie nam się rozmawia, ale nie czas na filozofowanie. Mam
dzisiaj sporo ważnych obowiązków.
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Pan w czerwieni
No tak. Zapomniałbym o przedstawieniu. Bardzo jestem ciekawy twojej
Racheli. Masz jakiś szczególny pomysł na tę postać?
Student II
Skąd wiesz, co wylosowałem?
Pan w czerwieni
Domyśliłem się. Czysty przypadek.
Student II
Nie wierzę w czyste przypadki. Sorki. Chórek już czeka.

SCENA 9
Chórek, Załogant II (w przebraniu za Pana Młodego), Stefcio (w
przebraniu za Żyda), Lili w apartamencie
Chórek
Kiedy z ludu krew wycisną, wierny gniew na Żydów cisną. Mroczny
gniew na Żydów cisną. Kościół świętym batem łaje, tylko Żydom się
dostaje. Naszym Żydom się dostaje.
Załogant II (w przebraniu za Pana Młodego)
Przyszedł Mosiek na wesele.
Stefcio (w przebraniu za Żyda)
Nu, ja tu przyszedł nieśmiele.
Załogant II (w przebraniu za Pana Młodego)
No, jesteśmy przyjaciele.

Chórek
A ksiądz po ambonach krzyczy, żeby Żydów wydziedziczyć. Naszych
Żydów wydziedziczyć. Niech utoczy im lud sadła, by ojczyzna nie
upadła. By ojczyzna nie upadła.
Załogant II (w przebraniu za Pana Młodego)
A tak, jak są tacy, co skubią, to i są tacy, co się boczą.
Stefcio (w przebraniu za Żyda)
Niech się boczą, a jak oni potrzebują, to ich u mnie jest bardzo wiele.
Załogant II (w przebraniu za Pana Młodego)
W zastawie.
Stefcio (w przebraniu za Żyda)
No, to tak, jak w kieszeni, pan dzisiaj w kolorach się mieni…
Chórek
Żydzi złoty mają trzosik, a to przecież nie ich grosik. A to przecież jest
nasz grosik. Wszyscy u nich są w kieszeni, trzeba spalić rój szerszeni.
Naród spali rój szerszeni.
Lili
Po co te antykościelne akcenty? Antynarodowe wprost. Na wieczorku
literackim coś takiego?
Chórek
Kościół rozda rozgrzeszenie, Żydów cienie. Nasze mienie. Żydów
mienie. Nasze mienie. Nasze mienie. Żydów cienie. Nasze mienie.
Żydów.

Stefcio (w przebraniu za Żyda)
No, tylko że my jesteśmy tacy przyjaciele, co się nie lubią.
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Stefcio
A gdzie jest Nicola? Zmyła się przed występem?

SCENA 10
Student, Lili, Załoganci II i III, Stefcio w apartamencie
Student
Dziękuję, superowy spektakl. Bajeczny po prostu. I od razu odzew
społeczny słychać. Protest Lili tylko potwierdza, że sztuka w życiu
człowieka jest najważniejsza. Spoko... Mamy za sobą taki nasz mini akt
pierwszy. Z odautorskim komentarzem Chórku. Teraz chwila
odpoczynku. Z minutkę, co? Prawdziwa przerwa przewidziana jest po
akcie drugim. Wtedy będzie czas na przekąski i degustację.
Obowiązkowo! Żeby nikt nie narzekał na moją tradycyjną, narodową,
polską gościnność.
Lili
Ludzie, no… Powiedzcie coś. Na miłość boską.
Załogant III
Student, ale nie za ostro jest? Chórek odjechał zupełnie.
Student
A co? Wyspiański jest delikatniejszy? Kpi ze wszystkich. Aż miło.
Wiesz… Żeby ruszyć leniwe sumienia, musi być niezły kop, bo inaczej
tylko kaska i rżnięcie.
Stefcio
Dobrze, że nie ma mojej żony. Awantura od razu by była, jak amen w
pacierzu.
Student
Uwaga, uwaga! Już czas! Akt drugi. Aktorzy gotowi?

Załogant III
Co ty? Ona w łazience siedzi. Jak ją znam, ostro kuje swój tekst. Na
blachę. Cała Nicola. Perfekcjonistka po prostu. Zawsze chce dać z siebie
wszystko, co najlepsze. Nie zauważyłeś jeszcze?
Stefcio
Ja myślę, że raczej ty jesteś perfekcjonistą. Ona jest tylko delikatną
dziewczyną. No... Kobietą.
Załogant III
Równy gość z ciebie. Spoko... A widzieliście, jak Lili się wścieka? Szlag
ją zaraz trafi. Aż mi jej żal trochę. Nie wiedziałem, że ona taka kościelna
jest.
Załogant II
Zaraz kościelna. Nie wymyślaj. Komedię robi. Na złość Studentowi. Z
zazdrości, że nie jej chata.
Stefcio
Jest czego zazdrościć.
Załogant III
Nie, nie. Wcale tak nie jest. Mnie też ten chór nie do końca leży.
Załogant II
Sorki. To tylko sztuka teatralna. I akurat taka, a nie inna, jej uroda.
Jednemu będzie zwisać, drugiemu od razu się kozik w kieszeni
otworzy. No i jest jeszcze swoboda twórczości artystycznej. I wolność
słowa jest. Przynajmniej tutaj, na obczyźnie. Więc luzik.
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gościńca?

SCENA 11
Chórek, Nicola (w przebraniu za Wernyhorę), Student (w przebraniu
za Gospodarza), Lili, Student II w apartamencie
Chórek
Wprost z ugoru dwupolówki modły niosą do Żydówki. Zdobią nią swoje
szturmówki. Naród los wykuwa z bólem. Żyda głoszą nowym królem.
Żyda głoszą naszym królem.
Nicola (w przebraniu za Wernyhorę)
Jeszcze w uszach mam te dzwony ponad ich weselne grajki, jęk
posępny, jęk męczony, tyle krwi rzezanych ciał. Ja tam był, przy
trupach stał. Jeszcze w uszach mam te dzwony. Patrzyłem się na lud
święty, jako upadał przeklęty, przekleństwami potępiony. Kiedy ojce
klną na synów, kiedy syny przeklną ojce, takie jęczące ogrojce, łez
krwawiących, łez serdecznych słyszałem w tych głosach wiecznych, w
głosach dzwonów jęk szalony. Jeszcze w uszach mam te dzwony.
Student (w przebraniu za Gospodarza)
Pan-Dziad z lirą. Wernyhora! Wy mnie znany, spodziewany, Wy, o
którym jeszcze wczora tylko we śnie, tylko w marze, jak owi dawni
mocarze. Wy na koniu, siwym koniu, poprzed dom mój, z wieścią.
Nicola (w przebraniu za Wernyhorę)
Roześlesz wici przed świtem, powołasz gromadzkie stany. Ma być
jawne, co jest krytem, co dalekie było - blisko. Dziś u Waści weselisko.
Prawie że są wszyscy społem. Roześlesz wici przed świtem, niech jadą
we cztery strony. Bądź gotów, nim wstanie słońce. Skoro porozsełasz
gońce, zgromadzisz lud przed kościołem, jak są zdrowi, prości, mali,
ażeby godność poznali, Bogiem powitasz ich kołem, a wtedy przykaż im
ciszą, niech żaden brzeszczot nie szczęknie, a skoro rzesza uklęknie,
niech wszyscy natężą słuch: czy tętentu nie posłyszą od Krakowskiego

Chórek
Lecz religia to kradziona. Naród przed kościołem kona. Rzesza przed
kościołem kona. Żydzi są tego świadkami, świętymi sobotnikami.
Krnąbrnymi sobotnikami.
Student (w przebraniu za Gospodarza)
Wytężam, wytężam słuch.
Nicola (w przebraniu za Wernyhorę)
Ja wiem, żeś jest Asan zuch. Od Krakowskiego gościńca czy tętentu nie
posłyszą, czy już jadę z Archaniołem? Mówię Słowo - rzecz prawdziwą.
Chwila, chwila osobliwa. Wybrałem dziś weselisko, twój dworek,
dróżkę, zagrodę. Słyszysz, jaki wicher wyje! Słyszysz, wielki deszcz się
pluszcze! Słyszysz, chrzęszczą wielkie drzewa i jako trzaskają kuszcze.
To tam moja drużba śpiewa, tysiąc koni grudy bije ze złotymi
podkowami!
Student (w przebraniu za Gospodarza)
Jezus, zmiłuj się nad nami!
Nicola (w przebraniu za Wernyhorę)
Leć kto pierwszy do Warszawy z chorągwią i hufcem sprawy, z
ryngrafem Bogarodzicy. Kto zwoła sejmowe stany, kto na sejmie się
pojawi sam w stolicy, ten nas zbawi!
Student (w przebraniu za Gospodarza)
Jako żywo, jako żywo. Waść mi takie dziwa prawi. I to jako rzecz
prawdziwą.
Chórek
Naród wierzy w Boże dary, jesteśmy święte huzary. Myśmy to Boga
huzary. Żydom cios krwawy zadany, teraz nasz naród wybrany. Nasz
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tylko naród wybrany.
Nicola (w przebraniu za Wernyhorę)
Wszystko święte, wszystko żywo. Z daleka, a miałem blisko. Wybrałem
twój dom, zagrodę i wybrałem Weselisko. Waszmość rękę miej
szczęśliwą. Daję Waści złoty róg.

Lili
Obca polskiemu duchowi akcja polityczna… Antynarodowa, brudna
propaganda… Jaka tam czysta sztuka… Ale weźmiemy się i za czystą
sztukę, jeżeli na tym ma polegać.

Student (w przebraniu za Gospodarza)
Złoty róg.

Chórek
Kościół rozdał rozgrzeszenie, Żydów mienie. Żydów cienie. Nasze
mienie. Żydów cienie. Nasze cienie. Żydów cienie. Nasze mienie.
Żydów…

Nicola (w przebraniu za Wernyhorę)
Możesz nim powołać chór.

SCENA 12

Student (w przebraniu za Gospodarza)
Bratni zbór.
Nicola (w przebraniu za Wernyhorę)
Na jego rycerny głos spotężni się Duch, podejmie Los. Daję w twoje
ręce róg.
Student (w przebraniu za Gospodarza)
Dziękuj Bóg.
Chórek
Bóg czy chce słuchać wołania? Naród nad grobem się słania. Kraj nasz
nad grobem się słania. Gdzie są Żydzi, co w róg dęli? W ojczystej ziemi
zginęli, w naszej stodole spłonęli.
Lili
Hańba! Zwykła profanacja. Kłamliwe teksty… Co? Może tylko my
mordowaliśmy Żydów? A oni niewinne gołąbki niby?
Student II
Lili, luzik! To sztuka jest tylko. Czysta sztuka.

Student, Lili, Student II w apartamencie
Student
Dziękuję ponownie. Uf! Nie wiem, co powiedzieć. Aktorstwo super.
Lili
Uważam, że przesadziłeś, stary. Takie jest nie tylko moje zdanie tutaj.
Wielu myśli podobnie, choć nie mają odwagi tego głośno powiedzieć.
Student II
Ty znowu swoje. Ok. Masz prawo. Ale krzykiem mnie nie wystraszysz.
Wiesz, dlaczego? Bo prawdziwa cnota krytyki się nie boi.
Lili
Tu chodzi o wyważenie akcentów. Słychać tylko, że Żydzi to, Żydzi
tamto. A co z nami? Jesteśmy kompletne głupki? Złodzieje i pijaki?
Zbrodniarze? Apokaliptyczne zło? Czy tak, wielki reżyserze? Myślisz, że
nie wiem, kto ten spektakl upichcił?
Student
Lili, daj mu odsapnąć… Może najpierw dokończmy tę pierwszą sprawę,
zgoda? My, to dla ciebie kto? Polacy czystej krwi aryjskiej? A jeśli tak,
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wówczas już nie Żydzi polscy? Według ciebie Żydzi polscy nie są
Polakami? Jak długo będziesz jechać na tej prymitywnej kalce? Twoim
zdaniem Żyd ma być przekleństwem? Polski Żyd ma być największym
przekleństwem?
Lili
A kto atakuje Polskę? Że komory gazowe. Że pogromy. Że zły kler. Że
antysemityzm. No? Kto? Ja się tylko pytam.
Student II
Mógłbym coś powiedzieć?... Dzięki wielkie. Lili, ty lepiej nic o klerze
nie mów, dobrze? Ja jestem co niedziela w naszym kościele i ciebie ani
razu nie widziałem. Wyluzuj więc. No co? Nie naciągaj. Nikogo tutaj
nie reprezentujesz. Z pewnością nikogo z naszej parafii. To ja jestem
praktykującym katolikiem. I obserwuję od dawna, co się dzieje. Mam
prawo nie zgadzać się z tym. I jako autor dzisiejszej inscenizacji daję
temu wyraz właśnie w taki sposób.
Student
Posłuchajcie mnie wszyscy! Odpuśćmy sobie. Bardzo was proszę.
Przypominam, że nasze spotkanie jest też moją parapetówką. Uwaga
więc, uwaga! Proponuję dłuższą przerwę. Regenerację sił. Ładowanie
akumulatorów. Czeka na nas smaczne jedzonko. Spoko drinki. Taka
tam drobna rozpusta. Jakby tego było mało, Lili zrobiła nam
niespodziankę. Na autora najtrafniejszej refleksji o dzisiejszych
występach czeka butelka szampana.

SCENA 13
Lili, Dziennikarz w apartamencie
Lili
Jakaś trafna refleksja? Nie nęci cię schłodzony szampan?

Dziennikarz
Nie widzę nikogo, kto mógłby prawidłowo ocenić trafność mojej
refleksji.
Lili
Po której jesteś stronie, jeśli wolno wiedzieć?
Dziennikarz
Proszę?
Lili
Co ty? Z księżyca spadłeś? Do której partii należysz?
Dziennikarz
Z całą pewnością do każdej.
Lili
Kolejny oportunista.
Dziennikarz
A co? Zależy ci na stronnikach?
Lili
Zależy mi wyłącznie na osobach myślących. Nie byle jak myślących.
Dziennikarz
Niezależnie i krytycznie? O takie osoby ci chodzi?
Lili
Dokładnie. Bez tego nikt nie jest w stanie przebić się przez zmowę…
Wszechobecną. Złowrogą. Może i ty do niej należysz, a tylko udajesz
głupka?
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Dziennikarz
Nikogo nie muszę udawać. Znam swoją wartość. Należę do grupy osób
myślących. Niezależnie i krytycznie. I widzę, jak przez cały wieczór
starasz się dokuczyć Studentowi.

apartamentu z pięknym tarasem?

Lili
Mnie chodzi tylko o zasady. Student przekroczył granice naszej
tradycyjnej gościnności.

Dziennikarz
Aż tak źle mu życzysz?

Dziennikarz
Czyżby? Zaprosił nas wszystkich do siebie. Żywi i bawi.
Lili
Kogo bawi, tego bawi. Mnie tam do zabawy daleko. Bardzo daleko.
Dziennikarz
Czepiasz się.
Lili
Nie widzisz, że on stosuje podwójne standardy? Z jednej strony
zaprasza nas i niby, jak jakiś wielki patriota, chce uchodzić za kogoś
tradycyjnie gościnnego i otwartego na nasze potrzeby. Ale z drugiej
strony pozwala tej kreaturze wystawiać pseudo-sztukę, pożal się Boże
spektakl teatralny. A po co? Żeby opluć naszą ojczyznę. Nie dostrzegasz
w tym sprzeczności?
Dziennikarz
Przyznam, że jestem zaskoczony tą analizą.
Lili
Spostrzegawczość. Podstawa.

Lili
Niech się nim udławi. Najlepiej natychmiast.

Lili
Nie rozumiesz? On aktywnie wspiera przedstawienie. Zasłania się
wolnością twórczą. Wolnością słowa. Lecz, tak naprawdę, naszym
kosztem wywyższa Żydów.
Dziennikarz
Może i on jest jednym z nich?
Lili
Stwierdzasz fakt, czy pytasz?... Teraz i ja tak myślę… Że on jest po
prostu zadekowanym Żydem.
Dziennikarz
Na domiar złego bogatym, zdaje mi się.
Lili
I co z tego miałoby wynikać? Chcesz mnie jeszcze bardziej zdołować?
Sądzisz, że jest mi przyjemnie? Ja muszę zadowolić się pokoikiem pod
schodami w suterenie, a on żyje sobie na salonach... Więcej masz tego
rodzaju smaczków?
Dziennikarz
Tak sobie myślę, że jeśli jakiś Żyd jest rażąco bogaty, po co powtarzać,
że jest bogaty? Trzeba mówić, że jest…

Dziennikarz
Sądzisz, że on działa intencjonalnie? Czy może zazdrościsz mu tego
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Lili
Złodziejem.
Dziennikarz
A jeśli jakiś Żyd jest rażąco dobry, po co zaraz rozgłaszać, że jest dobry?
Trzeba mówić, że jest…
Lili
Przebiegły.
Dziennikarz
I jeśli jakiś Żyd z powodu tej dobroci wspiera ubogich, po co
potwierdzać, że ich wspiera? Trzeba mówić, że ich…
Lili
Rujnuje.
Dziennikarz
Jeśli zaś jakiś Żyd jest rażąco mądry, po co go wychwalać, że jest
mądry? Trzeba mówić, że jest…
Lili
Hochsztaplerem.
Dziennikarz
Jeśli natomiast jakiś Żyd jest rażąco skuteczny i swoją pracowitością
udaje mu się w życiu osiągnąć wszystko, co zaplanował, po co
stresować się, że jest aż tak pracowity? Trzeba mówić, że jest…
Lili
Szują spiskującą przeciwko naszej ojczyźnie!

SCENA 14
Student, Lili, Nicola, Studenci I i II w apartamencie
Student
Lili! Więc jak? Mogę rozumieć, że aktualny jest ten twój szampan?
Lili
Szampan? No dobrze… Moi drodzy! Proszę o chwilę uwagi. Dziękuję.
Zapewne wiecie, że od niedawna jestem osobistym sekretarzem attaché
kulturalnego w naszej ambasadzie. Możecie mnie polubić w necie.
Wszyscy, oprócz cwaniaczków, złodziejaszków i podłych spiskowców
oczywiście.
Student
Tylko bez ideologii. Proszę cię. Bez spiskowych teorii. Wyluzuj.
Lili
Czy przypadkiem nie ty jesteś jakiś spięty? Do rzeczy. Pan ambasador
postanowił uhonorować nas wszystkich. Osobiście przekazał na moje
ręce nagrodę dla osoby, która na nią zasłuży… Chodzi mi o mądrą
refleksję na temat dzisiejszej inscenizacji. Życzę wszystkim miłej
zabawy. Dziękuję za uwagę.
Student
Spoko, Lili. Szampan dobra rzecz.
Lili
Dziękuję raz jeszcze. Ależ bardzo dziękuję w imieniu pana ambasadora
i własnym. Cóż… Jak już mówiłam, butelka szampana jest od pana
ambasadora. Dodam, że pan ambasador nie wiedział, jakie treści kryją
się za niewątpliwie kontrowersyjnym wystąpieniem Chórku i nie bierze
za nie żadnej odpowiedzialności.
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Nicola
Co ty, Lili? Nadal komediantka jesteś? Ten twój ambasadorowy
szampan jaki jest? Oryginalny? Francuski? Czy tandetny sikacz? Jak u
naszych polityków.
Lili
Moi drodzy, cieszmy się z tego, co mamy. W kraju teraz kryzys.
Ambasada ma mniejszy budżet. Imprez kulturalnych jest coraz więcej.
Wszystko trzeba obsłużyć. Nikogo nie pominąć. Dlatego lepiej jest
uszanować potrzebujących czymś skromniejszym, ale jednak z dobrą
intencją. I chociaż dzisiejszy szampan nie jest francuski, nie jest też
zwykłym winem.
Nicola
Na czym ty się znasz oprócz prawienia frazesów? Możemy rozumieć, że
wytrwale równasz w dół? Do poziomu twoich pracodawców?
Lili
Wciąż jesteś ofiarą losu. Przykro mi.
Nicola
Największymi ofiarami losu są takie osoby, jak ty. Zaślepione. Bez
szans na mówienie prawdy o życiu. O ojczyźnie. Nic przed tobą.
Zgliszcza za tobą. Kraj rozpada się na naszych oczach, a ty szampana
przynosisz od tych politykierów? Od żałosnych idiotów, snujących
chore wizje kraju od morza do morza? Czego się nie dotknęli,
spieprzyli. Ślepa jesteś? Za waszą arogancję zapłacili zwykli ludzie.
Starzy i młodzi. Tak, tak. My też. Zresztą nadal płacimy.
Lili
Oto działaczka robotniczo-chłopska się znalazła. Patrzcie tylko.
Prawdziwa rewolucjonistka. Co ty? Żydówka jakaś jesteś, czy co?

Nicola
Nic ci do tego. A nawet gdyby? Może nie wolno? Chciałabyś zabronić?
Lili
Lepiej wiedzieć, z kim się człowiek zadaje.
Student
Nie przeginaj, Lili.
Lili
Po co udawać jednego z nas? Czy nie prościej przyznać się od razu do
swojego pochodzenia? Nie widzę w tym nic niewłaściwego. A życie od
razu jest uczciwsze.
Student
Nie mogę już dłużej słuchać tych bredni. Masz chorą wyobraźnię. Nie
akceptuję czegoś takiego. Zmieńmy temat rozmowy.
Lili
Ciekawe, że na co innego tak chętnie się zgadzasz... Zapomniałabym o
ważnym komunikacie. Pan ambasador i ksiądz kanonik zapraszają
wszystkich na najpiękniejsze święto. Boże Ciało.
Załogant I
Boże Ciało chyba latem będzie dopiero? A gdzie Boże Narodzenie z
opłatkiem?
Lili
Pan ambasador i ksiądz kanonik wyjeżdżają na opłatek do Rzymu. W
tej sytuacji można pójść do innego kościoła. Pełno ich. Nie tylko nasze
msze są w mieście.
Załogant I
Byłem świadkiem, jak ambasador oficjalnie zapraszał do siebie w
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grudniu na opłatek. W ambasadzie miał być szwedzki stół. Tak
powiedział.

Stefcio
Ja miałem takiego cykora, że aż strach. Jak wypadł mój Żyd?

Lili
Pan ambasador będzie towarzyszył księdzu kanonikowi. W tej sytuacji
nie widzimy potrzeby organizowania dodatkowego opłatka.

Nicola
Super Żyd z ciebie. W porzo.

Nicola
Czytałam niedawno w necie, że ponad połowę pieniędzy z kultury
poszło w tym roku na księdza. Na imprezy kościelne. Prawda, czy fałsz?
Lili
Tak ci śpieszno do rozdzielania funduszy ambasady? Zapomnij.
Załogant II
To jest bardzo ładna ilustracja tego, o czym mówiłaś, Nicola. Oni dbają
tylko o siebie. Ludzi mają gdzieś.
Lili
Nie pozwolę się obrażać.

Stefcio
Nie nabijasz się?
Nicola
Stefcio, co ty? Luzik. Napijmy się czegoś dobrego. Sukces wypadałoby
uczcić. Wino? Wódka?
Stefcio
Chyba napiję się. Masz rację. Ale nie wiem, co lepsze.
Nicola
Ja wolę wódkę. Z sokiem pomidorowym. Trochę przypraw. Zaraz
stajesz do pionu.
Stefcio
Krwawa Mary?

SCENA 15
Nicola, Stefcio w apartamencie
Nicola
Gdzieś ty się podziewał?... Jak impreza? Fajna?
Stefcio
Dobra byłaś na scenie, że nie wiem. Nie do wiary, jak szybko nauczyłaś
się tekstu na pamięć.
Nicola
Nic wielkiego. Technika. Miło, że ci się spodobała moja gra.

Nicola
Co? Nie dla ludzi? Zobacz, jak szybko się ją robi... Bierzemy przyprawy.
Pieprz. Sól. Papryka. E… Słodka. Za późno. Trudno. Do tego parę
kostek lodu. Gotowe. Mieszamy. No wymieszaj. Siły nie masz? Wiesz,
że nie uwierzę.
Stefcio
Długo potrząsać?
Nicola
Nie za długo. Już. Teraz do szklanek. O, tak. Poczekaj. Poczekaj
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jeszcze. Obserwuj. Czerwień krąży. Krąży. Opada. Zdrowie! Za nasze
aktorstwo. Pijemy za aktorstwo, bo życie nie różni się niczym od tej
sztuki, Stefcio. Nic a nic.
Stefcio
Łał… Mocne, że nie wiem. Takiego miksu w życiu nie piłem. Oddechu
nie można złapać. Ciebie nie bierze?
Nicola
Alkohol trzeba umieć pić. Taka sama umiejętność, jak każda inna.
Stefcio
U nas w kamienicy jest melina. Schodzą się tam ciągle żule. Mówię ci.
Są mistrzami w swoim fachu. Potrafią wypić wszystko. Łącznie z
denaturatem i płynem do odmrażania szyb.
Nicola
Spirytus też? Potrafiliby?
Stefcio
Czy ja wiem? Pewnie na oczy nie widzieli. Wodę brzozową co najwyżej.
Nicola
A ty?
Stefcio
Myślisz, że dałbym radę?
Nicola
Sprawdzimy, jeśli chcesz. W domu, bo może być potrzebna reanimacja.
Chyba, że najpierw poćwiczysz na kranówce.
Stefcio
A po co?

Nicola
Ponieważ pije się go inaczej, niż wódkę. Odwrotnie.
Stefcio
Odwrotnie? Przelewasz z kieliszka do butelki? I potem butelkę
zakręcasz?
Nicola
Dowcip ci się wyostrza, co? Nie tak to ujęłam. Nie, nie, Stefcio. Nie
chodzi o alkohol, tylko o sposób oddychania. Po prostu musisz nabrać
powietrza inaczej, niż wtedy, gdy pijesz wódkę. Jeśli będziesz pił, jak
wódkę, udusisz się. Tak ze dwie minuty nie złapiesz oddechu.
Wytrzymasz dwie minuty?
Stefcio
Skąd mam wiedzieć? Pokażesz na kranówie najpierw.
Nicola
Spoko, pokażę... Jak tam? Lepiej? Czujesz, że ten wariacki świat jest
twój?
Stefcio
Czuję nawet, że jestem niezłym aktorem.
Nicola
O to właśnie w tym wszystkim chodzi. Tak trzymaj. I do przodu.

SCENA 16
Student, Lili w apartamencie
Student
Czas na relaks. Kto ma ochotę coś zagrać czy zaśpiewać, niech nie czeka
na lepszą okazję. Muzyka łagodzi obyczaje… Sorki, wkradł się banał.
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Pamiętajmy też wszyscy o trafnej refleksji na temat dzisiejszego
przedstawienia. Szampan czeka.
Lili
Pragnę ze swojej strony potwierdzić. Gorąco wszystkich zachęcam do
twórczego wysiłku. Ofiarowaną przez pana ambasadora butelkę
szampana otrzyma najciekawsza propozycja.

SCENA 17
Załoganci II i III, Nicola w apartamencie

Załogant II
Nicola, ja tylko tak. Pogadać chciałem. Szmal przyniosłem.

SCENA 18
Pani w czerni, Załoganci I-III, Pani w bieli w apartamencie
Pani w czerni
Proszę, proszę! Sałata, jak z ogrodu warzywnego.

Załogant III
Nicola! Zero problemów.

Załogant II
Coś nie tak? Mnie ta chata nie kojarzy się z ogrodem warzywnym. Już
prędzej z rajskim. Bo tutaj po prostu jest raj. Najprawdziwszy.
Warzywniak można by co najwyżej założyć na widokowym tarasie.

Nicola
Spoko. Luzik. Wrzuć wariant bezstresowy.

Pani w bieli
A czy wy macie już pomysł na jakąś trafną refleksję?

Załogant III
Stefcio pewnie domyśla się, co jest grane. On nie jest jakiś tam durny
chłopak.

Załogant III (śpiewa)
Gdy sałata jest w ogrodzie, aniołowie ćpają co dzień.

Nicola
Może i tak, ale jakie to ma znaczenie? Przecież nie będzie się tym
zajmował. Więc po co ma wiedzieć za dużo?
Załogant II
Na psa w budzie go szykujesz? Na stałe? Drugi Stróż?
Nicola
Możesz tam zaraz trafić, jeśli będziesz taki ciekawski. Mam plan.
Wymagająca branża. A on się nadaje, jak mało kto. Sorki, tobie nic do
tego.

Pani w bieli
Ale beznadziejne.
Załogant III
Nigdy nie udało mi się nic wygrać. Dlatego pasuję.
Załogant I
Zaraz się rozpłaczę. Tak mi przykro.
Załogant III
Wygrałeś cokolwiek? Chociaż raz. Nie? Szkoda bardzo.
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Pani w czerni
Tym razem będzie jeszcze trudniej. My również zgłosimy refleksję.
Sukces murowany.

Załogant I
Ty już odleciałaś. Całkiem nieźle. Sam bym tak chciał. Tylko, że ja
najczęściej dołuję.

Załogant II
Pozytywne myślenie. Trzeba wierzyć w swoje siły, bo inaczej po
człowieku.

Pani w czerni
Naturalnie. Przecież jesteś człowiekiem. Nie masz szans w zetknięciu z
grawitacją. Ja nigdy nie dołuję.

Pani w czerni
Próbujesz mnie pouczać? Komu jak komu, ale mnie nie jest potrzebne
ani pozytywne, ani negatywne myślenie. Mogę nawet latać, jeśli mi się
spodoba. Nie wierzysz?

Pani w bieli
Ale ty jesteś uparta. Tylko spokojnie. Zaraz ci przejdzie. Napijemy się
szampana i pójdziemy spać. Tym razem ty mi zaufaj.

Pani w bieli
A nie za dużo wypiłaś przypadkiem? Prosiłam, żebyś nie mieszała
trunków z prochami, bo nie wiadomo, czym taka zabawa może się
skończyć.

SCENA 19

Załogant II
Zawsze tym samym. Totalny odlot i płukanka.
Pani w czerni
Nie wierzysz? Pomyśl tylko. Lecisz, jak ptak. Uwalniasz się od
przyciągania ziemskiego i unosisz wysoko, wysoko...
Pani w bieli
A ty swoje. Nie możesz tego zrobić. Będzie afera. Ja nie chcę mieć z tym
nic wspólnego.
Pani w czerni
Właśnie, że poleci. Oni wszyscy polecą. Znowu nasz świat będzie
przepiękny.

Student, Nicola w apartamencie
Student
Nicola, nie pozwól się prosić. Zaśpiewaj coś. Może twój protest song?
Nicola
Nie boisz się, że będzie nowa afera zaraz?
Student
Luzik, śpiewaj. Prawda nie powinna się ukrywać, gdy jest zastraszana
fałszem.
Nicola
No dobra… Ale najpierw posłuchaj mnie uważnie. Idzie Stefcio.
Pogadaj z nim. Tak po swojemu. Powiedz, co trzeba. Chcę go dołączyć
do nas... I po co ten wytrzeszcz? Nie bój żaby. Żaba nie bodzie. Nikt nic
nie straci. Ok? I delikatnie z nim. Pamiętaj.
Student
W porzo. Znasz mnie przecież. A co z językiem?
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Nicola
Jeśli dołączy do nas, załatwię mu kursy. Jak każdemu. Już
zapomniałeś? On jest dobry chłopak. Świeżutki, ale wszystko przed
nim. I nadaje się. Możesz mi zaufać.

Ważniejsza dla nich forsa
Twórca niech się nie dąsa
Nie jest dworu klientem
Będzie niemym akcentem

Student
Uwaga, Uwaga! Nicola zgodziła się zaśpiewać swój Poetycki protest
song.

Poeta stawia setę
Pijemy pod tapetę
Za to co do odkrycia
Za piękne dzieło życia

Nicola (gra, śpiewa)
Z poetą siedzę w barze
On coś na kartce maże
Wciąga ukradkiem prochy
By skryć wstydliwe szlochy
Cóż! W literackim barze
Przyszło mu pić w nadmiarze
Biedząc się nad kulturą
Że jest Koryntu córą
Brzęknie moneta licha
Kurwa już na nią czyha
Sprzeda twórcę u dworu
Hetera bez honoru
Płacz jednak nie pomoże
Gdy łajdacy przy dworze
Na literackim szlaku
Prawią o dobrym smaku
Żerują na twórczości:
Impotent bez miłości
I oddział epigonów
Płaszczących się u tronu

SCENA 20
Zosia (w przebraniu za Pannę Młodą), Nicola w apartamencie
Zosia (w przebraniu za Pannę Młodą)
Nicola! Zmywamy się. Ważny telefon jest.
Nicola
Kto dzwoni?
Zosia (w przebraniu za Pannę Młodą)
Dziadek.
Nicola
Odbiło mu? O tej porze?
Zosia (w przebraniu za Pannę Młodą)
Pogadaj z nim chociaż.
Nicola (rozmawia przez telefon)
Dawaj… No siema!… Czego ty chcesz w środku nocy?… Co?… Nic nie
słychać... Poczekaj. Nie rozłączaj się. Chwila… Znajdę lepsze miejsce.
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Student
Prawdę mówiąc, długo. Od samego początku. Pięć lat już będzie.

SCENA 21
Student, Stefcio w apartamencie
Student
Dokąd one pobiegły?

Stefcio
Przecież to nie jest długo. Pięć lat? W Polsce trzeba zbierać trzydzieści.
Na kawalerkę. Twoje mieszkanie ma dwa poziomy. Do tego taras. Na
kawalerkę ono mi nie wygląda.

Stefcio
Na taras. Dziadek dzwoni. Wyszły z nim pogadać.

Student
Dodaj miejsce w garażu. Siłownię. Basen. Saunę. Jacuzzi... A ty? Nie
chcesz tak żyć? Kupić sobie super metę? Mebelki? Kabriolecik?

Student
W porzo. Stefcio, co o tym wszystkim myślisz? Szczerze. Wiesz, jak na
spowiedzi.

Stefcio
Spoko, kto by nie chciał. Powiedz, w jaki sposób na takie cacko odłożyć.

Stefcio
Pytasz o spektakl, czy o piosenkę.
Student
O całość… Spoko. Chata ci się podoba?
Stefcio
Jasne. Zupełny odlot. I parapetówka też. Drogo jest tutaj? Chodzi mi o
czynsz. Wysoki?
Student
Stary, chata jest moja. Własna. Zbierałem na nią lata całe. W końcu
udało się kupić coś fajnego. Musiałem z banku dopożyczyć, taka
drożyzna w tej lokalizacji.
Stefcio
Wszyscy zazdroszczą ci. Długo oszczędzałeś?

Student
Niby każdy może wszystko mieć. Ale i nie każdy. Wiesz. Trzeba bardzo
chcieć i być trochę elastycznym. Kaska jest legalna. Leży wokół nas.
Problem w tym, żeby się po nią schylić. Czujesz to? Trzeba mieć
wyobraźnię i schylić się. Inaczej kaska przejdzie bokiem. A wtedy
zapomnij o bogactwie, Stefcio.
Stefcio
Szczerze? Ściągnęła mnie Nicola. Ja już miałem w domu nóż na gardle.
Nic, tylko się powiesić. A tutaj Dziany załatwił mi fuchę stróża na
budowie. Jeśli chodzi o mnie, żadna praca nie hańbi, chociaż
stróżowanie jest najniższym szczebelkiem drabiny. Wątpię, czy uda mi
się z tej roboty odłożyć większą sumkę. Chyba nie kupiłeś chaty
stróżując nocami na budowach?
Student
Stefcio, gdybyś naprawdę chciał taką chatę, już ją masz. Mogę ci
obiecać. Ale jedna rzecz jest ważna w tym wszystkim. Lojalność.
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Stefcio
Powiesz mi? Wal śmiało. Mogę przysiąc, że zawsze będę wobec ciebie
ok.
Student
Wobec mnie? Co ty, Stefcio?

sześćdziesiątce, ale jakbyś ją zobaczył, dałbyś jej trzydzieści pięć.
Najwyżej.
Stefcio
Dużo płacą?

Stefcio
Powiesz, czy nie? Co to za praca?

Student
Różnie. Średnio wypada dwa tysiące. Ile to dzisiaj na nasze? Przemnóż
sobie.

Student
Do dna, jak tak!

Stefcio
Ale kasa. Aż trudno sobie wyobrazić. Tyle tysięcy miesięcznie?

Stefcio
Do dna!

Student
Stefcio, raczej tygodniowo. Bywa niekiedy, że za jeden wypad. Część z
tego idzie na koszty organizacyjne. Więc jak? Wchodzisz?

Student
Br… Mocne cholerstwo, nie? Słuchaj, tylko między nami, ok? Powiem
ci wprost, bez owijania, bo mądry z ciebie facio. Ja pracuję jako ktoś do
towarzystwa. Mam kilka bogatych osób. Kilka pań po prostu, które
płacą mi za towarzyszenie im podczas obiadów, różnych spotkań, czy
balów nawet. No… Myśl sobie, co chcesz, ale te osoby są bardzo
dystyngowane. Niesamowicie zadbane. Żadnych problemów. Pełna
kultura jest. I dodatkowo one wpływowe bardzo są, jakby co. A, że
czują się samotne, mają czasami mnie. I tak sobie pomagamy. Luzik.
Moje znajome są na poziomie. Łapiesz? Aha! I nie wchodzi w grę żaden
seks. Pamiętaj. Tylko dobra prezencja. Uśmiech. Konwersacja.
Stefcio
Co ty? Nie ma w tym żadnego seksu? Panie są jeszcze przed setką, czy
już po?
Student
Wygłupiasz się? Czterdzieści. Pięćdziesiąt. Jedna jest troszeczkę po

SCENA 22
Nicola, Stefcio, Student w apartamencie
Nicola
Stefcio! Musisz natychmiast wracać na budowę. Zawiezie cię Zosia.
Tam wciąż jest Dziadek. Trzeba go jak najszybciej zmienić. Przecież
nocna zmiana jest twoja, nie?
Stefcio
Moja? A Stróż? On zamienił się ze mną wczoraj. Dlatego mam wolne.
Zapomniałaś?
Nicola
Sorki, ale musisz natychmiast jechać. Stróża nie będzie przez parę dni.
Niby kto miałby go zastąpić? Nie ma na to rady. Zosia czeka na dole.
Zmywaj się. Ściągnęłam windę. Student podrzuci ci jutro jakieś żarcie.
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Z tego, co tutaj zostanie.
Student
Stefcio, u mnie masz, jak w banku. Przy okazji dokończymy rozmowę,
co? Wpadnę w południe. Nara.

SCENA 23
Pani w czerni, Pani w bieli, Pan w czerwieni w apartamencie,
pozostali goście parapetówki pląsają z zamkniętymi oczami, jak
zaczarowani
Pani w czerni
Nie sądzicie, że nudno jakoś się robi?
Pani w bieli
A tobie mało wygłupów? Po co ich zamroczyłaś?
Pani w czerni
Zmęczeni są. Niech odpoczną. My w tym czasie dokończmy butelkę
szampana.
Pani w bieli
Ale prymitywna manipulacja. Strach pomyśleć, do czego jesteś zdolna.
Nie boisz się łatki, że manipulantka zwykła jesteś?
Pani w czerni
Opiekunka. Skromna opiekunka tylko. Zapamiętaj sobie raz na zawsze.
Pani w bieli
A jak nie zapamiętam? Zamiast mnie straszyć, może trochę kultury?
Ich się czepiasz, ale właśnie oni bawią się świetnie. Teatr mają. Chór.
Śpiewają piosenki. Ciebie wszystko nudzi, tak? A mnie wkurza, bo my
też moglibyśmy zrobić chórek jakiś. Dlaczego by nie?

Pan w czerwieni
Chórek anielski. Trzygłosowy.
Pani w bieli
Albo na dwa głosy żeńskie i dwa męskie. Przydałby się do tego
dziennikarz. Gdzie się podział?
Pan w czerwieni
Zapomnij. Śledzi Stefcia.
Pani w czerni
Chórek anielski? Musiałby być uskrzydlający. Niepowtarzalnie piękny.
I jednocześnie bardzo moralny. Moralność jest ciągle na czasie. Choć
nie bardzo wiadomo, dlaczego.
Pan w czerwieni
Zaraz tam na czasie. Czas nie liczy się przecież.
Pani w czerni
Może tak, może nie.
Pan w czerwieni
Moralność też się nie liczy. Ona jedynie pokazuje zakłamanie
intelektualne ludzi i ich umysłowe rozleniwienie, nic ponadto.
Pani w czerni
Ale coś z nutką dekadencji mogłoby być. Przeplecione cynizmem.
Pani w bieli
A ty znowu mieszasz moralność z czasem, czas z cynizmem. Wszystko
ze wszystkim.
Pani w czerni
Byle było dramatycznie.
121

Pan w czerwieni
Dramatycznie jest wtedy, gdy jest patriotycznie.

Przyłącz się. Nie narzekaj. Narodowa tożsamość
Jest jak prochy człowieka gdy świat ma cię nagle dość

Pani w bieli
A ja wolałabym, żeby było lirycznie.

Nic wtedy nie zostaje takie jak było przedtem
Na próżno twe gadanie głośno czy choćby szeptem
Łasy bądź na symbole. Nie myśl o normalności
Czekaj na blask orderów. Istotę doczesności

Pani w czerni, Pani w bieli, Pan w czerwieni (grają, śpiewają)
Rodzisz się w swej ojczyźnie by umrzeć w niej po latach
Harujesz dla jej dobra. Wzruszasz przy pięknych datach
To nic że cię w niej skubią święci i sprawiedliwi
Oni są kraju chlubą. Więc głupi kto się dziwi
Nie próbuj zboczyć z drogi. Urządzić po swojemu
Bo spotka cię sąd srogi. Radzimy po dobremu
Ojczyzna wielki cmentarz. Ucz się. To elementarz
Chcesz być od tego z dala? Spotka cię słuszna kara
Kto miałby bronić kraju pełnego naszych włości
Fortun w bajecznym raju zrodzonych z anielskości
Nie każdy jest aniołem. Tylko ci co dziś mają
Życie toczy się kołem. Jesteś z tych co padają
Na polach wielkiej chwały. Z medalem zamiast chleba
We krwi skąpany cały. Ojczyźnie takich trzeba
Jesteś armatnim mięsem. Po to się urodziłeś
Marnym człowieczym kęsem. W końcu nam uwierzyłeś?
Nasze są dziś ulice. Nasze kamienice
Twoje tylko cmentarze . Dajemy ci je w darze
Zapełniaj je ochoczo. Ucz dzieciaki miłości
Patrioci niechaj kroczą prężnym krokiem młodości
Bez nóg. Bez rąk. Oślepli. Tworzą kanon kultury
W walce za nas okrzepli. Wznoszą cmentarne góry

Co z ojczyzną się stanie? Gruz. Kamień na kamieniu
Na cóż do Boga łkanie gdy śmierć jest w jej imieniu?
Nic ci już nie pomoże. Mity? W nich puste słowa
Ojczyznę ucieszy śmierć zadana dzisiaj tobie

SCENA 24
Zosia (w przebraniu za Pannę Młodą), Dziadek, Stefcio w stróżówce
Zosia (w przebraniu za Pannę Młodą)
Dziadek, pobudka! Super muzyka leci, a ty śpisz? Zmiennik czeka.
Dziadek
Nareszcie jesteście. Tylko, że coś za długo, no nie?
Stefcio
Jak za długo? Ranek dopiero. Dużo za wcześnie.
Dziadek
Właśnie… Która już? Mieliście być po pierwszej, a tu szósta. Widno
zaraz. To ja musiałem ile godzin czekać? No ile?
Zosia (w przebraniu za Pannę Młodą)
Dziadek, nie narzekaj. Spałeś sobie przecież. Nawet nie wiedziałeś, że
noc minęła. Czy nie tak?
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Dziadek
Wiedziałem, nie wiedziałem... Nicola powiedziała, że jedziecie. Przed
pierwszą było, jak mówiła. Gdzie was nosiło przez całą noc? I po co
masz Zosia ten biały welon na głowie? Co wy ślub braliście, że sukienkę
założyłaś tył na przód?
Stefcio
O co ten krzyk? O co? Spałeś smacznie? O co ci chodzi?
Występowaliśmy w sztuce teatralnej takiej, stąd ten kostium. Auto w
drodze się popsuło nam na dokładkę. I tak zeszło. Jak to z autem.
Dziadek
A jedzie mi tu czołg pod oczami, no nie?
Stefcio
Ja i tak zaczynam dopiero wieczorem. Za kilkanaście godzin. A już
jestem. Więc spoko.
Dziadek
Ty nie narzekaj. Robota jest. Pieniądz, nie powiem. Nockę sobie
dodasz, a mnie oddasz za te wszystkie godziny. I dołożysz jeszcze dwie
do tego rachunku. Wtedy będziemy kwita, no nie?
Stefcio
Za nockę mogę. W porzo.
Dziadek
A za wczoraj w dzień? Za moją fatygę? Za czas na dojazdy? Moja
benzyna. Zużycie samochodu. Ty tego już nie liczysz?
Stefcio
Niech ci po powrocie Stróż odda. Sorki wielkie, ale ja na takie
wyliczanki kasy nie mam. A jak nie mam, nie dam.

Dziadek
Stróż tu nie wróci już. Nie ma takiej opcji. Teraz ty jesteś stróż, Stefcio.
A na pieniądz poczekam. Nie dzisiaj, to jutro. I wszystko może być
między nami. Żeby i Zosia nie była w kłopocie, no nie?
Zosia (w przebraniu za Pannę Młodą)
Dziadek, czy ja coś mówię? Jasne, że ci się kaska należy. Jak Stefciowi
wypłatę dadzą, swoje będziesz miał. A na zgodę ode mnie ekstra piwo.
Schłodzone. Może być?
Dziadek
No to zgrzewkę kup od razu. Będzie i taniej, i razem się napijemy. I
przyjemność mi sprawisz, że ty, pani architekt, z prostym ludem się
zadajesz, no nie?
Zosia (w przebraniu za Pannę Młodą)
Spoko, Dziadek.
Stefcio
Co się urodziło ze Stróżem?
Dziadek
Co się urodziło. Co się urodziło. Jednym się samochody psują w nocy, a
Stróża zabrali. Z elektrykami. Do wyjaśnienia wzięli.
Zosia (w przebraniu za Pannę Młodą)
Skręcili coś razem?
Dziadek
Długa historia. Najpierw, jak tu wczoraj przyjechałem, prościutko od
Nicoli, Stefcio wie, wtedy się przecież u Nicoli poznaliśmy, już była
afera. Dwaj kolesie po fajrancie obskoczyli trochę szafek w szatniach.
Ubrania wzięli. Narzędzia. Taką tam drobnicę. Załadowali do
bagażnika i w długą. Ale przedtem wciągnęli jakąś chemię. I
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prościutko na latarni wylądowali. Stąd kilometra nie będzie. Zaraz za
zakrętem, no nie?
Zosia (w przebraniu za Pannę Młodą)
Stróż jechał z nimi?
Dziadek
Stróż nie. Tamci dwaj wyszli z tego bez szwanku. Ale samochód
masakra. Cały przód do kasacji. Tylko, że bagażnik się jakoś otworzył.
Pech taki był. Akurat drogówka przejeżdżała. I zwinęli ich. Za
niewinność. Fanty wszystkie też wzięli.
Stefcio
Czy policja nie mogła tych rzeczy tutaj odwieźć? Jak teraz chłopaki
będą pracować? Bez ubrań i narzędzi?
Zosia (w przebraniu za Pannę Młodą)
Stefcio, oni przecież dowody rzeczowe muszą zabezpieczyć. Normalka,
spoko. Ty mi lepiej powiedz, Dziadek, co z tym wszystkim wspólnego
ma Stróż?
Dziadek
Niby nic, no nie? On tylko pilnował. Ale sama zobacz. W jaki sposób
tym dwóm udało się wjechać na teren budowy samochodem
osobowym? W jaki niby sposób? Potem jeszcze Stróż przepuścił ich z
towarem. Całkiem niedobrze. Tak ci policjanci powiedzieli.
Stefcio
I po co elektrykom cudze ubrania robocze?
Dziadek
Nie gadaj głupot. Chwila, bo to ważne jest. Bo ja byłem wtedy w drodze.
Od Nicoli jechałem. A już czułem, że nie jest dobrze, no nie?... Stróża
nie wzięli, gdzie tam. Dalej pilnował. Tylko, że jak policja się zmyła,

wtedy dopiero pierdyknęło.
Zosia (w przebraniu za Pannę Młodą)
Co znowu?
Dziadek
Co znowu. Co znowu. Kierownik budowy przyjechał. I z nim nowa jakaś
policja. A pod bramę zajeżdża akurat furgon z elektrykami. Już późno
było. Dużo po fajrancie. Kierownik pyta grzecznie, kto buchnął szpulę
przewodów miedzianych. Taką ogromną, Stefcio. Większą od tej budy,
w której teraz siedzimy.
Stefcio
Wczoraj ukradli taką wielką szpulę? Chyba nie Stróż?
Dziadek
Co ty? Co by Stróż z taką szpulą zrobił? Zresztą do niej dźwig jest
potrzebny.
Zosia (w przebraniu za Pannę Młodą)
Coś mi się przejaśnia z tym kablem. No mów dalej, Dziadek. Robi się
ciekawie.
Dziadek
Zosia, ty przecież wiesz, o który kabel chodzi. Gruby jak moje udo. W
środku czyściutka miedź. Droga bardzo... Szpula sobie tam stoi. Tylko,
że nie ma już na niej kabla. Golutka, jak ją Bozia stworzyła.
Stefcio
Przecież za kabel powinni odpowiadać elektrycy. Wystarczyło pokazać,
gdzie go zamontowali.
Dziadek
Elektrycy mówią, że kabel zużyty. A policja do furgonetki. Szuka.
124

Świeci. Od razu widać, że nic tam nie ma. Elektrycy pukają się w głowy,
że kierownik zwariował. Nikt nic nie znalazł, więc Stróż otwiera bramę,
żeby dali w długą, no nie? Ale za późno było już. Za późno.

Zosia (w przebraniu za Pannę Młodą)
Drogi kabel. Nawet bardzo. Grube setki tysięcy kosztuje. Do tego
transport i dźwig trzeba doliczyć.

Stefcio
Znaleźli ten kabel, czy nie?

Stefcio
I oni calutki wywieźli?

Dziadek
Z początku nie znaleźli. Potem znaleźli, bo nagle przybiegł taki jeden.
Chytry, że nie wiem. Z biura budowy on jest. Od zaopatrzenia. I drze
się, co i jak. Bo on ukrył się na dachu tego najwyższego budynku. Sobie
tylko patrzył, co ci elektrycy po fajrancie robią. A oni nadgodziny tłukli.
Codziennie. Przez pół roku pieniądz przygarniali, że nie wiem. No ale
oni ustawieni, musi, są. Mogą robić wszystko. Tak już jest na tym
świecie.

Zosia (w przebraniu za Pannę Młodą)
Jedna szpula kosztuje więcej, niż domek z ogródkiem. Dziadek,
powiedz mi, co wspólnego z tym wszystkim ma Stróż? Też siedział na
dachu?

Zosia (w przebraniu za Pannę Młodą)
Dziadek, ty mów o kablu. Dzwonili, że mam tutaj spotkanie o ósmej.
Niespodziewana narada. Właśnie w sprawie przeprojektowania
jakiegoś na szybko.
Dziadek
Niby o czym mówię? Przecież o kablu. Elektrycy cięli go na dachu po
fajrancie. Dzień w dzień. Potem do furgonetki i na skup. Jak on tak
powiedział, policja dawaj, znowu szuka, szuka... I nic. A kierownik
budowy po spawacza. Żeby natychmiast przyjeżdżał i rżnął furgonetkę
na kawałki, no nie? Aż znajdą ten kabel. Wtedy jeden elektryk pękł już
całkowicie. Że też cykor taki zawsze się znajdzie. Pokazał, w którym
miejscu jest skrytka zrobiona. A ona pełniutka była. Znaczy, ta skrytka.
Taki cienias. Musi, do kościoła nie chodzi, skaranie boskie.
Stefcio
Nie szkoda było niszczyć szpulę kabla? Pewnie nieźle kosztuje takie
cacko, jeśli dźwig jest potrzebny?

Dziadek
Stróż? No co ty? Stróż warował w budzie. Tylko, że znowu to samo. Że
niby nie pilnował budowy. Tak powiedzieli. I zabrali. Ale po co, nie
wiem, no nie?
Stefcio
On chyba rzeczywiście coś wiedział. Jeśli nie o jednej sprawie, to o
drugiej. Bo dlaczego tak nagle wziął za mnie nockę?
Dziadek
Co ty, Stefcio, wymyślasz? Zwariowałeś? Ale jak Stróża tam przycisną…
Ja nie wiem. Ja nie wiem. Wystarczy, że Matka Boska nie pomoże, a
cały świat się zawali.
Zosia (w przebraniu za Pannę Młodą)
Posłuchaj mnie. Lepiej jedź teraz do domu. Wyluzuj. Wszystko się
ułoży. Zobaczysz. Spoko będzie.
Dziadek
Tak myślisz? No dobrze, jak tak. Do kościoła wpadnę po drodze. Na
pewno nie zaszkodzi. A ten twój zepsuty samochód między nami
zostanie, no nie? Tylko nie zapomnij zdjąć strojów weselnych przed
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zebraniem.
Zosia (w przebraniu za Pannę Młodą)
Dzięki, Dziadek. Nie zapomnę. Równiacha gość z ciebie. Siema.
Stefcio
Siema, Dziadek.

Zosia (w przebraniu za Pannę Młodą)
Nasze szczęście, że siedzenia rozkładane, bo byś się tam nie zmieścił.
Nicola dobrze mówiła, że takiego zawodnika ze świecą szukać.
Stefcio
Co takiego? Jak mogła? Przecież obiecała mi, że słówka nie piśnie.
Nigdy. Przenigdy. Nikomu.

Dziadek
Ze Stróżem mam się rozliczyć? Dobre to jest. Ze Stróżem. A ty kto,
Stefcio? Nie stróż? Stróż przecież, no nie? Siema, siema. Dziecinada.

Zosia (w przebraniu za Pannę Młodą)
Sam przed chwilą mówiłeś, że było ci ze mną spoko. O co te pretensje
do Nicoli? Nie rozumiem cię. Gdyby nie ona, może nigdy nie
zdecydowałabym się. Ja tam jestem jej wdzięczna, Stefcio.

SCENA 25

Stefcio
Ach, tak? I zaraz wszyscy znajomi będą wiedzieli. Całe miasto. Aż ktoś
palnie mojej Dziurce i będzie koniec. Życie zawali mi się z hukiem. A ja
kocham Dziurkę. Słyszysz?

Stefcio, Zosia (w przebraniu za Pannę Młodą) w stróżówce
Stefcio
Dziadek nie wygada się z autem?
Zosia (w przebraniu za Pannę Młodą)
Wyluzuj i ty, Stefcio. Jeśli nawet powie komuś, co z tego? Samochody
psują się czasami.
Stefcio
Ale ty nikomu nie powiesz. Obiecałaś, tak?
Zosia (w przebraniu za Pannę Młodą)
Nie ufasz, czy jak? A mnie tak dobrze było. Cudownie. Jak nigdy
wcześniej. I tak długo. Ty jakiś prawdziwy ogier jesteś. Naprawdę.
Stefcio
Mnie też było super… Że aż nie wiem, co powiedzieć... Świetna jesteś. A
do tego w aucie. Mój pierwszy raz w aucie był.

Zosia (w przebraniu za Pannę Młodą)
A co, jeśli i ja jestem teraz zakochana? Bo może i jestem.
Stefcio
Zosia. Zwykłe zauroczenie. Czytałem w necie. Po seksie może się
zdarzyć. Ja też tak teraz mam. Cały czas myślę. A to o tobie. A to o
Nicoli. Tak na zmianę. No i ciągle przypomina mi się moja Dziurka.
Zaraz zwariuję.
Zosia (w przebraniu za Pannę Młodą)
Bardzo dobrze, że myślisz o swoich dziewczynach. Wrażliwy taki jesteś,
że super.
Stefcio
A po co mi taka wrażliwość? Do stróżowania? Do jakiejś budowlanej
złodziejskiej afery? I co ja policji powiem, jeśli mnie zapytają, gdzie
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byłem w nocy?

Czy o to właśnie chodziło?

Zosia (w przebraniu za Pannę Młodą)
Stefcio, dobry pies, to taki, który głośno szczeka. Ale mądry pies wcale
nie szczeka, tylko patrzy spokojnie, co się dzieje. Jeśli siedzisz już w tej
budzie dla psa, dobrze sobie wszystko przemyśl.

Pani w bieli
Ale dlaczego my? Dlaczego my? Mnie w nic nie mieszaj. Wszystko
ona... A może nie? Co tamci chłopcy ci zrobili, że ich zgładziłaś?

Stefcio
Jaki pies? Co ty mówisz? Jaka buda?
Zosia (w przebraniu za Pannę Młodą)
A gdzie niby jesteśmy? Na salonach pięknych? W pałacu bogatym?
Otwórz oczy... Ok. Już w porzo. Nie martw się niczym. Za godzinę będę
wiedziała, co się tu narobiło. W tym momencie jest, jak jest. Nic nie
zmienisz. Życie takie.
Stefcio
Moment. Sorki. Bramę muszę otworzyć. Sama zobacz. Kierownika nie
ma, a ludzie do roboty idą. Dostawa jakaś podjeżdża.
Zosia (w przebraniu za Pannę Młodą)
Dostawa niech sobie na kierownika poczeka. Aha! Tutaj masz tablet od
Nicoli. Powiedz mi… Spotkasz się ze mną jeszcze? Po mojej naradzie
może? Albo wpadnę wieczorem? Przywiozę ci kolację, co? Stefcio,
chcesz? Tak, czy nie? A może umówiłeś się już z Nicolą? No powiedz…

SCENA 26
Pan w czerwieni, Pani w bieli, Pani w czerni obserwują wydarzenia
Pan w czerwieni
Popatrzcie, jacy oni niewinni są. Jeszcze nie wiedzą, co się stanie. A
będą dzisiaj na pierwszych stronach popołudniówek. Jak mogłyście?

Pani w czerni
Ja? Ja kogokolwiek zgładziłam? Przestań się czepiać. W życiu. Dotarło?
Mam ci powtórzyć?
Pani w bieli
Ale ja pamiętam, co wyprawiałaś. Kto na tarasie straszył ich lataniem?
Będziecie latać, jak ptaki! Wszyscy będziecie latać, jak ptaki! Co? Może
wymyślam?
Pan w czerwieni
Tego nie wiedziałem. Proszę, proszę. Nadużycie kompetencji. Nie
miałaś prawa ani ich straszyć, ani tym bardziej zamordować.
Pani w czerni
Zaraz zamordować.
Pan w czerwieni
A jednak. Właśnie tak. Bez rzutu kostką taki czyn niczym nie różni się
od pospolitego morderstwa. Nie wywiniesz się.
Pani w czerni
Co wy mi chcecie wmówić? Przecież to był najzwyklejszy wypadek.
Napalili się zielska. Zmieszali z jakąś chemią. Popili szampanem. I
odlecieli. Normalka.
Pan w czerwieni
Tak po prostu? We trójkę? Jeden za drugim? Wszyscy nagle zrozumieli,
że potrafią fruwać? Że są ptakami? Nie bredź, bo niedobrze mi się robi,
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gdy słucham takich wyjaśnień.
Pani w bieli
A kto wyrzucił przez okno reżysera? Też nie ty? Może jakieś duszki
przyszły? Takie niewidzialne? Prosto z horrorów?
Pani w czerni
Uwierzcie mi. To też był wypadek. No spadł. Każdemu może się
zdarzyć.
Pan w czerwieni
Trochę jest już za dużo tych dziwnych wypadków, nie sądzisz?
Stanowczo za dużo. Sprawdziłem w naszym archiwum. Tam nic się nie
zgadza. Jakby był opisany jakiś inny świat. Wcale nie ten nasz, tutaj.
Realny. Fizyczny. Namacalny.
Pani w czerni
Wiesz o tym, a jednak mnie oskarżasz? Absurdalne.
Pan w czerwieni
Nie mogę biernie czekać. Od czegoś trzeba zacząć.
Pani w czerni
Raczej od kogoś. Ode mnie, tak? Absurdalne do kwadratu. Co więc
robimy? Moim zdaniem natychmiast trzeba przejąć inicjatywę. Chodzi
o to, żeby znowu wszystko zależało od nas.
Pani w bieli
A o czym konkretnie myślisz? Chcesz rzucać kostką? Teraz? Post
factum?
Pan w czerwieni
Myślicie, że w ten sposób wszystko wróci do normy? Spróbujmy więc.
Uda się, dobrze. Nie uda, trudno.

Pani w bieli
A jak to sobie wyobrażasz? Musielibyśmy kolejno wyrzucić szóstki.
Cztery szóstki. Nierealne. Fizycznie niewykonalne. Nie czujesz tego?
Pani w czerni
Zgódź się, proszę cię. Bo jakby teraz, w tym stanie rzeczy, ktoś wykradł
z archiwum papiery, już po nas.
Pan w czerwieni
Masz rację. Nasz gość jest zdolny do wszystkiego.
Pani w czerni
Sądzisz, że maczał w tym palce? Czas więc odzyskać kostkę. Do roboty!

SCENA 27
Robotnicy I-IV, Stefcio w stróżówce
Robotnik I
Ty, nowy! Biuro zamknięte, a ktoś obrobił mi szafkę. Nie tylko mi. Co z
ciebie za ochroniarz? Kobitkę obracasz, suknię ślubną z niej zdzierasz,
welon, noc poślubną zaliczasz, a stróżowanie na bok? Dzwoń na policję.
Szybko.
Robotnik II
Cieć, wzywaj policję, co się gapisz? Cieć! Gadaj, co było w nocy. Gdzie
moja torba? Ktoś buchnął mi narzędzia.
Stefcio
Sorki, policja ich złapała. Wasze rzeczy się znalazły. Ale nie wiem, kiedy
je oddadzą.
Robotnik III
Chłopaki, rozmawiałem z policją. Facet tłumaczy, że kradzież była
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wczoraj. Złapali złodziei i odebrali, co nasze. Wszystko przywiozą. Nie
wiadomo tylko, o której. Podobno o kradzieży już w nocy dali cynk
kierownikowi budowy.
Robotnik II
Mamy szczęście, nie ma co. Szczęście w nieszczęściu. Skombinujemy
jakieś ubrania i można robić tym, co zostało. Aż oddadzą nasze. Ty,
cieć! Co tu się działo?
Stefcio
Stróż jestem, a nie cieć. Przyszedłem na rano dzisiaj. Tyle wiem, co i
wy.
Robotnik II
Stróża znamy, a ty nowy jesteś, cieć. Powiesz, kto to zrobił, czy nie?
Stefcio
Mówię wam, że nie wiem. Skąd miałbym wiedzieć? Dopiero
przyszedłem. Jak wszyscy.
Robotnik III
Daj spokój. On wie, ale nie powie. Ty w zmowie ze złodziejami jesteś?
Od razu trzeba było tak mówić.
Stefcio
Może ty jesteś w zmowie ze złodziejami, jeśli tak gadasz. Przyjechali ci z
biura. Ich zapytaj. Ja nic nie wiem. Prawdę powiedziałem. Nie
ogarniasz?
Robotnik I
Odpuść go teraz. Słuchajcie! Innym też nic nie wpłynęło. Ani grosik.
Mówił skurwysyn, że od wczoraj zacznie przelewać. No i dzisiaj
tygodniówka miała być na dokładkę.

Robotnik II
Ile ci wisi?
Robotnik I
Za siedem tygodni. Teraz będzie już za osiem od dzisiaj. Stary,
nazbierało się dużo kapuchy.
Robotnik II
Mnie dziesiąty tydzień leci teraz. Ty później zacząłeś, niż ja. Mnie jest
winien siary, jak stąd do Las Vegas. Bez odsetek, bo już tego nie liczę.
Robotnik I
Mnie razem za sześć tygodni wisi, też ładne koła wychodzą. Z
odsetkami dużo więcej. I nie odpuszczę ich chujowi. Niedoczekanie.
Robotnik II
Zaraz przyjadą tynkarze. Powiedzą, co i jak. Mieli być u niego w domu.
Pogadać. Tak po naszemu. Wczoraj po robocie. Ale do żadnego nie
mogłem się dodzwonić.
Robotnik I
Może wyrwali już kapuchę i świętują?
Robotnik III
No nareszcie! Czekamy na ciebie. Dobre wiadomości?... Co? Złe?
Robotnik IV
Tragedia. Dom pusty. Tablica, że do wynajęcia. Więc pojechaliśmy do
tego tam ichniego biura nieruchomości. A babeczka mówi, że dom był
wynajmowany, ale od przedwczoraj już nie. I teraz jest pusty, bo meble
były poprzedniego lokatora. I jeśli mamy swoje, możemy wynająć. Tak
nas gnój wydymał.
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Robotnik III
Widać zwinął żagle. I co teraz z naszymi wypłatami? Chyba, że sprzedał
meble, żeby nam przelać?

Robotnik III
Wyliż im dokładnie, co trzeba. Żeby te świńskie mordy nie śmierdziały
dezodorantami w robocie, bo roznosi się po całej budowie.

Robotnik IV
Marzenie ściętej głowy... No to my babeczce mówimy, co i jak, ale nie
chciała dać namiarów. Tylko tyle, że kupił dużą posiadłość na południu,
bo tu mu klimat nie odpowiadał. W wyrku marzł pedał głupi. Z rana za
chłodno było.

Stefcio
Spadaj! Sam sobie liż, jak lubisz.

Robotnik III
Co robimy? Bo mnie wcale nie jest za chłodno. Mnie jest nawet za
gorąco. Czy jest sens dalej tyrać, jeżeli on zwinął się z naszymi
wypłatami?
Robotnik II
Ja nie mam już żadnych oszczędności. No żadnych. Co robić? Chodźmy
z tym do biura. Pogadamy jeszcze raz z kierownikiem. Z nadzorem.
Niech ruszą tłuste dupy, bo facet jest zwykły złodziej.
Robotnik III
A tak przepraszał, tak się zaklinał. Przysięgał na Matkę Boską
Częstochowską, że odda co do grosika. Skurwysyn jeden. Dzwonię na
policję.
Robotnik IV
My już i na policji byliśmy wieczorem. A oni, że nie ich sprawa. Do
sądu trzeba iść. Tylko, że prawnicy kosztują, a ja jestem pod kreską.
Zaraz mi konto zablokują. Nie wiem, co teraz robić.
Robotnik II
Chodźmy do biura. Tam już bonanza się zaczyna. Zobaczcie... A ty, cieć,
waruj tutaj. Pies jesteś, więc co innego masz do roboty? Kazali
warować, to grzecznie waruj.

SCENA 28
Robotnik I, Stefcio w stróżówce
Robotnik I
Nie złość się na nich. Jak przez dwa miesiące ci nie zapłacą, będziesz
wściekły, że nie wiem. I zapomnisz, kto swój, kto wróg.
Stefcio
Ale żeby nie dostać przez tyle tygodni pensji? Dlaczego w takiej sytuacji
nadal pracowaliście?
Robotnik I
Chłopaki mówili, że pierwszy tydzień tutaj, tak? Ty nic nie wiesz,
człowieku. Jest robota? Trzeba robić i nie gadać. Żeby jej nie stracić. A
ten gość, co wszystkich nas wyruchał, nasz rodak ukochany jest, a jak.
Ma układy. Zatrudnia na budowach. Zapomniał nam tylko prawdę
powiedzieć. Że on oszust.
Stefcio
Niech was bezpośrednio zatrudni ta wielka firma budowlana. Po co
jakiś pośrednik? Do tego nieuczciwy?
Robotnik I
Mówiłem ci. Facet ma układy. Na układy nie ma rady. Tak jest
wszędzie, nie tylko w Polsce.
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Stefcio
Dużo osób załatwił?
Robotnik I
Wszystkich naszych. Będzie ze stu ludzi. Co najmniej stu. Na dzisiaj.
Połowa się wykruszyła, bo nie płacił. Tylko tacy jak ja, głupi, mu
uwierzyli. Zostali... Teraz mam za swoje.

pomoże. Dzisiaj już nie uprosi. Kto wie, czy zaraz nawet i na taczce go
nie wywieziemy przez twoją bramę. A ty? Będziesz strajkował, jakby
co?
Stefcio
Przecież ja stróżem jestem. Drugi dzień w robocie. Jeśli zacznę
strajkować, tak ni z gruszki, ni z pietruszki, wyleją mnie na zbity pysk.
Wtedy jak oddam długi?

Stefcio
Sto osób, to nie tylko ty jeden, więc spoko. Nie jesteś sam. Może uda się
wam odzyskać pieniądze. Kupą łatwiej będzie.

Robotnik I
Znaczy się łamistrajkiem chcesz być?

Robotnik I
Mądrze nawijasz. Faktycznie. Jest nas dużo. A ty nie boisz się, że ci nie
zapłacą?

Stefcio
Dlaczego łamistrajkiem? Co ty? Idioty szukasz? Mnie ten wasz
pośrednik nie zatrudnia.

Stefcio
Weź mnie nie strasz. Ja mam rodzinę. Muszę szybko wysłać pierwszy
przelew. Jak najszybciej.

Robotnik I
A niby kto? Widzę, że ty ich stronę trzymasz. Niedobrze. Bardzo
brzydko. Chłopaki mieli rację co do ciebie. Sam waruj w budzie. Beze
mnie.

Robotnik I
A co? Ja nie mam żony? Dzieci? Czwórkę mam. Malutkich jeszcze. A ta
budowa ma złą sławę. Mówili nam ci, co rezygnowali, ale człowiek nie
wierzył. W biurze kłamali, że ludzie odchodzą, bo są za ciency w uszach.
Nic nie potrafią zrobić. Rzekomo, że nieudacznicy. Zwykła ściema była.
My wszyscy dobry fach mamy w rękach. Tyle, że nie każdy chce
zapierdalać za darmochę, bo z jakiej racji?
Stefcio
Co teraz będzie?
Robotnik I
Wołają mnie. Jakieś zamieszanie w kantynie. W ubiegłym tygodniu
mieliśmy ogłosić strajk, ale kierownik nas uprosił. Mówił, że na pewno

SCENA 29
Zosia, Stefcio w stróżówce
Zosia
Już jestem. Cieszysz się?... Stefcio, po zebraniu. Oni chcą zatuszować
kradzież tego kabla. Wyobrażasz sobie? Nikt słówkiem o tym nie pisnął
nawet, że szpulę wcięło. Powiedzieli tylko, żeby natychmiast
wprowadzić zmiany w budynkach. Przeprojektować je. Przy okazji
potrzebny będzie nowy projekt instalacji. I nowy kabel, bo stary ma iść
niby do demontażu. Na śmietnik. W całości.
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Stefcio
Chłopaki z budowy wściekają się, bo podobno nie dostali
wynagrodzenia. Od dwóch miesięcy. Zaraz ogłoszą strajk.
Zosia
Strajk? Jaki strajk? A robota? Stefcio, przecież zaczynasz dopiero. Co
ty? Chyba nie będziesz strajkował? Wystarczy, że moi rodzice się
nastrajkowali. Umówmy się, że i za ciebie też.
Stefcio
O czym ty mówisz? Coś tutaj śmierdzi, jak nie wiem. Ludzie są
okradani. Giną im narzędzia. Ubrania. Pensje. Giną materiały
budowlane. A gdy złapią złodziei, sprawa do zatuszowania idzie. Sama
powiedziałaś przed chwilą, że budynki będziecie przerabiać. Czyli
będzie jeszcze drożej, niż sam zakup nowej szpuli z kablem. Bo trzeba i
szpulę kupić, i do tego za całą przeróbkę zapłacić. No i czas budowy się
wydłuży.
Zosia
Niech się budowa wydłuża, ile dusza zapragnie. Co to nas w ogóle
obchodzi? Ja mam z tego robotę. Ty masz z tego robotę. A jak Stróża
wypuszczą, on też nadal będzie miał z tego robotę.
Stefcio
Dla mnie ta sprawa jest bardzo ważna, Zosiu. Czy zwróciłaś uwagę na
kolesia, który przed chwilą stąd wybiegł? Gdy mu powiedziałem, że nie
wchodzę w żadne strajki, od razu wyzwał mnie od łamistrajków. A ja
nie chcę być łamistrajkiem. Ani nim nie jestem, rozumiesz?
Zosia
Musisz przetrzymać zawieruchę. Po prostu. Dasz radę. Potem coś się
dla ciebie znajdzie. Nie będziesz tu warował. Obiecuję... Stefcio? Co ty?
Płaczesz?

Stefcio
Nie... Nic... Coś mi... Śmieć jakiś wpadł widocznie do oka... A czy to
prawda, że ta sama osoba, która okradła ich wszystkich, zatrudnia i
mnie?
Zosia
Stefcio, ufasz mi? No? Ufasz?
Stefcio
Ale co ja powiem żonie, jeśli nie będę mógł jej wysłać choć parę groszy
do domu?
Zosia
Ty znowu swoje. Serio, muszę już pędzić do biura projektowego. Sorki
wielkie. Jeszcze jedno. Tak tylko między nami, Stefcio. Ok?... Teraz
dokładnie w tej budzie jest twój dom. Weź się w garść i dbaj o budę, jak
dba się o własny dom. Wpadnę z kolacją. Pogadamy jeszcze, spoko.
Naprawdę muszę lecieć. Nara.

SCENA 30
Stefcio, Dziurka na Skypie w stróżówce
Stefcio
A niech to wszystko diabli! Zapomniałem wziąć namiary... Kochanie,
jak dobrze, że znowu mogę cię zobaczyć. Skołowany jestem całkiem od
tej roboty.
Dziurka
Po co diabły zaczepiasz? Zostaw je lepiej w spokoju. Ty w pracy ciągle?
Stefcio? Na tej paskudnej budowie?
Stefcio
A gdzie miałbym być?
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Dziurka
Nicola nie powiedziała ci, że ma dla ciebie coś ekstra?

Dziurka
Jeszcze przed twoim wyjazdem przyrzekła, że załatwi ci ekstra robotę.
Za ekstra kaskę.

Stefcio
Palanty! Niech się sami pozamykają w tych ich więzieniach. Nie płacz,
błagam, tylko nie płacz… Posłuchaj, wszystko się ułoży. Długi oddamy.
Ściągnę was. Tutaj jest raj. Zobaczysz. Słuchasz mnie? Raj dla nas. Dla
takiej rodziny, jak nasza, z dziećmi. Wiesz? Tutaj do końca ich nauki
praktycznie za darmo będziemy mieszkać, bo dadzą nam na czynsz.
Dodatkowo też na dzieci. Aż do ich studiów dadzą. No i na studiach też
dadzą. Tutaj szanuje się ludzi. Nie płacz, proszę cię… Będziemy
szczęśliwi, jak nie wiem co. Będziemy tutaj wszyscy mieli, jak w raju.

Stefcio
Na razie wciąż jestem stróżem.

Dziurka
Co z nami ma być, Stefcio? Gdzie teraz jest nasza ojczyzna?

Dziurka
W takim razie muszę z nią jeszcze raz pogadać. Obiecała, że sprawę
załatwi. Miałeś zarabiać nawet po dwa tysiące. Dwa tysiące
tygodniowo. A nie warować na budowie.

Stefcio
Tam ojczyzna, gdzie masz czym dzieci nakarmić. Czy tego jeszcze nie
rozumiesz?

Stefcio
Ekstra? Co masz na myśli?

Stefcio
Dwa tysiące?... Z tego warowania też może być przyzwoite
wynagrodzenie. Naprawdę. I wcale mi nie przeszkadza, że właśnie
wylądowałem na budowie. Uwierz mi. Przecież od czegoś trzeba zacząć.
Żadna praca nie hańbi. Twoje słowa.
Dziurka (płacze)
Tak mówiłam, bo prawda, Stefcio. Ale po co ci ta praca stróża na
budowie? A co ze mną? Co z dziećmi będzie? Wstyd przed wszystkimi
tutaj taki, że nie wiem. Ty o nas pomyśl w końcu. Tak dłużej być nie
może. Wyjechałeś. Zostawiłeś mnie samą w takim stanie. Kasiunia ma
katar. Komornik przyszedł znowu. Tym razem z dzielnicowym. Mówi,
że uciekłeś, bo nie chcesz długów czynszowych oddać. Do więzienia
będą wsadzać. Listy gończe wysyłać.

Dziurka
A ja wcale nie wiem, czy chcę wyjechać. Tutaj jest nasz raj, w Polsce!
Nie jakiś tam obcy. Miałeś tylko zarobić i szybko wracać. Tutaj jest
nasza ojczyzna. Tutaj jest Matka Boska Królowa Polski. Jak mam stąd
wyjechać? Jak?
Stefcio
Pomyśl o nas. O dzieciach. O ich przyszłości. Ale… Nie, to nie. Twój
wybór. Ja będę pracował z całych sił. Już obliczyłem, że wydam tylko
na czynsz za pokój. I na autobus trochę. Na jedzenie prawie nic.
Codziennie dwie puszki szprotek i czosnek. Albo cebula. Dla zdrowia.
Wszystko tutaj taniocha. Resztę będę wysyłał. Najdalej za rok
zapomnimy o długach. Zaczniemy nowe życie, kochanie.
Dziurka
Miałeś wrócić za sześć miesięcy. A teraz słyszę, że za rok. A za rok, że
nigdy. Ty mnie chcesz rzucić?
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Stefcio
Dziurka, gdybym ja chciał sobie ubrania kupować. Albo do knajpy
chodzić. Albo na mieszkanie odkładać i na auto jakieś, zamiast wysyłać
ci prawie wszystko, co zarobię, mogłabyś tak mówić. Ale ja nawet
miasta nie zwiedzę, bo nie stać mnie. Tylko praca, dom i znowu praca.
A prawie cała wypłata dla ciebie. Jak możesz myśleć, że chcę cię
porzucić?
Dziurka
Swoje wiem, Stefcio. Ja ciebie znam. Jak tylko straciłam cię z oczu,
koniec będzie z nami. Czuję to.
Stefcio
Przecież cię kocham, słyszysz mnie? Kocham ciebie i Kasieńkę. I
dzidziusia w brzuszku. Nie wymyślaj bzdur. Słabo człowiekowi się robi.

Dziurka
Stefcio, jak nie kręcisz? Cały czas starasz się mi wmówić, że nie
rozmawiałeś z Nicolą, a słyszę, że rozmawiałeś.
Stefcio
Prawdę ci powiedziałem. Ale wiem coś na ten temat od jej znajomego.
On takie rzeczy właśnie robi. O wszystkim mi opowiedział. A ty,
Dziurka, czy ty o tym już wcześniej wiedziałaś? Przed moim wyjazdem?
Jeśli tak, dlaczego mi nie powiedziałaś, co? Możesz wyjaśnić?
Dziurka
Czego ty jeszcze chcesz ode mnie? Załatwiłam ci najlepszą pracę pod
słońcem, a ty takim tonem? Miałam ci załatwić stróżowanie na
budowie?

Dziurka
Ja nie wytrzymam cały rok sama. Porozmawiaj z Nicolą o tej innej
pracy. Jedyna opcja dla nas.

Stefcio
A jeśli załatwiłaś mi robotę w seks biznesie? Na taką atrakcję też
miałbym się zgodzić? Czy zdajesz sobie z tego sprawę, że to może być
dokładnie coś takiego?

Stefcio
A jeśli Nicola ma dla mnie jakąś trudną pracę? Jakąś taką
nienormalną?

Dziurka
Ja liczyć umiem. A ty zaciśnij zęby i przestań się tak gorączkować.
Gorączkują niemowlaki. Gdy ząbkują.

Dziurka
Najpierw mówisz, że żadnej pracy się nie boisz, a potem, że nie chcesz
nienormalnej. Sam widzisz, że kręcisz strasznie.

Stefcio
Tak spokojnie o tym mówisz? Ty, która całymi dniami w kościele
przesiadujesz i modlisz się pod figurą?

Stefcio
Nic nie kręcę. Bo jeżeli to będzie taka praca wieczorami tylko?
Spotkania ze starszymi paniami? Niby dla towarzystwa. Ale kto wie, po
co są takie spotkania, gdy ktoś gotów jest płacić za nic dwa tysiące
nawet? Co wtedy?

Dziurka
A o co ja się tam modlę? O co? O taką robotę dla ciebie się modlę. Żeby
nasze dzieci z głodu nie przymierały tutaj. I właśnie, że wymodliłam ci
coś konkretnego. Dobrą pracę, Stefcio. A ty zwyczajnie grymasisz,
zamiast być Matce Boskiej wdzięcznym. Taka prawda.
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Stefcio
Za co mam być wdzięczny tym twoim wszystkim świętym? Za co? Za
emigrację?

Stefcio
Dziurka, nie wiesz, co mówisz. Tobie się w głowie coś przestawiło, czy
co? Ja cię nie poznaję, a pół tygodnia nie minęło od mojego wyjazdu.

Dziurka
Stefcio, ty mnie nie obrażaj. Ja już obiecałam wpłacić połowę na zakup
palca świętego Fiakiera. To jest podobno najważniejszy święty zaraz po
Matce Boskiej. Ale o tym wiedzą nieliczni. Wyłącznie wtajemniczeni.
Szybko trzeba w tej sprawie pomóc, a może i sam papież odwiedzi
kiedyś naszą parafię. Wyobrażasz sobie? Naszą parafię!

Dziurka
I przez ten czas zdążyłeś już mnie zdradzić, tak? To ci nie przeszkadza?
Nagle prostytucji się boisz?

Stefcio
Kto słyszał o jakimś takim dziwnym świętym? Co ty wymyślasz? Poza
tym ja nie dostałem jeszcze nawet grosza z wypłaty. Długi nie są
spłacone, a ty zaciągasz jakieś zobowiązania w kościele?

Dziurka
Ledwo straciłam cię z oczu, ty zwykłym krętaczem się zrobiłeś. A ja
wiem, że zamiast być biedakiem swoje krętactwa możesz przerobić na
dobry biznes. Warunki masz. Niczego sobie. Niewielu facetów może się
z tobą równać. I postawę. I siły życiowe masz. A gdy weźmiesz razem
wszystko do kupy, to dzisiaj jest z tego dużo, dużo więcej, niż godne
życie.

Dziurka
Ja umiem podziękować Chrystusowi Królowi Polski. Za łaskę, jaką nas
obdarza. Nie tak, jak ty. Jeśli szybko weźmiesz się do dobrze płatnej
pracy, na wszystko wystarczy. Możesz być o to spokojny. Starannie
policzyłam. Tydzień do tygodnia, miesiąc do miesiąca.
Stefcio
Do prostytucji mnie namawiasz? Dobrze rozumiem?
Dziurka
Do jakiej prostytucji? Co ty mi wmawiasz? Już ci nie wystarczy
najpierw wziąć, co się należy, a jak co do czego, mówisz nie? I koniec.
Nie, bo nie. Bo masz żonę. Bo masz dzieci. Bo nas kochasz. Nie wiesz,
jak taką sprawę rozegrać?... A zresztą, rób co chcesz, byle kaska w
domu była. Przed rodziną wstyd, że nie wiem. Przed sąsiadami jeszcze
większy. Że uciekłeś. Że do więzienia chcą cię zamknąć. Że mnie
z takimi długami zostawiłeś tutaj. Samą mnie na taki los zostawiłeś.

Stefcio
Nie pleć głupstw… Ja cię kocham.

Stefcio
Godne życie? I tobie by wcale nie przeszkadzało, że ja takie rzeczy
robię?
Dziurka
A ja co? Niedługo nawet nie będę mogła zadzwonić do ciebie, bo
raniutko prąd nam odcięli. Zaraz bateria padnie i nasza rozmowa się
skończy. Dobrze chociaż, że sąsiedzi porządni. Jutro mi kabel
podciągną z piwnicy. No bo jak żyć bez prądu? Sam powiedz.
Stefcio
Przecież zapłaciłem rachunki. Dlaczego odcięli?
Dziurka
Ten elektryk powiedział, że dokładnie nie wie. Ale słyszał w elektrowni,
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że nie mogą uznać twojej wpłaty, bo wpłaciłeś za dużo. A trzeba było
wpłacić dokładnie tyle, ile było do zapłaty. Ani mniej, ani więcej.
Stefcio
Przecież ich kasjerka nie miała jak reszty wydać. Zgodziłem się, żeby
troszeczkę wyrównać w górę. Nasza nadpłata miała być rozliczona w
ramach kolejnego rachunku. Tego z przyszłego miesiąca. Gdybyśmy
byli u nich zadłużeni, w porządku. Ale mamy nadpłatę. I za to odcięli
prąd? Po prostu paranoja.
Dziurka (płacze)
Nie zgadza im się coś widocznie. I dlatego kazali mu odciąć. Więc
odciął. A potem uciekł szybko. Ludzie chcieli go ukatrupić, że prąd
odcina kobiecie w ciąży. Z małym dzieckiem. Samotnej. Bez pracy.
Sąsiedzi mówią, że przed eksmisją czyściciele kamienic zawsze tak
robią porządnym ludziom. I gdzie mam iść z Kasieńką, do tego z
brzuchem, jeśli przyjdzie na nas tutaj koniec?
Stefcio
Dziurka, proszę cię!
Dziurka (płacze)
Co będzie? Powiedz. Jak mamy żyć? Jak? Stefcio, choć raz posłuchaj
mnie uważnie. Ty wcale nie masz roku, żeby nas ratować. Za długo. Ty
musisz pójść przebojem. Na całość. Inaczej my z tego nie wyjdziemy...
Stefcio, halo! Stefcio, bo ty nie masz żadnych kwalifikacji na stróża
przecież. A na to drugie właśnie masz, jak mało kto. Wiem, co mówię.
Potrafię porównać, co kto... Stefcio, halo, słyszysz mnie?... Stefcio, tylko
tak nie…
Stefcio
Halo! Halo! Dziurka! Halo!... A niech mnie...

SCENA 31
Dziennikarz, Pani w bieli, Pani w czerni, Pan w czerwieni grają w
kości
Dziennikarz
Dała mu do wiwatu, że aż stare czasy stanęły mi przed oczami. Jest w
tym naprawdę dobra. Z drugiej strony ten Stefcio musi być w czepku
urodzony. Zobaczcie. Zmył się z imprezy w środku nocy. Akurat przed
wszystkim. Kryty jest teraz na sto procent. Co o tym sądzicie?
Pani w bieli
A… Zmył się z imprezy? Cóż mogłoby takiego być, jeśli nie zbieg
okoliczności, zazdrośniku? Nic więcej. Lepiej opowiedz nam o swoich
obserwacjach. Owocne?
Dziennikarz
Podczas parapetówki? Nic takiego, co mogłoby się wam wydawać
ciekawe. Za to wy z pewnością wiecie, co dokładnie się stało, że policji
tam teraz więcej, niż drzew w parku.
Pani w czerni
Skąd nagle wiesz, co w tej chwili dzieje się w parku? Oddam ci zaraz
kostkę. Twoją. Ty w zamian natychmiast oddasz nam naszą. Bez
ceregieli. Za moment musimy rozpocząć grę. Nie patrz tak. Oddawaj!
Pan w czerwieni
Tym razem to nie są żarty. Oddaj kostkę i wracamy do gry. No już. Raz,
dwa.
Dziennikarz
Co ty? Znasz mnie przecież. Tylko żartowałem wtedy. Serio.
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Pani w bieli
A czy nie widzisz, że żarty naprawdę się skończyły?

przyznać się do tego, że tańczyłaś z mordercami? Specami od ekstra
wypas rosyjskiej ruletki?

Dziennikarz
Dla mnie żarty się skończyły, gdy na nocnej imprezie przypadkowo
znalazłem jakąś kostkę. Na środku pokoju. I co teraz?

Pani w czerni
Nie bądź infantylna. Proszę cię.

Pani w czerni
Ukradłeś mi kostkę? Jak śmiałeś?
Dziennikarz
Uratowałem ci cztery litery. Nie widzisz tego?
Pan w czerwieni
Zgubiłaś kostkę?
Pani w czerni
Nie mam jej. Faktycznie. Uwierzcie, proszę. Nie miałam pojęcia, że jej
nie mam.
Pan w czerwieni
Co próbujesz nam wmówić? Przecież w ogóle nie jest możliwe, żebyś
nie miała o czymkolwiek pojęcia.
Pani w czerni
Wybaczcie, ale nic z tego nie rozumiem. Zgłupiałam już całkiem.
Pamiętam tylko, że dwóch dobrze zbudowanych chłopców poprosiło
mnie do tańca. Śmiałam się z ich łysych głów. One tak pięknie lśniły i
jednocześnie były kompletnie puste. W ich silnych ramionach czułam
się jednak bardzo, bardzo bezpieczna. Może od tego uczucia
zapomniałam o całym świecie?
Pani w bieli
Ależ ty samokrytyczna dzisiaj jesteś. No, no... Chcesz oficjalnie

Dziennikarz
Tego i ja bym się po tobie nie spodziewał.
Pani w bieli
A czego byś się spodziewał, nocny podglądaczu? Swoją drogą trzeba nie
mieć wstydu, żeby oceniać coś, czego się nie rozumie. Wciąż czekam na
kostkę. Daj mi ją i wracamy do gry.
Dziennikarz
Nie ma sprawy. Proszę... Na wszelki wypadek sprawdź ją. Może być
zwichrowana... I jak? Co z nią?... Przy okazji chciałbym zapytać, czy i ja
mogę z wami zagrać?
Pani w czerni
Tak się składa, że teraz musimy wyrzucić pod rząd cztery szóstki. Dasz
radę rzucić szóstkę?
Pani w bieli
A to ci dopiero… Sami zobaczcie! Ta kostka jest jakaś dziwna. Ma
wyłącznie szóstki.
Pani w czerni
Kim jesteś? Kogo reprezentujesz? Co tu robisz? Jesteś dziennikarzem?
Czyżby? Od kiedy pojawiłeś się u nas, wokół panuje chaos.
Pan w czerwieni
Obawiam się, że najgorsze dopiero przed nami. Z archiwum znikają
właśnie teczki tych trzech załogantów. I reżysera nocnej inscenizacji.
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Co robimy? Bez teczek trudno będzie cokolwiek zatuszować.

Coś o tym wiem. Robiło się w kraju kilka strajków. Nie podskakuj,
przybłędo.

SCENA 32

Robotnik III
Klucze dawaj. Jestem z komitetu strajkowego. Od spraw
porządkowych. Jeżeli przyjedzie transport, wpuszczę. Po co ta gadka?
Ja się znam na tym lepiej, niż ty na siedzeniu w tej budzie. Gdzie
klucze?

Robotnicy I - III, Stefcio w stróżówce
Robotnik II
Cieć, klucze od bramy dawaj. No co? Strajk ogłoszony. Okupacyjny.
Bramę trzeba zamykać. Żeby było wiadomo, kto tu rządzi teraz.
Robotnik III
Mówię po dobremu. Klucze. Bo jak nie, inaczej pogadamy.
Stefcio
Mój dziadek strajkował. Mój ojciec strajkował. Wystarczy. Nic z tego
nigdy dobrego nie wyszło. Ani dla nich, ani dla nikogo. Strajkujcie
sobie. A klucza nie dam. Nie wolno. Takie prawo. Robotę trzeba
szanować.
Robotnik II
Chłopaki, zamknijcie bramę bez klucza na razie. Ten ich pies nie chce
dać. Widać, że zbyt grzecznie prosimy. On łamistrajk jest, a wiecie, co
robi się z takimi zdrajcami? Na taczkę i za bramę.
Stefcio
Brama musi być otwarta, bo samochody z dostawą jeżdżą. Nawet z
zagranicy przyjeżdżają. I co? Kierowcy nie tacy sami robotnicy, jak wy i
ja? Też muszą z wami strajkować? A ty uważaj z tym zdrajcą, żebym ja
ciebie zaraz za bramę nie wywiózł. Potrafię przyłożyć, jeśli będzie
trzeba. Trafisz prosto na wózek. Inwalidzki. Do końca życia.
Robotnik II
Pies, czy suka, że tak szczekasz? Będzie mi tu w głowie mącił. Kierowcy
też robotnicy są. Kierowcy nie mają nic do gadania. Strajk, to strajk.

Stefcio
Wiszą. Na tablicy. Jeśli ktoś będzie pytał, sami wzięliście. Siłą. Teraz
róbcie sobie, co chcecie.
Robotnik III
Od furtki gdzie?
Stefcio
Nie ma. Zawsze jest otwarta.
Robotnik II
Otwarta, żeby łatwiej było nasze narzędzia wynieść w nocy? Złodzieju
jeden. Dawaj klucze od furtki.
Stefcio
Sam jesteś złodziej. Ciekawe, kto zapłaci za przestoje na budowie?
Robotnik III
Ty za wszystko zapłacisz, psie. Twoja wina, że narzędzia ukradli. Ubrań
nie mamy. Wypłat nie dają.
Stefcio
Co? Od fałszywych oskarżeń zaczynasz swoje porządki? Brzmi
znajomo. Czy nie z Polski przypadkiem?
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Robotnik II
Nie stawiaj się nam, bo cię rodzona matka nie pozna.
Robotnik I
Chłopaki, lećcie na zebranie komitetu. Jakieś głosowanie miało być
przecież.
Robotnik III
Bramę zamykam. Tylko kluczy od furtki nie chce nam wydać pies. Aż
mu się w pysk należy, że nie wiem.
Stefcio
Prawdę mówię. Furtka jest zawsze otwarta. Przepisy pożarowe takie są
widocznie. Jedna furtka musi być otwarta. Jakby co.
Robotnik I
Chyba ma rację. Przepisy mogą być takie. To i my nie będziemy
zamykać. Podeprzeć tylko czymś trzeba.

SCENA 33
Robotnik I, Stefcio w stróżówce
Robotnik I
Więc co z tobą, przystępujesz do strajku, czy nie?
Stefcio
Mnie w nic nie mieszaj. Zaczynam dopiero. Grosza jeszcze nie
oglądałem, bo i za co? Z jakiej racji mam strajkować?
Robotnik I
Strajk solidarnościowy. Wiesz, co to była narodowa solidarność? Wiesz,
że kiedyś u nas nawet studenci byli za robotnikami? A robotnicy za
studentami? Tak było. Aż uwierzyć trudno dzisiaj.

Stefcio
Wiem coś o tym. Co mam nie wiedzieć. Z lekcji historii. Poza tym moi
rodzice byli w opozycji. Opowiadali mi dużo w domu.
Robotnik I
Ty wieczny student podobno jesteś. Tak mówią. Pasuje. Możesz nas
poprzeć. Co niby miałoby nie pasować?
Stefcio
To, że jestem zwykłym stróżem na budowie. Że nie jesteśmy teraz u
siebie. Że są inne czasy.
Robotnik I
Jakie inne czasy? Kiedyś kradli. Dzisiaj kradną. Wszystkich oszukują.
Zawsze kosztem prostego robola. I ciebie też oszukają. A może już
oszukali, tylko jeszcze do ciebie nie dotarło.
Stefcio
Wyluzuj w końcu, co? Zamiast strajku trzeba było gadać z kadrą na
budowie. Do skutku. Oni znają przepisy. Szybko by się wasze pensje
znalazły. Chyba właśnie na tym wam zależy?
Robotnik I
Głupiego udajesz, czy jak? Oni twierdzą, że umowa z tym złodziejem
jest ważna. Że nadal ich obowiązuje. I my wszyscy powinniśmy
natychmiast wrócić do roboty. Bez żadnej dyskusji.
Stefcio
Trzeba im było spokojnie wytłumaczyć, zamiast strajkiem straszyć.
Robotnik I
Nic ich nie obchodzi, że ludzie nie mają wypłat. Oni temu bandycie
zapłacili zgodnie z kontraktem. A kierownikowi już całkiem odbiło.
Mówi, że każdy pośrednik może prowadzić swoje interesy z
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dowolnego miejsca na świecie. I nie jest wcale ważne, że ten bandyta
się wyprowadził. Bo żyjemy w wolnym kraju wolnych ludzi. Taki ten
nasz kierownik budowy. Pewnie sam bierze za to w łapę. Z kim tu
rozmawiać? Nie ma z kim.
Stefcio
Raczej głupio mówi ten kierownik. Widocznie chce się was wszystkich
pozbyć. Żeby problemu nie było tutaj, przy bramie wjazdowej.
Robotnik I
Ludzie są wściekli. Kierownik wciąż planuje wysyłać skurwysynowi
nasze tygodniówki. Nie pozwolimy się dłużej okradać. Niedoczekanie.
Stefcio
Ja się na tutejszym prawie nie znam. U nas wysyłanie kolejnych wypłat
na konto takiego pośrednika oznaczałoby współudział w przestępstwie.
Robotnik I
O! Mądrze gadasz czasami. Może i tutaj tak jest? Spróbujemy go tym
przestraszyć. Bóg da, że pójdzie po rozum do głowy i zerwie kontrakt z
oszustem.
Stefcio
Ale ja nic nie wiem i nic nie mówiłem. Pamiętaj.
Robotnik I
Ty nie bądź taki cwany. Pilnuj budy i ciesz się, że obroniłem cię przed
taczką. Tam już dziennikarze za bramą stoją. Sensacja wielka. Zaraz
byś był w gazetach obsmarowany jutro.
Stefcio
Myślałem, że to jakieś wasze wygłupy były. I zrobilibyście coś takiego?
Mnie? Stróżowi? A czy ja wysyłam wasze pensje złodziejowi? Ja wam
nie wypłacam jakichś pieniędzy? Wywoźcie najpierw tych, którzy was

krzywdzą, a nie zwykłego stróża.
Robotnik I
Ty lepiej tak nie szczekaj. Myślisz, że jak student jesteś, wszystkie
rozumy pozjadałeś?
Stefcio
Widać gołym okiem. Boicie się dobrać do skóry tym, którzy kręcą te
lody. Łatwiej uderzyć w kogoś, kto przyjechał niecałe 48 godzin temu.
Zaczyna drugi dzień w robocie. Nikogo nie zna. Sam jest na zmianie.
Robotnik I
Boś łamistrajkiem został. Dlatego. A chłopaki powiedzieli, że każdy
strajk musi mieć swojego łamistrajka. Wiadomo.
Stefcio
Łatwiej nazwać mnie psem, bo na psa kij się zawsze znajdzie. Jeśli ja
mam już być tutaj psem, uważaj. Zacznę warczeć. Wścieknę się. Rzucę
do gardeł. Zagryzę każdego z was. Po kolei.
Robotnik I
Ty, a tobie co? Pies to pies. Taka praca. Taka ksywka. Nie ma się co
obrażać.
Stefcio
Strach cię obleciał… A ci ludzie pod bramą też po wypłatę?
Robotnik I
Nowi. Ze czterdziestu chłopa. Wszyscy z budowlanki. Normalka.
Czekają na szkolenie. Mieli dzisiaj robotę zacząć, a tu masz ci babo
placek. Brama zaryglowana. Strajk ogłoszony. Niektórzy wściekają się
na nas. Dwóch takich łysych twoją bramę próbowało żywcem wyrwać.
Z fundamentem. Prawdziwi siłacze, mówię ci. Na szczęście jakaś babcia
poprosiła, żeby przestali. I dali sobie siana. Kamer telewizyjnych
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musieli się przestraszyć. Tylko, że telewizja już odjechała.
Stefcio
Cała czterdziestka takie łyse osiłki?
Robotnik I
Ci dwaj tylko. A co? Znasz ich?
Stefcio
Tak pytam. Zwykli bandyci pewnie. Ale inni może wczoraj przyjechali i
byli bardzo szczęśliwi, że od razu do roboty idą.
Robotnik I
Czy ja wiem? Prosto, nie prosto, kolejni frajerzy do golenia. Tym razem
nie uda się tej szajce skok na kasę. Nic z tego.
Stefcio
Szkoda mi tych nowych. Sam jestem jednym z nich. A może faktycznie
jednym z was, tylko wciąż to do mnie nie dotarło. Pierwszą wypłatę
mam dostać dopiero za dwa tygodnie.
Robotnik I
Mogli siedzieć sobie w Polsce. Ojczyzna w końcu jest. A nie jechać
szmat drogi. Potem nasz ukochany prezio powie, że uciekli, bo im się
nic w kraju nie udało. Że są zwykłymi tchórzami. Że dwie lewe ręce
mają, więc na łatwy chleb poszli.
Stefcio
Ja też tak przez jakiś czas myślałem. Aż w końcu oberwałem, że nie
wiem. Nie było przeproś. Musiałem ratować się wyjazdem.
Robotnik I
Teraz wiesz, jaki jest tutaj chleb. Czy to na pewno my jesteśmy nic nie
warci? Wcale nie my. Gdyby Polski całej nie rozkradli, a co zostało, nie

zniszczyli, byśmy tutaj z dziećmi na wczasy przyjeżdżali. Na swoje. Nie
na cudze. Nie na poniewierkę.
Stefcio
Ty, sorki! Jakaś zadyma przy furtce.
Robotnik I
Ktoś idzie. Akurat prościutko tutaj. Muszę biec do chłopaków. Sam się
teraz popilnuj.

SCENA 34
Stefcio, Nicola w stróżówce
Stefcio
Siema. Nicola, nie masz pojęcia, co się tutaj wyrabia.
Nicola
Siema. Spoko. Poradzimy sobie. I z ekstremą, i z całym tym
zwariowanym światem. Policja już jedzie. Jak ich pozamykają za
rozrabianie, jak każą im zwrócić pieniądze za straty inwestora, a to
mogą być za każdy dzień przestoju miliony kar umownych, może coś do
ich pustych łbów dotrze. Luzik.
Stefcio
Ale oni chcą tylko swoich zaległych pensji przecież. Jakiś pośrednik od
dwóch miesięcy im nie płaci. Nie ma co się dziwić, że strajkują.
Nicola
Racji zawsze szukaj po obu stronach barykady. Pamiętaj. Jak ktoś nie
płaci, do sądu się idzie. Tutaj sądy pracy są za darmo. Prawnicy też.
Ten strajk jest na rękę takiej wielkiej firmie, która przegrała przetarg
na budowę kampusu. Może nawet mści się teraz w ten sposób za
odrzucenie oferty.
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Stefcio
Skąd ty takie rzeczy wiesz?
Nicola
Trąbią o tym od godziny w telewizji. W radio. A u ciebie nic, tylko
muzyka. Stefcio, ty nie za bardzo nadajesz się na taką robotę, wiesz?
Tutaj trzeba być czasami i doradcą tych robotników. Nawet ich
psychoterapeutą.
Stefcio
Chcesz powiedzieć, że przeze mnie strajkują? Przecież ja jestem
nocnym stróżem, a nie psychiatrą jakimś.
Nicola
Dzwoniła do mnie twoja żona. Podobno pokłóciliście się, bo ty nie
chcesz zrezygnować z tej roboty?
Stefcio
Nicola, powiedz mi szczerze. Wy obie jeszcze przed moim przyjazdem
wymyśliłyście, żebym był tutaj męską prostytutką?
Nicola
Ale ty masz fantazję, Stefcio. No nie wytrzymam. Posłuchaj, wcale nie
jest tak, jak myślisz. Na stróża nie nadajesz się. Sam zobacz. Do strajku
doszło, mimo, że byłeś na miejscu. No to co chcesz tutaj robić? Mam cię
utrzymywać? Czy nie lepiej, żebyś żył sobie jak Student? Przecież
mieszkanie ci się podobało. A on na te luksusy odłożył w parę lat
zaledwie. Zwłaszcza, że miejsce się nagle zwolniło jedno, więc jest
super okazja dla ciebie. Idziesz na gotowe. Idealna sytuacja. Wprost
wymarzona. Uwierz mi.
Stefcio
Jeszcze jedno. Najważniejsze. Powiedziałaś Dziurce o nas? Wiesz, o
czym. Powiedziałaś jej, że byliśmy ze sobą?

Nicola
Nikomu słówka nie pisnęłam. Przysięgam! Ani o nas, ani o tym, że
dzisiaj w nocy znowu masz zamiar reperować z Zosią samochód.
Stefcio
Że co? Jak ci wierzyć? Jak żyć?
Nicola
Możesz wierzyć lub nie. Twoja sprawa. Tylko, że w tym momencie to
wcale nie jest ważne. Teraz są naprawdę istotne rzeczy do zrobienia.
Stefcio! Ten strajk może się zamienić w akcję polityczną. Ktoś rozrzucił
ulotki. Nie byle jakie. Masz. Czytaj.

SCENA 35
Dziennikarz, Pani w czerni, Pani w bieli, Pan w czerwieni grają w
kości
Dziennikarz
Wierzcie mi, nie wierzcie, wasza sprawa. Ja tylko chciałem pomóc
wyrzucić szóstkę. Chciałem pomóc, a nie zaszkodzić.
Pani w czerni
Po co nam szóstki, jeśli mamy niekompletne archiwum?
Pani w bieli
A po drugie… Czy przypadkiem znowu nie ma w tym drugiego dna?
Dobrze wiemy, co z ciebie za ziółko. Pojawiłeś się u nas w charakterze
dziennikarza, lecz bardzo szybko okazało się, że masz jakieś prywatne
sprawy do załatwienia.
Dziennikarz
To była taka dodatkowa okoliczność. Wyjaśniałem już. Przy okazji
wizyty chciałem coś i z prywatnych spraw odhaczyć.
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Pan w czerwieni
Już nie chcesz? Wszystko poszło po twojej myśli? Bo jak na razie
zginęło czworo młodych, niewinnych ludzi. Nie licząc Dzianego. A twój
ukochany Stefcio nadal bez przeszkód spotyka się z dziewczynami.
Dziennikarz
Już niedługo. Bądź cierpliwy. Zobaczysz, jak mu one wszystkie
obrzydną. Nadejdzie w końcu dzień mojego triumfu. Wiesz dlaczego?
Proste. Ludzie mu nie darują.

Pani w bieli
Ani myśl, że możesz dłużej zostać.
Dziennikarz
Dobrze więc. Wrócę grzecznie do swojej redakcji. Ale najpierw muszę
choć raz rzucić kostką. Tym razem w imieniu własnym i naczelnego.
Pani w czerni
Więc jednak chcesz Stefcia zabić?

Pani w czerni
I dopiero wtedy będziesz go chciał wykończyć? Zapomnij. Dosyć na
dzisiaj.

Dziennikarz
Właśnie tak. Zabić, a nie zamordować. W obronie własnej. Zgodnie z
pisanym mu losem.

Pani w bieli
Aż za nadto.

Pani w czerni
Rzucaj więc. Zgoda. I nigdy więcej nie wracaj.

Pan w czerwieni
Wynoś się. No już!

Pani w bieli
A po co ci to rzucanie? Toż to teraz fikcja, jeśli kostka ma same szóstki.

Dziennikarz
Nie tak prędko.

Pan w czerwieni
Niech rzuca. Dla formalności. Żeby nie było, że razem z nim
upapraliśmy sobie ręce.

Pan w czerwieni
Zawsze zwalczałem idealistów, lecz teraz zaczynam ich rozumieć.
Mierzi mnie twój cynizm. Jest taki bez polotu. I wciąż ten jad. Jakby
wyżerał mi dziurę w głowie. Mam już tego serdecznie dosyć.
Dziennikarz
Czyżby niesprzyjające warunki zmieniały nawet ciebie? Cynizm ci nagle
zawadza? Raczej mózg ci na starość sflaczał. Rzeczywiście, nic tu po
mnie.

Pani w czerni
Niech mnie! Wypadła ci siódemka.
Pani w bieli
Ale w tej grze nie istnieje siódemka.
Pan w czerwieni
Najprawdziwsza siódemka. Przecież widzę.
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Dziennikarz
Kostka ma tylko sześć ścianek. Więc skąd nagle siódemka?

Nicola
Aż za dobrze cię znam. I szczerze przyznam, że w tym przebraniu za
Chochoła nawet ci do twarzy, więc w ogóle go nie zdejmuj, bo i po co?

Pani w czerni
Nie mam pojęcia. Twoim zdaniem cóż takiego siódemka mogłaby
oznaczać?

Lili (w przebraniu za Chochoła)
Skończ z tymi złośliwościami. Dla własnego dobra.

Dziennikarz
Nie róbcie ze mnie wariata. Czy tutaj jest jeszcze ktoś, oprócz nas?

Nicola
Straszysz mnie? Co masz wspólnego z tą ulotką?

SCENA 36

Lili (w przebraniu za Chochoła)
Jak zwykle prawda w oczy kole. Tak to jakoś brzmiało?

Lili (w przebraniu za Chochoła), Stefcio, Nicola w stróżówce
Lili (w przebraniu za Chochoła)
Cześć! Ci idioci nie chcieli mnie wpuścić. Wyobrażacie sobie? Mnie?
Osobistego wysłannika naszych władz? Skandal. Gdyby nie pomoc
wielce zasłużonej dla naszej ambasady pani profesorowej, która
poprosiła dwóch miłych panów o przepchnięcie mnie przez furtkę, nie
wiem, co by było. No i oczywiście wcześniej potrzebowałam trochę
czasu, by wszystko uzgodnić z panem ambasadorem najpierw w
nadzwyczaj długiej, bardzo ważnej rozmowie telefonicznej. Nawet
przebrać się nie zdążyłam po występach.
Stefcio
Siema, Stefcio jestem. Nowy nabytek emigracyjny. Pracuję tutaj od
przedwczoraj. W charakterze nocnego stróża. Widziałem cię w nocy na
parapetówce u Studenta. Całkiem ładny ten twój kostium.
Lili (w przebraniu za Chochoła)
Tak? Miło mi bardzo. Lili jestem. Nie dziwne takie nocne stróżowanie
w dzień? A nocą przebieranie się za Żyda? Z Nicolą my się już znamy.
Nieprawdaż?

Stefcio
Mogę cię o coś zapytać, Lili? Czy ta pani profesorowa, o której
wspomniałaś, to taka starsza pani, która codziennie rano sprząta w
polskim kościele?
Lili (w przebraniu za Chochoła)
Widzę, że szybko się orientujesz, kto jest kto. Bardzo dobrze. Warto
znać osoby, które zawsze chętnie pomogą. Wesprą bezinteresownie w
ważnej sprawie.
Stefcio
A ci, którzy ci pomogli przy bramie? Byli łysi? Potężnej budowy ciała?
Lili (w przebraniu za Chochoła)
Ich też zdążyłeś poznać? Często towarzyszą pewnej zacnej osobie, gdy
są najważniejsze spotkania w ambasadzie. Ten pan też tutaj jest.
Widziałam go w limuzynie. Przez uchyloną szybę rozmawiał z dowódcą
oddziału antyterrorystycznego. Szlachetny patriota. Bardzo skromny,
choć prawdopodobnie najbogatszy w mieście nasz rodak. Muszę się
pochwalić, że raz podał mi nawet rękę na powitanie.
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Nicola
Stefcio, luzik. Poradzimy sobie. Bez paniki.
Lili (w przebraniu za Chochoła)
No ja myślę, że sobie ze wszystkim poradzę. Chociaż nie powiem. Dzień
mam wypełniony prawie do nocy. A wy? Zostaliście już przesłuchani?
Ja mam wezwanie na popołudnie.

Nicola
Choroba nie ustępuje, Lili. Czas na leczenie, bo dojdzie do tego, że
stanie się nieuleczalna.

Nicola
Ja też.

Lili (w przebraniu za Chochoła)
Nie ja cierpię na nieuleczalną dolegliwość. Więc nie przerywaj może,
co?... Ach tak! Trzech załogantów… Cała trójka zaczęła udawać ptaki i
nagle wszyscy wzięli rozpęd. Jeden za drugim, po kolei wspinali się na
barierkę tarasu i skakali z rozłożonymi ramionami. Z siódmego piętra.
Możesz sobie wyobrazić? Co za widok musiał być z dołu.

Lili (w przebraniu za Chochoła)
A ty?

Nicola
Kretynka.

Stefcio
Sorki, o co chodzi? Jakie wezwanie?

Lili (w przebraniu za Chochoła)
Ale to wcale nie wszystko. Zaraz potem ten jaśnie pan reżyser…
Faryzeusz jeden. Taki wierzący niby… Wychylił się przez okno, żeby
zobaczyć, co z tymi załogantami. No czy żyją jeszcze. I przez zwykłą
ciekawość sam wypadł. Głową prosto w dół. Niesamowite. Jeszcze nie
mogę ochłonąć. Tak wszystko głęboko przeżywam. A ty, Nicola?

Lili (w przebraniu za Chochoła)
Nic nie wiesz? Nie powiedziałaś mu?
Nicola
Jakoś nie było okazji. Zapomniałam przez ten burdel tutaj.
Stefcio
Dowiem się w końcu, co jest grane?
Lili (w przebraniu za Chochoła)
Burdel może sobie być, a ja wciąż wszystko świetnie pamiętam. I
chętnie ci opowiem. No więc było tak. Na pewno pamiętasz widokowy
taras u Studenta. Tuż po wschodzie słońca tych trzech kochających
inaczej… Wiesz, którzy to? Nie? Tego też mu nie powiedziałaś, Nicola?
Wasi słynni załoganci. Chyba tak ich nazywaliście? Czyż nie dokładnie
tak?

Nicola
Stefcio, oni nie żyją. Nas to nie dotyczy, bo ani ciebie, ani mnie tam już
wtedy nie było.
Stefcio
Okropne. Boże, co teraz?
Lili (w przebraniu za Chochoła)
Mnie też wtedy nie było. Ani na tarasie, ani w tamtym pokoju. Lepiej
dla nas wszystkich, bo ja przyjechałam tutaj w innej sprawie, równie
ważnej, jeśli nie ważniejszej. Należy wprost powiedzieć, że jestem tutaj
w sprawie wagi państwowej.
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Stefcio
Chyba się przesłyszałem. W tym momencie nie ma ważniejszej sprawy
od tej tragedii. Poza tym jesteśmy w stróżówce. Na budowie. Jaka
mogłaby tutaj być sprawa państwowa?
Nicola
Luzik. Lili zawsze ma sprawę wagi państwowej. Inaczej czułaby się
zbędna.
Stefcio
Poza tym nie pasuje mi, że w takiej chwili podkreślasz orientację
seksualną osób, które zginęły.
Lili (w przebraniu za Chochoła)
Nigdy nie ukrywałam, że takie rzeczy są i nienaturalne, i obrzydliwe.
Społecznie szkodliwe. Poza możliwością akceptacji.
Stefcio
Czytałem, że wszystkie kobiety mają skłonności biseksualne. Co
oznacza, że choćby w niewielkiej części również każda z was jest
lesbijką. Właśnie udowodniono to naukowo. Nie czujesz, Lili, że w
takim razie coś jest nie tak z atakowaniem mężczyzn o podobnych
skłonnościach?
Lili (w przebraniu za Chochoła)
Co innego skłonności, a co innego życie. Mnie do takiej kategorii osób
w ogóle nie zaliczaj. Nie życzę sobie.
Nicola
Lili jest inna, Stefcio. Czy tego nie widać?
Lili (w przebraniu za Chochoła)
Przestańcie mi dokuczać. Tamtej czwórce nic już nie pomoże. A czy wy
nie widzicie, co się dzieje tutaj? Dziennikarzy pełno. We wszystkich

wiadomościach wielkie och! Strajkujący plują bezwstydnie na naszą
ojczyznę. Ktoś napisał na płocie ogromny napis. Teraz wszystkie newsy
na świecie nic innego nie omawiają, tylko ten jeden, ohydny napis.
Stefcio
Co ma do tego polska ambasada? Chyba nie chcesz powiedzieć, że
ambasador jest zamieszany w aferę z kradzieżą pensji na budowie?
Lili (w przebraniu za Chochoła)
Jakich znowu pensji? Za namalowanie tego hasła ktoś komuś miał
zapłacić?... Aha… I tak dowiem się wszystkiego. Pamiętajmy, że osoba
na takim stanowisku, jakie piastuje pan ambasador musi reagować w
tego rodzaju sytuacjach. Nie rozumiesz tego? Pan ambasador nie jest w
nic zamieszany. Jestem o tym głęboko przekonana. Pragnie jedynie
pomóc. Wszystko, co się tutaj dzieje jest bardzo szkodliwe dla Polski.
Tak szkodliwe, że stosowne władze rozważają podjęcie postępowania
wyjaśniającego. Na razie w sprawie na szczęście. Stąd jednak tylko
kroczek do wystąpienia przeciwko konkretnym osobom.
Nicola
Przestań się wygłupiać, dobra? Skąd mamy wiedzieć, kto wysmarował
jakiś napis na płocie?

SCENA 37
Pani w bieli, Dziennikarz, Pan w czerwieni, Pani w czerni grają w
kości
Pani w bieli
A po co namówiłeś ich na te durne litery na płocie?
Dziennikarz
Mam plan. Sprawy biorę w swoje ręce. Nic mi ani po was, ani po waszej
grze w kości.
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Pan w czerwieni
Co ty nie powiesz?
Dziennikarz
Zapomniałeś już, co znaczy dziennikarstwo współczesne. Szczerze
współczuję.
Pani w czerni
Mało ci bałaganu? Zamiast zatrzymać to szaleństwo, ty przeciwnie,
dolewasz oliwy do ognia.
Dziennikarz
Nie mam czasu na słowne zabawy. Prowadzą wyłącznie do absurdów.
Pan w czerwieni
Jakiś przykład?

świat zaczyna się kręcić w drugą stronę.
Pani w czerni
Może i tak.
Pani w bieli
A ty chciałaś go głupia bronić.
Pani w czerni
Ja? Kto wydzierał się, że najważniejsze są zasady?
Pani w bieli
A co tam… Zresztą, bez spokoju po co nam te wszystkie zasady? Zbędny
balast.
Pani w czerni
Znowu siódemka. Zaraz szlag mnie trafi!

Dziennikarz
Proszę bardzo. Pierwszy z brzegu. Uważacie, że swoim pojawieniem się
tutaj doprowadziłem do chaosu. Ja! Że przeze mnie wasz świat
sfiksował. Naczelny jest wściekły.

Dziennikarz
Jesteście żałośni. Jak bezradne dzieci we mgle.

Pani w bieli
A kim jest ten cały naczelny, że taki ważny?

Pan w czerwieni
Ty za to idziesz na całość. Kolejnej czystki ci się zachciało? Napis na
płocie, podrasowane ulotki na strajku. Byle napuścić na siebie
naiwnych ludzi.

Pani w czerni
Z piekła rodem.
Pani w bieli
A to ci heca! Przez kogo więc świat wariuje twoim zdaniem?
Dziennikarz
Winnym jest Stefcio! On i tylko on. Jak możecie tego nie widzieć?
Trzeba być ślepcem, żeby nie dostrzec, że wszędzie, gdzie jest Stefcio,

Dziennikarz
Twoja szkoła. Sam w tym celu ulepszałeś protokoły mędrców Syjonu.
Pan w czerwieni
Bo Rosjanie wypuścili knota. Nie wzięli pod uwagę nieznanej im jeszcze
w carskich czasach specyfiki polskiego socjalizmu i mocnej pozycji
Żydów w partii. A tu nagle z dnia na dzień trzeba było załatwić
dziesiątki tysięcy ludzi.
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Pani w bieli
Ale to jest tylko antysemityzm. Od tysiącleci w kółko to samo. Nuda.
Pani w czerni
Wynoś się. Nie będziemy dochodzić, który z was dwóch jest winnym
zamieszania. Ty, czy Stefcio... Co za różnica? Byle znowu był święty
spokój. Rób, co musisz i wynoś się czym prędzej.
Pan w czerwieni
Nie zapomnij, że i po ciebie kiedyś przyjdą. Prosto do redakcji. Tak, jak
przyszli po mnie i po wielu, wielu innych. Tuż przed nocą. Tuż przed
świtem. W środku dnia. Wszystko jedno. I żadne twoje zbrodnie, żadne
lśniące medale nie będą się wówczas liczyły ani trochę.

SCENA 38
Stefcio, Lili (w przebraniu za Chochoła), Nicola, Dziennikarz w
stróżówce
Stefcio
Jaki napis? Na którym płocie?
Lili (w przebraniu za Chochoła)
Na płocie tej budowy. Nie jest on przypadkiem twoim płotem? Jaki z
ciebie strażnik, jeżeli ktoś wypisuje takie rzeczy, a ty o tym nie wiesz?
Stefcio
Sorki, nic nie poradzę. Byłem przetrzymywany przez ten ich komitet
strajkowy w areszcie tutaj. Siłą zabrali klucze. Nie wolno mi było stąd
wyjść. Taki jeden z komitetu strajkowego siedział tutaj ze mną cały
czas. Pilnował mnie. Pewnie bali się, że mogę im w czymś przeszkodzić.
Poszedł sobie dopiero, gdy przyszła Nicola.
Lili (w przebraniu za Chochoła)
Nie mogłeś przynajmniej posłuchać najnowszych wiadomości? Na tym

twoim długim płocie, o, tam, od strony obwodnicy, ktoś namalował
ogromny napis. Antynarodowy. Dlatego pan ambasador życzy sobie,
żeby ten napis natychmiast zmyć. Albo go zamalować. No nie wiem, co.
Byle szybko zniknął. Chyba, że jego wymowa ci odpowiada?
Stefcio
Ale co za napis? Jakiej jest treści, że aż ambasador się wkurzył?
Lili (w przebraniu za Chochoła)
Ja nawet boję się tych słów wypowiedzieć, są tak niebezpieczne. Po
prostu jedna wielka groźba przeciwko naszej ojczyźnie.
Nicola
Czy ludzie nie mają racji, pisząc coś takiego? Sama musisz przyznać, że
z egzystencjalnego punktu widzenia coś w tym jest.
Stefcio
Nie chcecie mi powiedzieć, co jest grane? Dowiem się z radia.
Lili (w przebraniu za Chochoła)
Jak można w tak ważnej w naszym życiu chwili tracić czas na słuchanie
muzyki?
Stefcio
Ta muzyka przypomina mi moją babcię. Bardzo ją kochałem. Babcia
już dawno umarła. Gdyby żyła, natychmiast zadzwoniłbym do niej i ona
na pewno wiedziałaby, co mam zrobić.
Nicola
Ty jakiś porozklejany jesteś, Stefcio. Tak czuję. Ale spoko, otrząśniesz
się. Trochę czasu potrzebujesz. Jak każdy z nas.
Lili (w przebraniu za Chochoła)
Na szczęście to z Chopina coś jest. Nie pamiętam tylko, co dokładnie.
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Zaraz, zaraz. Już chyba mam...
Nicola
Gdzie tu widzisz Chopina? On był romantykiem, a ten utwór pochodzi
sprzed romantyzmu. Nie słyszysz różnicy? Dziewiąta sonata
skrzypcowa, opus 47, na skrzypce i fortepian. Oczywiście Beethoven.
Lili (w przebraniu za Chochoła)
Znowu jakiś Niemiec. Jak nie Żyd, to Rosjanin. Jak nie Rosjanin, to
Niemiec. A jak nie Niemiec, to znowu Żyd jakiś kolejny. Można
zwariować od tego wszystkiego.
Nicola
Prawdziwe piekło na ziemi. Nie skojarzyłaś, że wariatom ciężej również
w piekle?
Stefcio
Nicola, sorki. Dobrze wiesz, że nie jestem z tych, co biegają po
kościołach. I moja babcia też taka była. W ogóle do kościoła nie
chodziła. Jednak nauczyła mnie modlitwy. Tylko jednej.
Lili (w przebraniu za Chochoła)
Ojcze nasz? Wielkie rzeczy. Każdy porządny człowiek ją zna.
Stefcio
Właśnie, że nie Ojcze nasz.

Panie, zgrzeszyłem przed Tobą. Obyś raczył, Boże mój, obdarzyć mnie
sercem czystym, szczęśliwą dolą, dobrymi skłonnościami, dobrym
przyjacielem, okiem hojnym, duszą pobłażliwą, duchem pokornym. Nie
dopuść, Boże, bym potrzebował cudzej pomocy, nie pozwól, by życie
moje zależało od obcych, albowiem ich dary są skąpe, a wstyd jest
wielki.
Lili (w przebraniu za Chochoła)
Nie znam. Jakaś dziwna ta modlitwa. Zdrowaśki się mówi. Do Matki
Boskiej. A nie takie nie wiadomo, co.
Stefcio
Nicola, znasz?
Nicola
Jej słowa są mi bliższe, niż mogłoby się wydawać. Stara żydowska
modlitwa. Nie mówiłeś, że miałeś taką wspaniałą babcię, Stefcio.
Trzeba było od razu.
Lili (w przebraniu za Chochoła)
Żydowska babcia? Tutaj? Tyle lat po wojnie? Nie do zniesienia dla
mnie. Ciągłe plucie, lekceważenie, dokuczanie, obraźliwe protest songi,
ataki na moja ojczyznę, a na dokładkę jeszcze żydowska babcia!
Nicola
W twoim świecie nie ma miejsca na żydowskie babcie, na żydowskich
wnuków. Smutny, bardzo smutny i fałszywy jest taki świat.

Nicola
Powiedz więc, spoko. Jeżeli ma ci w czymś pomóc, mów śmiało. Chyba,
że ja też miałabym się z tobą modlić. Nie wchodzę w takie klimaty,
Stefcio. Mówiłam ci.

Lili (w przebraniu za Chochoła)
To znaczy… Co my tu teraz o babciach rozmawiamy? Przecież ja zaraz
raportować do pana ambasadora muszę.

Stefcio
Błogosławiony bądź, Boże, który przywołujesz martwych do życia.

Nicola
Tak lepiej, znacznie lepiej. Powiedz nam jednak, co z tego będziemy
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mieli, że ci pomożemy?

Ciekawe hasło, prawda? Nie daruję ci, Polsko.

Lili (w przebraniu za Chochoła)
Mamy się dogadywać? My? Tutaj? W tej obskurnej budzie? Ok. Dla
dobra sprawy niech i tak będzie. Więc... Hmm, obiecuję daleko idącą
współpracę, zgoda? No układ taki. Jeśli przyjdziecie z czymś do
przepchnięcia w ambasadzie, z wyłącznie poważną sprawą, na
przykład, żeby jakiś list gończy zablokować, czy coś takiego… Raz, dwa i
załatwione.

Lili (w przebraniu za Chochoła)
No czyż nie debil jakiś?

Nicola
A, tak, tak. Prawie bym zapomniała. Ambasada, Lili. Władzuchna się
kłania. Życie. Prawdziwe życie. No cóż? Wyjątkowo zgadzam się na taki
układ z tobą, choć o zamalowywaniu napisu myślę niechętnie. Ale
układ, to układ, nie? Co trzeba zrobić, to trzeba zrobić... Stefcio,
zorganizuj jakąś farbę i idziemy zapaćkać ten nieszczęsny płot. Ale tak,
żeby przy okazji zniknął cały napis, ok?
Stefcio
Nicola, sorki, ja stróż tutaj nocny jestem. Poza tym nie mam pojęcia o
malowaniu płotów.
Nicola
Nauczysz się. Spoko. Po tej zadymie dostaniesz inną robotę, nie pękaj.
Może nawet w samej ambasadzie, co?... Dobra, Lili, żartowałam tylko.
Lili (w przebraniu za Chochoła)
Stefcio, posłuchaj mnie. Pan ambasador nalega, żeby jak najszybciej
zniknął ten wstrętny napis, bo jego szefowi w kraju po prostu serce
zaraz pęknie. A fakt, że dokonają tego ręce żydowskie będzie miał być
może dodatkowe znaczenie.
Nicola

Stefcio
Na moim płocie? Na płocie tej budowy. I myślę, że tego wcale nie
napisał żaden debil. Spoko.
Lili (w przebraniu za Chochoła)
Sądzisz, że mamy do czynienia ze zmową jakiejś tajnej organizacji?
Mów prawdę. Tak?
Nicola
Odpuść sobie w końcu… Stefcio! Do roboty! Nie zastanawiaj się w tej
chwili, czy debil, czy geniusz, bo nie ma specjalnie nad czym.
Stefcio
Posłuchajcie mnie. Nicola. I ty też, Lili. Może w tej stróżówce jestem
tylko, jak pies w budzie, lecz prawdę od fałszu nadal potrafię odróżnić.
Chcecie zniszczyć napis? Proszę bardzo. Ale beze mnie. Nigdzie nie idę.
A twój ambasador, Lili, i ci jego przełożeni z kraju niech sobie to hasło
dobrze przemyślą, bo ono nigdy nie zniknie. Nigdy. Nawet, jeśli ktoś
pazurami je wydrapie z tego płotu.
Lili (w przebraniu za Chochoła)
Podły spisek! Jak tylko zobaczyłam cię w nocy na scenie, od razu
wiedziałam, że jesteś parszywym Żydem. Kanalio ty jedna. I ty razem z
nim, Nicola, czy jakie tam jest twoje prawdziwe imię. Zdrajcy zwykli
jesteście. Takich, jak wy, od zawsze mamy pod stałą obserwacją.
Niedopuszczalne, żeby ojczyzną moją bezkarnie poniewierać i
poniewierać. Nie ujdzie wam to na sucho. Nie tym razem. Doigraliście
się. W końcu zapłacicie za wszystko z nawiązką!

Nie daruję ci, Polsko. Tak ktoś napisał na tym twoim płocie, Stefcio.
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Dziennikarz
Prawda zawsze wyjdzie na jaw. Wcześniej, czy później i tak dowiemy
się, co i jak. Nic przed nami się nie ukryje. Ani nikt. Zwłaszcza takie
robactwo, jak wy.
Lili (w przebraniu za Chochoła)
Skąd się tutaj wziąłeś? Nie było cię, a jesteś?
Dziennikarz
Tak pochłonęła was konwersacja, że nie chciałem przeszkadzać. Bo i po
co, kiedy ty sama jesteś w stanie dowiedzieć się tego najważniejszego.
Stefcio
Proszę wyjść ze stróżówki. Nieupoważnionym wstęp wzbroniony. A
osób niegrzecznych w ogóle nie toleruję.
Dziennikarz
Jestem dziennikarzem. Mam stosowną akredytację. Przebywam tutaj
jak najbardziej legalnie. I muszę przyznać, że prenumeratorzy
reprezentowanej przeze mnie gazety z wielkim zainteresowaniem
przeczytają o waszych szatańskich poczynaniach. O złodziejstwie,
wywożeniu materiałów budowlanych, kradzieży narzędzi i odzieży
roboczej, wyprowadzaniu robotniczych wynagrodzeń, zastraszaniu
komitetu strajkowego, wypisywaniu oszczerstw na płocie. Mam tylko
krótkie, ogólne pytanie. Jakieś plany na przyszłość? I pytanie
uzupełniające. Czy to prawda, że w tej stróżówce została zainstalowana
jedna z wielu central spisku o światowym zasięgu? Podłego
żydowskiego spisku?
Nicola
Światowy poziom dziennikarstwa, nie ma co. Wynocha stąd, debilu.
Stefcio
Oboje. Już!

SCENA 39
Dziennikarz, Robotnicy I-IV, Lili (w przebraniu za Chochoła),
Rodaczka, Rodak, Scyzor, Głuchy na budowie, pozostałe osoby
pląsają z zamkniętymi oczami, jak zaczarowane
Dziennikarz
Słuchajcie wszyscy! Jestem polskim dziennikarzem i przybywam do
was w jednym tylko celu. Najważniejszym w moim życiu. Bronić was i
wasze rodziny przed wyzyskiem złodziei i morderców. Nie ma na
świecie nic ważniejszego, niż święte prawo do bezpiecznego życia,
godnej pracy, sprawiedliwych poborów i uczciwego pracodawcy.
Robotnik I
Nie każdego trzeba bronić, bo są wśród nas i łamistrajki. A takiego
kogoś własnymi rękami bym zatłukł za nasze nieszczęście.
Lili (w przebraniu za Chochoła)
Wszyscy mnie dobrze znacie, więc nie muszę się przedstawiać.
Przyjechałam prosto z teatru, by ogłosić, że złe czasy się skończyły.
Robię to na życzenie pana ambasadora, który chce przekazać za moim
pośrednictwem, jak bardzo troszczy się o rodaków na obczyźnie. I jak
bardzo pomaga wam w odzyskaniu utraconych wynagrodzeń. Pan
ambasador jest pełen podziwu dla polskiego robotnika. Mam
wszystkich zapewnić, że nigdy was nie opuści w potrzebie.
Robotnik III
Dobrze gada! Niech oddadzą naszą krwawicę, Żydy jedne.
Lili (w przebraniu za Chochoła)
Wy już o tym wiecie? Taka jest prawda. Mamy do czynienia z wielkim
żydowskim spiskiem. W tej stróżówce dwie kanalie wciąż kombinują,
jak ukraść jeszcze więcej z waszych pensji. Tajni żydowscy agenci
tajnego żydowskiego rządu.
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Dziennikarz
Potwierdzam, byłem świadkiem. Przed chwilą przeprowadziłem z nimi
wywiad i do wszystkiego się przyznali. Teraz planują, w jaki sposób
zniszczyć ten wielki napis na płocie, żeby nikt nie interesował się
waszym słusznym protestem.
Robotnik IV
Święte słowa na naszym płocie. Bo czy nie Żydy pod cudzym
nazwiskiem wciąż rządzą Polską? A na tych ulotkach jeszcze świętsze
słowa. Zawsze Żydy mieszali, karmili się naszą krwią, dzieci nasze
zabijali na macę, a najgorsze, co zrobili Panu Bogu, do okrutnego
ukrzyżowania Bożego Syna zmusili porządnych ludzi. Że taka zaraza
wciąż chodzi po ziemi, tego nie pojmuję.
Robotnik II
I czy Adolfik nie miał racji co do nich? Dokończyć sprawę powinien.
Porządek zaprowadzić. Nie byłoby dzisiaj oszustów na świecie. Tego
strajku by też nie było, bo i po co? Byśmy sobie żyli, jak w raju.
Lili (w przebraniu za Chochoła)
Prowokację teraz szykują, żeby was obciążyć kosztami przerw na
budowie i jeszcze dzisiaj do aresztu wsadzić.
Dziennikarz
To bardzo niebezpieczne kanalie. Dzięki temu, że jestem
dziennikarzem wiem, że są głównymi podejrzanymi w sprawie o cztery
zabójstwa z ostatnich dwóch nocy. Cztery! Nie o jedno, dwa czy trzy. O
cztery bestialskie mordy. A czwórka co oznacza? Wiadomo. Czwórka
jest tajnym symbolem ich rytuału. Cztery strony świata. Dlatego
wszędzie, gdzie tylko się obrócisz, możesz być pewny, że znowu
zamęczyli kolejnego, niewinnego człowieka.
Robotnik II
Wystarczy zaryglować drzwi budy i mogą sobie kombinować, ile chcą.

Mój dziadek tak z sąsiadami zrobił za Niemca. I z dymem puścił. Po co
dużo gadać. Jeden jest tylko sposób na takie wszawe robactwo.
Lili (w przebraniu za Chochoła)
Jest jeszcze ich piąta ofiara. Przechrzta. Niby ochrzczony był, niby na
msze chodził do polskiego kościoła, niby do Matki Boskiej się modlił, a
tylko szpiegował, notował, szczuł jednych na drugich, w teatrze
atakował księdza kanonika, wyśmiewał się z cierpienia Pana Jezusa.
Taka ich żydowska psia mać. Piąta kolumna, najgroźniejsza antypolska
armia. Na szczęście ten przechrzta popełnił samobójstwo po tym, gdy
pokazaliśmy mu, gdzie jego miejsce. Tam, gdzie i zdrajcy Judasza.
Rodaczka
Chociaż jestem już starszą trochę osobą nie zawahałam się ani na
moment, żeby tutaj być i poprzeć was z całego serca. Jesteście tak
młodzi. Życie wasze i waszych dzieci od was zależy. Jedyna droga,
żebyście mieli spokój i porządek żeby był, to raz na zawsze wytępić
zarazę. Wpuśćcie mnie przez bramę, a tymi rękami zrobię, co zrobić
trzeba.
Rodak
Droga pani profesorowo, jak można? Jak można? Panowie są młodzi,
silni, mają dużą wiedzę praktyczną, no i narzędzia. A pani, z całym
szacunkiem, z gołymi rękami? Jak można?
Rodaczka
Gdy ojczyzna w potrzebie, prawdziwemu patriocie nie wolno się
ociągać, nasz drogi dobrodzieju. A chociaż siekiery bym nie chwyciła,
za ciężko dla mnie, ogień potrafiłabym podłożyć. Znam się na tym.
Proszę mi wierzyć.
Rodak
Scyzor, rzuć panom robotnikom przez bramę opakowanie papierosów.
Albo i dwa, żeby dla każdego starczyło.
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Scyzor
Robi się, szefie.
Rodaczka
Do papierosów koniecznie potrzebne będą zapałki.
Rodak
Bardzo słuszna uwaga. Jak zawsze na czasie, nasza droga przyjaciółko.
Głuchy, nie słyszałeś? Zapałki też będą potrzebne. Raz, dwa.

Robotnik II
Jak tak, teraz może i my jesteśmy na celowniku, bo wszystko już o nich
wiemy. Po co się ceregielić. Wystarczy, że cała prawda jest o, tutaj, na
ulotce. Kawa na ławę. Oni zostali nasłani przez ten ich tajny rząd
żydowski. Pewne, jak to, że się urodziłem.

Głuchy
Wiadomo, szefie. Znajdą się i zapałki dla ziomali, jak trzeba.

Dziennikarz
Ulotka mówi najprawdziwszą prawdę. Zobaczcie, o jaki ważny
dokument tutaj chodzi. Protokoły mędrców Syjonu pokazują, czym
naprawdę są Żydzi. Całe szczęście, że udało się wykraść jeden
egzemplarz, bo inaczej już dawno byśmy za miskę zupy, jak czarnuchy,
u nich robili.

Robotnik I
Słuchajcie, rozmawiałem z tym cieciem, no z tym ich nowym psem, ale
słówkiem nie pisnął, że on Żyd.

Robotnik IV
Normalka, niby kto ludzi oszukuje i okrada? Przecież nie my, Polacy.
Tylko Żydy tak robią.

Lili (w przebraniu za Chochoła)
Nie tylko on. Ona też Żydówka. I tak samo się z tym ukrywa, jak on. Ale
ja od dawno wiem, że na sto procent Żydówką jest. Całe archiwum na
jej temat mam w domu.

Robotnik III
Na taczkę z nimi i za bramę.

Dziennikarz
A jeszcze jedno w sprawie okrutnych morderstw. Pierwszej nocy został
zastrzelony narzeczony tej Żydówki. A dlaczego? Bo nie był jednym z
nich. Przeciwnie. Był prawdziwym Polakiem. I, jak tylko przyjechał do
miasta ten Żyd z budy, ten nowy strażnik, to ona swojego narzeczonego
natychmiast zastrzeliła. Z zimną krwią. Kolejne trzy ofiary również były
jej znajomymi. Młodzi, spokojni chłopcy. Ciężko pracujący. Tacy sami,
jak my wszyscy tutaj. Niestety zorientowali się, kto jest kto. Odkryli
światowy spisek i dlatego musieli zginąć. Ale Żydki bimbają sobie na
sprawiedliwość. Jak zwykle nie trafią za kratki. Mają fałszywe alibi i
jeśli my sami nic z tym natychmiast nie zrobimy, wyłgają się od
wszystkiego.

Lili (w przebraniu za Chochoła)
Nie lepiej zablokować drzwi budy? Żeby więcej nie węszyli, nie szczuli
na nas tych nowych, którzy czekają przed bramą na robotę i są
wrogami dzisiejszego strajku.
Robotnik I
Słusznie. Taczka nic nie zmieni. Oni i za bramą będą swoje robić, a my
grosza nie zobaczymy za ciężką harówkę. Wszystko zgarną, ja już swoje
wiem.
Lili (w przebraniu za Chochoła)
Oczyśćmy ziemię ze zdrajców ojczyzny. Oni nawet zdrowaśki nie
potrafią odmówić, tylko te ich żydowskie knowania na naszą zgubę.
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Dziennikarz
Trzeba czegoś radykalnego. Czegoś, co na zawsze zlikwiduje
zagrożenie. I wyrówna rachunki za ludzką krzywdę.
Lili (w przebraniu za Chochoła)
Najpierw zamęczyli Chrystusa, a teraz chcą i nas, prawdziwych
Polaków zniszczyć. Nasz kościół święty ograbić. Nasze rodziny
sponiewierać. Nasze dzieci obedrzeć ze skóry. Nie wolno pozwolić.
Robotnik II
Na moje ciągle wychodzi. Bo jeśli Boga nie bali się w biały dzień
mordować, co my dla nich znaczymy? Nic. Zawsze mówiłem, że jedno
jest z tego wyjście. Za poniewierkę straszną Polaków, za los okrutny
ojczyzny, za biedę waszą i naszą. Spalić! Jak nic spalić na popiół i niech
wiatr szybko zrobi swoje.
Scyzor
Pamiętajcie, żeby i okno zatkać czymś. Najlepiej się płyta paździerzowa
nada.
Robotnik III
Niech który leci po płytę. Młotki ze dwa i skrzynkę z gwoździami trzeba
przynieść. Albo i co do podpórki. Ruchy, ruchy!
Głuchy
Benzyną podlejcie od dachu, żeby się cała buda zajęła za jednym
zamachem. Zapałki już wam podrzuciłem, nie?

Dziennikarz
Całe świata zło niech z nimi spłonie w piekle!
Robotnicy I-IV, Rodaczka, Rodak, Scyzor, Głuchy
Amen.
Dziennikarz
Amen.
Lili (w przebraniu za Chochoła, śpiewa)
Skradłeś Żydzie złoty róg
Skradłeś polską czapkę z piór
Ostał ci się jeno sznur
Ostał ci się z piekła kur
Dzisiaj wziął cię lęk i strach
Usłyszałeś Ducha głos
Rozpiął się nad tobą Los
Tracisz władzę tracisz trzos
Róg huka od lasu od pól
Aż po serce Polski zdrój
Ostał ci się jeno sznur
Ostał ci się z piekła kur
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Robotnik II
Drzwi zaryglowane, okno zatkane, buda benzyną oblana.
(Również Robotnicy I-IV, Rodak, Rodaczka, Scyzor, Głuchy, Lili
pląsają z zamkniętymi oczami, jak zaczarowani)
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