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Osoby 

 

GOSPODARZ – lat około siedemdziesięciu 

GOSPODYNI – w różnym wieku 

BOLEŚ – pastuch w wieku nieokreślonym, lecz raczej stary, szpetny, ubrany byle 

jak, w wymysiałym kapeluszu 

WERONKA – młodsza córka, lat dwadzieścia kilka 

DOMINIKA – starsza córka, pod czterdziestkę 

DAREK – niby-narzeczony Weronki 

JOHN – Amerykanin, przyjaciel Dominiki, sporo starszy od niej 
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TURYSTKA I 

TURYSTKA II 
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AKT I 

 

 

Kuchenna izba. Pośrodku długi stół, może zestawiony z kilku stołów. Dookoła 

krzesła, ława. Na widocznym miejscu ogromny telewizor. W głębi jedyne w całym 

pomieszczeniu drzwi, stojące w pustej przestrzeni i odcinające linią ciemności izbę. 

Gdzie prowadzą? Wszędzie. Kiedy ciemność poza nimi rozjaśnia się w zależności od 

sytuacji, ukazuje się to lub tamto, lecz nigdy pokój, gdzie leży umarła Gospodyni. 

Wokół stołu krząta się Gospodarz, rozkłada talerze, sztućce, zestawia z kredensu, z 

kuchni naczynia z jadłem, ale też może wychodzić i przynosić skądś. Obfitość, 

różnorodność tego jadła, od mięs po ciasta. Poza nim nikogo w izbie nie ma. 

 

GOSPODARZ 

Poradzę sobie, poradzę. Człowiek musi, to wszystkiemu poradzi. A ty wracaj, 

bo niechby kto cię zobaczył. Zaraz zaczną się schodzić. Już powinni. A co tu 

jest do pomagania? Wszystko prawie gotowe. Dominika? Ty myślisz, że z 

Ameryki to tak raz-dwa i już. Musi pół świata, potem jeszcze z Warszawy tu. 

Czemu? Czemu? Dzisiaj ludzi tylko jedzeniem zwabisz. Albo wódką. Wiem, 

że ma nie być. Zapamiętałem. Nie będzie. Pojechał Darek do sklepu, kazałem 

mu coca-colę i mineralną. Pić coś przecie muszą. Gorąc, że od samych 

pacierzy gardła zasychają. A skąd? Wiadomo, że nie nakupowałem. 

Wieprzka zabiłem. Nie za mało dał czosnku do kiełbasy? Smaku nie masz? 

Spróbuj kaszanki. Kaszanka udała mu się. Lubiłaś za życia kaszankę. Zjedzą, 

zjedzą. Nie zmarnuje się. Zejdzie się z pół wsi, to znowu tak dużo na pół wsi? 

O, teraz jedzą. Na weselach to każdy za dwóch. Trochę tam wytańczą. Ale co 

zjedzą, to zjedzą. Noże, widelce po tej samej się kładzie? Choroby, 

nawymyślali. Dawniej samymi łyżkami się jadło i było, aby było co. Prawda, 

że nie wszystko, co dawniej, chce być teraz. Dawniej trzy dni i trzy noce przy 

zmarłym się czuwało. I dało się ludziom aby kapusty z grochem czy bobu się 

nagotowało i śpiewali, modlili się przez trzy dni. A dzisiaj szykuj to, tamto, 



 

noże, widelce. Przyjdą, przyjdą, co mieliby nie przyjść. Żniwa, później się 

teraz z pola wraca. No, i muszą się umyć, przebrać. Pamiętasz, księżyc stał na 

niebie, jak żeśmy nieraz wracali. Ech, chciało się żyć, pracować. We dwoje 

jakoś łatwiej się chce. Samemu, to aby dzień minął. (ciemność za drzwiami 

rozrywają błyski, przetacza się daleki grzmot) O, burza idzie, może ich 

wcześniej zgoni. Gdzie masz muchy? To przez tę burzę ich nalazło. Sio! 

choroby. Gdzie mam głowę do lepek! I wiadomo, czy są lepki w sklepie. Na 

wszystko się teraz psika. Zostaw. Weronka się ubierze, to pościera. W 

gospodarstwie nie da się bez kurzu. Ziemia kurzy, niebo kurzy, zewsząd się 

kurzy. Na telewizorze kurz? Ano, w świat się patrzy, to kurzu nie widać. Tu, 

nad kuchnią, ma wisieć? Nauczę się, to wyszyję. Zapamiętałem. „Gość w 

dom, Bóg w dom”. Albo powiem Weronce, żeby wyszyła. Nie potrafi? A co 

ona potrafi. Nie mam z niej wyręki, nie. Co ci zresztą będę mówił. Od córek 

jest matka. I czego tam szukasz? Idź, przyniosę ci różaniec. (z ciemności poza 

drzwiami zaczyna dochodzić przytłumione śpiewanie męskiego tercetu) O, 

śpiewają ci już. Idź. Skąd tutejsi? Tu już nikt nie potrafi umarłym. Z miasta 

ich przywiozłem. Policzyli, choroby, jak za wesele. No, idź już. Wracaj. Ktoś 

idzie. 

 

W drzwiach ukazuje się Boleś. 

 

GOSPODARZ 

Burza cię nie złapała? 

BOLEŚ 

Kazałem, żeby bokiem przeszła. 

GOSPODARZ 

Komu kazałeś? 

BOLEŚ 

Burzy. 

GOSPODARZ 

A krowy jak? Napasione? 



 

BOLEŚ 

Napasione. Gospodyni nawet pochwaliła. 

GOSPODARZ 

Jakże pochwaliła? 

BOLEŚ 

Ale to napasione, napasione, Boleś, powiedziała. Nie pamiętam, kiedy były 

takie napasione. 

GOSPODARZ 

Przyśniło ci się pewnie. Łąka kiedy zmorzy, to z tamtego świata lubi się 

nawet przyśnić. 

BOLEŚ 

Nie zmrużyłem oka, to jak mogło mi się przyśnić? Nikogo jeszcze nie ma? 

GOSPODARZ 

Żniwa, dopiero z pól wracają. No, i muszą się umyć, przebrać. 

 

W ciemności śpiewanie tercetu zaczyna przechodzić w wielogłosowy chór z 

towarzyszeniem muzyki. 

 

BOLEŚ 

O, chór już zaczął? Z naszego kościoła? 

GOSPODARZ 

Jaki chór? Tych trzech, mówiłem ci. Nie dręcz mnie choć ty. 

BOLEŚ 

Bym nie słyszał, nie gadałbym. Telewizor nie gra. A radio, mówiliście, 

zepsute. Nie naprawił jeszcze? 

GOSPODARZ 

A kiedy zajdę, to pijany. 

BOLEŚ 

Niechby przyszedł i pijany. Będziecie czekać na trzeźwego, to od razu 

wyrzućcie. (śpiewanie chóru narasta) O, posłuchajcie. 

GOSPODARZ 



 

Nie ma już w naszym kościele chóru. Młodzi wolą teraz wódkę pić. A co 

umiało śpiewać, powymierało. 

BOLEŚ 

A to może oni. Bo jakbym słyszał znajome głosy. 

GOSPODARZ 

Tych trzech. Jak do ciebie mówić? 

BOLEŚ 

Jeden, trzech, stu, śpiewania nie da się, gospodarz, policzyć. To jak w łąkę 

wsadzić głowę, a całą ziemię słychać. 

 

Z drzwi wypada rozsierdzona Weronka, w czarnej spódnicy tylko, goły biust 

przesłania ręką, włosy pokręcone na wałki. 

 

WERONKA 

Nie ma tu mojej czarnej bluzki? 

GOSPODARZ 

Zakryj tę goliznę, bezwstydnico. 

WERONKA 

Co, nie widział ojciec nigdy gołych piersi? Kochaliście się po omacku? 

Cholera, wszyscy się na starość robią przyzwoici. Dobrze, że ten świat wasz 

mija. Boby trzeba chyba w kosmos uciekać. 

GOSPODARZ 

A uciekaj. Im dalej uciekniesz, tym gorzej będzie cię z powrotem ciągnęło. (a 

widząc, że Weronka miota się za bluzką) Gdzie tu w kuchni bluzki szukasz? 

Szukaj, gdzieś ją zdjęła. Niechby tak kto teraz przyszedł, byłby dopiero 

wstyd. 

WERONKA 

Wie ojciec, gdzie mam ten wasz wstyd? Inne się nie wstydzą, to i łapią 

chłopów. 

GOSPODARZ 

Darek ci nie mówi, kiedy się będzie żenił? 



 

WERONKA 

Mówi, jak chce, żebym mu dała. Tak samo przedtem mówił Zenek, Zdzisiek, 

Romek. Gdzież ta cholerna bluzka? Bym dłużej ojca nie gorszyła. 

GOSPODARZ 

Nie mnie gorszysz. Pod jednym dachem wszyscyśmy, to nie da się nic zataić. 

Nawet co w środku, w sobie, człowiek nosi. 

WERONKA 

To co mi się ojciec każe wstydzić? 

GOSPODARZ 

Bo wstyd odróżnia człowieka od bydlęcia, córko. 

WERONKA 

Człowiek takie samo bydlę. Albo i gorsze. Wstyd mu nic nie pomoże. To 

musiałby nie wiadomo co. 

GOSPODARZ 

Ano, musiałby, ale nie chce. 

WERONKA 

Kto się zresztą teraz wstydzi? Wraca się do natury, ojciec. Pan Bóg stworzył 

człowieka gołego, nie w ubraniu. W telewizji nawet chodzą goło. W filmach 

tak chodzą. W całym świecie chodzą. A u nas latem turystki nad jeziorem nie 

chodzą goło? Z namiotów się wygrzebią, to całe gołe. Kąpią się gołe. 

Wystawiają się na słońce gołe. A wieczorami przy ognisku tańczą gołe z 

gołymi chłopami. 

GOSPODARZ 

Tfu. 

WERONKA 

Tfu, a cała wieś lata ich podglądać. Bolesia niech ojciec spyta, czy nie tak. 

Sam pewnie lata. Latasz, Boleś, podglądać turystki? Przyznaj się. Ładniejsze 

mają piersi od moich? Spójrz. 

 



 

W drzwiach staje Darek ze skrzynką butelek na ramieniu, twarz mu się robi maślana 

na widok gołych piersi Weronki, a skrzynka na ramieniu zaczyna dygotać, 

podzwaniając butelkami. 

 

DAREK 

O, kurde. 

WERONKA (odskakując od Bolesia) 

Bluzki szukam. Tej czarnej. Nie widziałeś, Darek? 

DAREK (postępując z trzęsącą się skrzynką ku Weronce) 

Daj pomacać. 

WERONKA 

Odczep się. Nie słyszałeś? Bluzki szukam. 

GOSPODARZ 

Postaw skrzynkę. Spadnie ci i porozbijasz. 

DAREK (idąc wciąż za Weronką, która ucieka na drugą stronę stołu) 

Kiedy bez bluzki ci najładniej. Daj. 

GOSPODARZ 

Coca-colę kupiłeś? 

DAREK 

Nie mieli. Mieli tylko cytrynadę. (i do Weronki) Nie złość mnie. Bo wścieknę 

się, to... 

WERONKA 

A wściekaj się. 

GOSPODARZ 

Mineralnej nie mieli? Trzeba było skrzynkę mineralnej wziąć. 

DAREK 

Chcieli, żebym skrzynkę wódki wziął. 

GOSPODARZ 

Mogłeś powiedzieć, że czuwanie u nas. 

DAREK 



 

Mówiłem. Ale nikt w sklepie nie wiedział, co to jest czuwanie. Dziwili się 

tylko, że bez wódki. I czyśmy może wiarę zmienili, i na jaką. 

WERONKA 

Na New Age trzeba było powiedzieć. Byś cholerom mordy pozatykał. 

DAREK 

A ten dziad, Smykała, jeszcze się mądrzył, że przy żywych czuwa się, to 

słyszał, ale przy umarłych, nie słyszał. To widać musiało być to dawno 

dawniej. 

 

Wyciąga wolną rękę ku Weronce, prawie łapie ją za pierś, lecz Weronka trzaska go, 

aż mu się skrzynka zahuśtała na ramieniu. 

 

WERONKA 

Bluzkę mi najpierw znajdź. 

GOSPODARZ 

Postaw wreszcie, chorobo, tę skrzynkę. 

DAREK (zrzucając z wściekłością skrzynkę na podłogę) 

Za cholerę wam kto przyjdzie. O, tyle bez wódki kto przyjdzie. Teraz 

wszystko z wódką. Chrzciny, komunie, bierzmowania, wesela. I Pan Bóg się 

jakoś nie obraża. A nawet cudów więcej. Uzdrowionych więcej. 

Nawróconych więcej. Wszyscy partyjni się ponawracali. I w sklepach więcej. 

Wszystkiego więcej. A ty pij cytrynadę, szlag by to jasny. Ani zjeść, bo jak 

bez wódki? Ani z kim pogadać. Czy choćby o nieboszczce powiedzieć co 

dobrego, to słowo bez wódki uwięźnie w gardle. 

 

Wyszarpuje ze skrzynki butelkę, otwiera, pije, potem drugą. 

 

WERONKA (podchodząc do Bolesia) 

A ty, Boleś, nie widziałeś mojej czarnej bluzki? 

BOLEŚ 

Miała Weronka czarną bluzkę? Nie pamiętam. 



 

WERONKA 

Jak nie miałam? Ty głupku, o co cię nie spytać, to nigdy nie pamiętasz. 

BOLEŚ 

Pamiętam, jak się Weronka urodziła. Tak samo była zła. 

WERONKA 

A tyś zboczeniec. Myślisz, że nie widziałam, jak dotykasz moich majtek, 

staników. Wąchasz moje sukienki. Kiedyś tu się moimi perfumami zlał. A 

szminkę znalazłam pod tą czerwoną krową w chlewie. To pewnie mnie i 

podglądasz, co? Co oczy spuszczasz? Niewiniątko. Każdy chłop podgląda. 

(rozpuszcza piersi tuż przed oczyma Bolesia) Chcesz dotknąć? Nie bój się, nie 

gryzą. Dotknij, no. 

GOSPODARZ 

Zostaw go. 

DAREK 

Co głupiego kusisz? Bluzki ci nie znajdzie. Prędzej mu się w portkach mokro 

zrobi. 

WERONKA (omal dotykając piersiami twarzy Bolesia) 

Miałeś kiedy babę, czy całe życie rączką? 

DAREK (łapie Weronkę za rękę i odrywa ją od Bolesia, ciągnie w stronę drzwi) 

Chodź, poszukamy tej bluzki. 

WERONKA 

Gdzie mnie ciągniesz? Puść. 

 

Wyrywa się Darkowi i ucieka za stół; Darek, napalony, wściekły goni ją. 

 

DAREK 

Niech cię tylko dorwę, ty... 

GOSPODARZ 

Wynoście się! Won! Żeby nawet w żałobie. Sumienia to nie ma. 

WERONKA 

A cóż ojciec myśli, że tylko ojca boli? 



 

DAREK (nagle jakby zawstydzony, sięga znów po butelkę do skrzynki) 

Bo kto to widział umierać w taki gorąc. 

WERONKA (bierze pijącego cytrynadę Darka za rękę) 

Mnie gorzej boli, bo to moja matka. Chodź. Chryste, jakie ja mam tu życie. 

 

Kiedy wychodzą, z drzwi bucha chóralny śpiew z towarzyszeniem muzyki. 

 

BOLEŚ 

Nie za głośno? 

GOSPODARZ 

Co nie za głośno? 

BOLEŚ 

Śpiewają. 

GOSPODARZ 

Jakie głośno? Ledwie skomlą. Wychwalali się, choroby, że mają głosy. 

Wszystko do rur teraz śpiewa i wydaje się, że głosy. 

BOLEŚ 

Gospodyni mówiła, żeby nie za głośno. 

GOSPODARZ 

Kiedyż to mówiła? 

BOLEŚ 

Była u mnie na łąkach. 

GOSPODARZ 

Gdzie była? Gdzie była? O, tam leży. 

BOLEŚ 

Mówię, była to była. Pogłaskała mnie po policzku. Dotąd czuję. Przyniosła 

mi chleba z serem, dwa jaja, mleka w butelce. Poleciała krowy za mnie 

nawrócić. A ty siedź, jedz, odpocznij trochę, Boleś. Co tu odpoczywać, 

gospodyni. Za krowami cały czas się odpoczywa. Od odpoczywania kości mi 

się zastały. To poganiajmy się po łące, rozruszają ci się, chcesz? Zrzuciła 



 

pantofle i zaczęła uciekać. Goń mnie, zawołała. Prawie traw nie dotykała. 

Hej! hej! Goń mnie, Boleś! Motyl, mówię wam. 

GOSPODARZ 

Gdzie by ona po łące. Ledwo już chodziła. Nogi miała opuchłe, 

zartretyzowane. Kiedy młoda była, tak. 

BOLEŚ 

Młoda była. Motyl, mówię. Nie słyszycie? Wy, jak z waszym się nie zgadza, 

to głuchniecie. 

GOSPODARZ 

Dobrze już. Nie złość się. 

BOLEŚ 

Goń mnie i goń, wołała. To zzułem buty i zacząłem ją gonić. Ale tchu mi 

brakło, nogi zaczęły mi sztywnieć, serce buch, buch. Stary jestem, 

gospodyni! Nie myślałem, że taki stary jestem! Czas mi widać umierać! 

Gospodyni wraca! Ale nie wróciła. Musiała tamtą stroną pójść. 

GOSPODARZ 

Tamtą stroną, mówisz? Ano, żeby tak wiedziało się, którędy to. Poszedłbyś 

do letniej kuchni, przyniósł ze dwa krzesełka. Może tu więcej przyjść. Tylko 

świeczkę weź. 

BOLEŚ (opryskliwie) 

Nie muszą się rozpierać. Mogą i po dwoje siedzieć. O, serce mi jeszcze wali 

od tego ganiania. 

 

Gospodarz bierze świeczkę, zapałki i wychodzi, wpada zapłakana młodziutka 

Gospodyni, wygląda jakby prosto z tej łąki wracała, w kwiecistej sukience, boso, z 

rozwianymi włosami, przypada do Bolesia, kładąc głowę na jego kolanach. 

 

GOSPODYNI 

Nie wyjdę za niego, Boleś. 

BOLEŚ 



 

Nie płakać, gospodyni. Łzami draśnięcia nie zaleje, a co dopiero rany. I 

szkoda takich młodych łez. Zostawić, jak zgorzknieją. Będzie jeszcze o co 

płakać. 

GOSPODYNI 

Nie chcę, nie chcę, słyszysz?! Tamtego miłuję, Boleś. 

BOLEŚ 

Tamten w świat wyjechał. Nie żałować go. A ten dobry człowiek. 

GOSPODYNI 

Ale stary. Jak pomyślę... Nie, niedobrze mi się robi. 

BOLEŚ 

Ano, nie da się wyrównać, żeby wszyscy byli naraz młodzi. To może przy 

końcu świata... 

GOSPODYNI 

Jakie ja bym miała z nim życie, sam powiedz? 

BOLEŚ 

Jakie człowiek miał życie, sprawdza się dopiero przed śmiercią, gospodyni. 

GOSPODYNI 

Na pewno byłabym nieszczęśliwa. 

BOLEŚ 

Nieszczęśliwi jesteśmy już od urodzenia, gospodyni. A tylko wydaje nam się 

raz tak, a raz tak... 

GOSPODYNI (zrywa się) 

E, myślałam, że mi coś pomożesz. A co tu tyle jedzenia? Na wesele już 

szykują? Niedoczekanie. Prędzej się utopię. Albo gdzieś ucieknę. (urywa 

kawałek kiełbasy) Uciekniesz ze mną, Boleś? Dobra kiełbasa. Nie przesolona. 

I czosnku w sam raz. Kosztowałeś? Spróbuj. Masz. 

BOLEŚ 

Nie mam smaku, gospodyni. 

GOSPODYNI 

Spróbuj. Przywróci ci smak. (nagle zaczyna przekładać sztućce na stole) 

Mówiłam tyle razy. Noże po prawej, widelce po lewej. Ech, ta Weronka. 



 

BOLEŚ 

To nie Weronka. Gospodarz. Weronki nie ma jeszcze na świecie. Ale nie 

będzie z niej pociechy, gospodyni. 

GOSPODYNI 

Z mojej córki nie miałabym pociechy? Co ty wygadujesz? Boże, ile tu much. 

BOLEŚ 

Lato, nie da się bez much. Do jedzenia tak ciągną. 

GOSPODYNI (łapiąc ścierkę) 

A sio! a sio! (zaczyna tańczyć z tą ścierką po izbie) Weź i ty ścierkę. We 

dwoje prędzej przegonimy. 

BOLEŚ 

Jedne się przegoni, to drugie przylecą. Szkoda mitręgi. 

GOSPODYNI 

Rusz się. Wykrzesz no trochę życia. Nie lubisz żyć? 

BOLEŚ 

Coraz mniej. (nagle słychać spoza drzwi tarmoszącego się z krzesłami 

Gospodarza, Boleś zrywa się, wyjmuje z ręki Gospodyni ścierkę) Dać tę 

ścierkę. Gospodyni ucieka. 

 

Gospodyni czmycha, Boleś zaczyna gonić muchy. 

 

GOSPODARZ 

Cóż ty wyczyniasz? 

BOLEŚ 

Muchy gonię. Siedzicie cały dzień i nie widzicie, że tu tyle much. 

GOSPODARZ 

A tobie mówiłem, żebyś przygonił wcześniej krowy, tobyś zamiótł przed 

domem. Brud aż pod butami słychać. Co pomyślą ludzie? 

BOLEŚ 

Wyszywałem. 

GOSPODARZ 



 

Co wyszywałeś? 

BOLEŚ (wyciąga zza pazuchy zmiętą w kłąb makatkę) 

O. 

GOSPODARZ 

Co to jest? 

BOLEŚ (rozwieszając makatkę w rękach) 

„Gość w dom, Bóg w dom”. 

GOSPODARZ 

Musiała jeszcze ona przed śmiercią. Nie przyznała się, no. Każdy w sobie do 

ostatka coś tai. Czy może zapomniała? Miałem ja się nauczyć. Ale to dopiero 

zimą, jak wieczory będą dłuższe. 

BOLEŚ (szukając miejsca na ścianach dla makatki) 

Wasze palce niezdatne, powiedziała. Guzika do koszuli nie umieliście nawet 

przyszyć. Weź ty, Boleś, wyszyj. (i przymierzając makatkę na ścianie) 

Dobrze tu będzie? 

GOSPODARZ 

Nad kuchnią byłoby lepiej. Chciała, żeby nad kuchnią. 

BOLEŚ 

Nad kuchnią zaparuje, owędzi się i zaraz pierz. A kto będzie teraz prał? 

Weronka? Sama się opierze i ma resztę gdzieś. Pralkę trzeba kupić. 

Obiecywaliście gospodyni. I co? Całe życie przy balii i tarce jej zeszło. Ręce 

miała nieraz aż sine. Bo wam zawsze szkoda było. Ale na dokupowanie ziemi 

nie było. (od jakiegoś czasu sączy się spoza drzwi ledwo słyszalne śpiewanie 

chóru, które właśnie nasila się, Boleś z rozpostartą w rękach makatką 

podbiega i uchylając drzwi, krzyczy) Ciszej! Gospodyni chciała ciszej! 

GOSPODARZ 

Czego się drzesz? Nie śpiewają znów tak głośno. 

BOLEŚ 

Chyba lepiej słyszę. (i przymierzając makatkę nad kuchnią) Tu chciała? 

GOSPODARZ (niezdecydowanie) 

Jakby tu, ale... 



 

BOLEŚ 

Potrzymajcie. Popatrzę. 

 

Gospodarz zmienia Bolesia w podtrzymywaniu makatki, ten odchodzi, patrzy z jednej 

strony, z drugiej, z bliska, z daleka. 

 

GOSPODARZ 

No, mów. 

BOLEŚ 

Co mam mówić? 

GOSPODARZ 

Czy dobrze? 

BOLEŚ 

Co dobrze? 

GOSPODARZ 

W dobrym miejscu czy wisi? 

BOLEŚ 

To by trzeba gospodyni się spytać. 

GOSPODARZ 

Przybijaj. Nad kuchnią, to nad kuchnią jest. 

BOLEŚ 

Trochę w prawo przesuńcie. 

GOSPODARZ 

No? Przybijaj. 

BOLEŚ 

Co wam tak pilno? Nie wisicie na krzyżu. 

GOSPODARZ 

Ręce mnie bolą. 

BOLEŚ 

Same ręce to jeszcze nie ból. Za dużo. 

GOSPODARZ 



 

Co za dużo? 

BOLEŚ 

Przesunęliście. 

GOSPODARZ (przesuwając makatkę) 

Teraz będzie dobrze. Sam widzę. 

BOLEŚ 

Stamtąd nic nie widzicie. Za blisko. 

GOSPODARZ 

Jak za blisko? Z bliska lepiej widać niż z daleka. 

BOLEŚ 

Przeżyliście życie, a nic nie rozumiecie. Niebo daleko, wysoko, a Pan Bóg 

widzi, czego nikt nie widzi. Czy ze sputników krowy na łące liczyli, mówili 

w telewizji. Jakby nasze, to i mnie musieli widzieć. 

GOSPODARZ 

Weź pineski i przybijaj wreszcie, chorobo. Są w szufladzie. 

BOLEŚ 

Nie da się pineskami na murze. Pójdę przynieść młotek i gwoździe. (zmierza 

ku drzwiom) Nie ruszajcie się tylko, bo trzeba będzie od nowa przymierzać. 

 

Boleś znika w drzwiach, Gospodarz stoi z rozpostartymi rękami, przytrzymując 

makatkę, wtem pukanie do drzwi. 

 

GOSPODARZ 

Zaraza. A tu ludzie zaczynają się już schodzić. Wejść! Prosimy! 

 

Wchodzi Dominika, szykowna, elegancka, w kapeluszu, za nią John, szeroki uśmiech 

na twarzy, w rękach ma plastikowe torby z prezentami. 

 

GOSPODARZ 

Dominika, Jezusie kochany. Córko. Przyjechałaś. A matka tu się zamartwia, 

że cię nie ma i nie ma. 



 

DOMINIKA 

Jak to się zamartwia? 

GOSPODARZ 

A nie wiem już, co mówić z tego bólu. Daruj. 

DOMINIKA 

Co ojciec tak trzyma? 

GOSPODARZ 

„Gość w dom, Bóg w dom”. Makatkę. Chce matka, żeby tu, nad kuchnią. 

DOMINIKA 

Jak to matka chce? 

GOSPODARZ 

E, nic. Bolesiowi tylko podtrzymuję, żeby równo. Poszedł po młotek i 

gwoździe. Przyjechałaś, no jakże się cieszę. 

JOHN (do Dominiki) 

Father? (podchodzi do Gospodarza i próbuje mu wręczyć jedną z toreb) For 

you. 

GOSPODARZ 

Co on gada? 

DOMINIKA 

Chce wręczyć ojcu prezent. 

GOSPODARZ 

Podziękuj. Ale widzisz, nie mam rąk. 

 

Wpada Boleś z młotkiem i gwoździami. 

 

BOLEŚ (jakby nie dostrzega w pierwszej chwili gości, do Gospodarza) 

Nie poruszyliście? (nagle widząc Dominikę) Dominika? Chrystusieńku! 

Dominika! (wybucha omalże dziecinną radością) Dominika przyjechała! 

(chwyta Dominikę za rękę, ciągnąc ją po izbie) Dominika przyjechała! 

DOMINIKA 



 

Chwileczkę, Boleś. Nawet się nie przywitaliśmy. (chwyta go) Pokaż no się. 

Urosłeś. 

BOLEŚ 

E, nie rosnę już, Dominika. 

DOMINIKA (przyciąga Bolesia, tuląc go) 

Nic się nie zmieniłeś. Kochany Boleś. 

BOLEŚ 

Stary się nie zmienia, Dominika. Stary na śmierć tylko czeka. 

DOMINIKA 

Jakiś ty stary? 

BOLEŚ 

Stary, stary. Zawsze stary byłem. Jeszcze świętej pamięci dziadków Dominiki 

pamiętam. I pradziadków. O, pochowałem już. Siebie tylko pochowam i 

będzie po wszystkich. 

DOMINIKA 

Co ty wygadujesz? Kawaler jeszcze byłeś, jak ja gęsi pasłam. Grałeś mi na 

fujarce. A to przecież tak niedawno. 

BOLEŚ 

Niedawno człowiek się urodził, Dominika. Niedawno umrze. O, nie daję już 

rady gonić się po łące. Tu mnie zatyka, nogi sztywnieją, serce buch, buch. 

DOMINIKA (z dwuznacznością) 

A z kimże ty się ganiasz? 

GOSPODARZ 

Nie słuchaj go. Przybijajże wreszcie, bo puszczę. 

JOHN (do Dominiki) 

Is this hat for him? 

DOMINIKA 

Yes. Dla niego. 

BOLEŚ (zabierając się do przybijania, nagle odkłada młotek i gwoździe) 

Przytrzymajcie jeszcze. (biegnie ku drzwiom) Pójdę powiedzieć gospodyni, 

że Dominika przyjechała. 



 

DOMINIKA (biorąc z rąk Johna torbę) 

Czekaj no, Boleś. Tu prezent i dla ciebie. (Boleś, jakby nie słysząc, znika w 

drzwiach) Co on, tata? 

GOSPODARZ 

Nie pytaj mnie nawet. Weź no, córko, może ty potrzymasz, ja przybiję. 

DOMINIKA 

John przybije. (i do Johna) Nail it down, John. 

 

John odkłada torby z prezentami, bierze młotek i gwoździe, wraca Boleś. 

 

BOLEŚ 

Zostawić. (wyrywa młotek i gwoździe z rąk Johna i do Gospodarza) Coście 

tacy niecierpliwi? Przekrzywiliście. 

DOMINIKA 

Może ojca wyręczę i ja potrzymam. 

BOLEŚ 

Dominika tyle świata przejechała, to niech siądzie, odpoczywa. Gospodarz 

chciałby wszystko lekko. (przybija) 

GOSPODARZ (opuszczając ręce) 

O, jak mi to ręce zdrętwiały. (masuje sobie) Poczekaj, córko, zaraz się 

przywitamy. No. 

 

Wita się czule z Dominiką, niepewnie z Johnem. 

 

JOHN (wręczając torbę Gospodarzowi) 

This is for you. 

GOSPODARZ 

Bóg zapłać. (i do Dominiki) Mąż twój? 

DOMINIKA 

Poniekąd. (zakłopotana bierze torbę i podchodzi do Bolesia) A to dla ciebie, 

Boleś. 



 

BOLEŚ (sumitując się) 

Prezent? Boleś stary, Dominika. Szkoda dla Bolesia. Jakiemu dziecku lepiej... 

Są we wsi... 

DOMINIKA 

Przyjmij jako dowód pamięci. Specjalnie dla ciebie kupiony. 

BOLEŚ 

Specjalnie?... Pamiętała Bolesia... Z Ameryki. (waha się) 

DOMINIKA 

Nie odmawiaj mi. (Boleś bierze torbę, lecz nie zagląda do niej) Nie zajrzysz? 

BOLEŚ 

Na łąki jutro wezmę. Tam zajrzę. 

GOSPODARZ (wyciągając z torby swój prezent) 

Popatrz no, co to mnie przywieźli. Przyda się. Bóg zapłać, córko. 

DOMINIKA (do Bolesia) 

Będzie mi przykro, że nie chcesz wiedzieć, co ci przywiozłam. (Boleś 

niepewnie zagląda do torby) Wyciągnij. 

BOLEŚ (wyciąga kowbojski kapelusz z szerokim rondem) 

Kapelusz? Mam kapelusz, Dominika. 

DOMINIKA 

Ale to amerykański. Kowboje w takich chodzą. Pewnie widziałeś w telewizji. 

Będziesz też kowboj. Tylko polski. Przymierz. 

GOSPODARZ 

W telewizji to na koniach i mają pistolety. A krów morze, nie to, co u nas. 

 

Boleś waha się, czy przymierzyć, więc Dominika zrywa mu z głowy kapelusz i wkłada 

kowbojski. 

 

DOMINIKA 

Ładnie ci. Naprawdę. No, pokaż się. 

JOHN 

Yes, yes. All right. Ładnie. 



 

BOLEŚ 

Będę miał na niedzielę do kościoła. A ten stary za krowami. 

DOMINIKA 

Ten stary wyrzuć. Ileż to lat już go nosisz. 

BOLEŚ (zrywając się ku drzwiom) 

Pójdę się pokazać gospodyni. (znika) 

DOMINIKA 

Co on tak z tą gospodynią? 

GOSPODARZ 

Nie chce uwierzyć, że umarła. Bo też trudno uwierzyć, córko. (i wskazując na 

Johna) Gada po polsku? 

DOMINIKA 

Kilka słów. Dzień dobry, do widzenia, dziękuję. 

JOHN 

O, yes, dziękuję, do widzenia. 

GOSPODARZ 

Myślę, jak to z nim będzie? 

DOMINIKA 

Niech się ojciec nie kłopocze. O, włączy mu się telewizor i będzie oglądał. 

Widzę, nowy macie. 

GOSPODARZ 

Kolorowy. 

DOMINIKA 

I jakiż ogromny. 

GOSPODARZ 

Matka taki chciała. Słabo już widziała pod koniec. 

DOMINIKA (ustawia krzesło naprzeciw telewizora w odpowiedniej odległości) 

Sit down, John. 

JOHN (siadając) 

O, yes, dziękuję, do widzenia. 

GOSPODARZ 



 

Czy to wypada w żałobie, córko? 

DOMINIKA (biorąc pilota do ręki) 

Co wypada? 

GOSPODARZ 

Żeby oglądał telewizję. 

DOMINIKA 

U nich wszystko wypada. Poza tym to nie jego żałoba. 

 

Manipuluje pilotem, lecz telewizor nie chce się włączyć. 

 

GOSPODARZ 

Przecież twój on... Jak to powiedziałaś? 

DOMINIKA 

Poniekąd. Tam tak się żyje, tata. Inaczej niż tu u was. Nikogo nic nie dziwi. 

Co ten pilot nie działa? Czy telewizor zepsuty? 

GOSPODARZ 

To Boleś. 

DOMINIKA 

Boleś zepsuł? 

GOSPODARZ 

Nie zepsuł. O, jest, to ci zapali. 

BOLEŚ (wchodząc uradowany) 

Gospodyni powiedziała, ale ci ładnie, ładnie, Boleś. Amerykański kawaler 

teraz jesteś. (a widząc, że Dominika bezskutecznie manipuluje pilotem) 

Dominika zostawi. Nie tak. 

 

Podchodzi do telewizora i uderza pięścią z góry w pudło, telewizor się zapala, na 

ekranie idzie western. 

 

JOHN (z wdzięcznością) 

O, yes, thank you, do widzenia. 



 

DOMINIKA 

Tak samo w ten stary się pięścią uderzało, pamięta ojciec. Nic się tu u was, 

widzę, nie zmieniło. 

GOSPODARZ 

Zmieniło się, córko, zmieniło. 

DOMINIKA 

Widocznie nie to, co powinno. 

 

Boleś, przystawiwszy sobie krzesło obok Johna, ogląda razem z nim, reagują obaj 

zgodnie i żywo na to, co się dzieje na ekranie, śmieją się razem, złoszczą, rzucają 

monosylabami, poklepują się. 

 

DOMINIKA (patrząc na radującego się Bolesia) 

Boleś wciąż jak duże dziecko? 

GOSPODARZ 

To kim jest ten twój? 

DOMINIKA 

Doorman. 

GOSPODARZ 

To musi jakaś ważna figura? 

DOMINIKA 

Ma cały wieżowiec pod sobą. Sto pięter. Na Manhattanie. 

GOSPODARZ 

To chyba i bogaty. Dobrze, że tobie się chociaż poszczęściło. Bo Weronce, 

lepiej nie mówić. Na długoście przyjechali? 

DOMINIKA 

Zaraz po pogrzebie wyjeżdżamy. 

GOSPODARZ 

Tylko gdzie was tu będzie przenocować? Nie pójdziecie do stodoły czy na 

strych. Jeszcze by opowiadał potem w Ameryce... 

DOMINIKA 



 

Ojciec się nie martwi. Mamy hotel w mieście. 

GOSPODARZ 

Ale choć na dzisiaj. Ty prędzej, ale on może niezwyczajny czuwać całą noc. 

Z ludźmi do tego nie pogada, bo jak? 

DOMINIKA 

Nie zostaniemy na czuwanie, ojciec. 

GOSPODARZ 

Jak to? 

DOMINIKA 

On by i tak nic z tego nie zrozumiał. 

GOSPODARZ 

To u nich się nie umiera? 

DOMINIKA 

Umiera, ale inaczej. 

GOSPODARZ 

Jakże inaczej? Życie od życia może inaczej się ułożyć, córko. Ale śmierć 

każdemu i wszędzie pisana ta sama. O, Bóg, a i on umarł nie inaczej. Tylko 

jak człowiek. 

DOMINIKA 

Chciałam powiedzieć, ciszej. 

GOSPODARZ 

A cóż jest śmierć? Najcichsza cisza. Chyba że dzwony u nich nie biją. 

DOMINIKA 

Nie to. Tylko że nie w domu. W szpitalach, w hospicjach, w pensjonatach. Są 

nawet specjalne dla zamożnych. Płaci się oczywiście odpowiednią cenę. I 

wszystko potem już załatwia firma pogrzebowa. Wieńce, kwiaty. Nie zakłóca 

to innym biegu życia. 

GOSPODARZ 

Innym, mówisz. 

DOMINIKA 



 

Tak jest wygodniej dla wszystkich. Człowiek oszczędza sobie w ten sposób 

cierpienia. Zwłaszcza że umierającemu nasze cierpienie i tak nic nie pomoże. 

GOSPODARZ 

Ale nam pomaga, córko. Uczymy się, jak cierpieć. A to wszystko, czego się 

uczymy na tym świecie. 

BOLEŚ (zrywając się podniecony z krzesła, wskazuje na ekran telewizora) 

O, ja! Ja! Niech Dominika popatrzy! Gospodarz popatrzy! (podbiega, dotyka 

palcem ekranu telewizora) Boleś! Ja! (na ekranie widzimy Bolesia na koniu z 

pistoletami przy bokach, pośród rozległej prerii, pędzącego stada krów) 

Powiedz, John, ja! 

JOHN (rozbawiony) 

Yes! Yes! Do widzenia. 

 

Gospodarz i Dominika zaciekawieni podchodzą do telewizora. 

 

GOSPODARZ 

Nie nasze łąki, nie nasze krowy, to jak ty? 

BOLEŚ (rozsierdzony) 

Jak nie ja? Konia wam zawsze szkoda było, a Boleś, widzicie, na koniu. (i 

stukając w ekran) Kapelusz, pistolety. Dominika powie, czy nie ja. 

(Dominika zaczyna zbierać w popłochu torby) Zezłoszczę się, to zacznę 

strzelać. (i do Johna) Powiedz im, John. Tyś Amerykan, tobie uwierzą. 

JOHN (rozbawiony) 

O, yes. Dziękuję. 

DOMINIKA (do Johna) 

Let’s go John. Quickly. 

 

John nie rozumiejąc, o co chodzi, wstaje niechętnie, jakby go odrywano od zabawy. 

 

DOMINIKA (chwytając Johna za rękę) 

Powiedz do widzenia. 



 

JOHN (najwyraźniej niezadowolony) 

O, yes. (i klepiąc Bolesia po ramieniu) I’m sorry. Do widzenia. 

 

Zmierzają ku drzwiom. 

 

GOSPODARZ 

Nie pójdziesz nawet pomodlić się do matki? 

DOMINIKA 

Nie, nie, spieszy nam się. (naciska na klamkę, gdy wtem z drzwi bucha 

chóralny śpiew wraz z towarzyszeniem muzyki, przerażona zamyka 

gwałtownie drzwi) Co to? 

BOLEŚ (wpatrzony w ekran telewizora) 

Kazałem, żeby zaśpiewali Dominice. 

DOMINIKA 

Nie ma tu innych drzwi? 

GOSPODARZ 

O, zapomniałaś już domu, córko. Chodź, wyprowadzę was. 

 

Wychodzą, Gospodarz na przedzie. 

 

BOLEŚ (ledwo tamci wyszli, zrywa się i uchyliwszy drzwi) 

Hej! Gospodyni. Wyjdzie, zobaczy Bolesia na koniu. Pistolety mam. 

Przestańcie tam śpiewać! 

 

Wchodzi Gospodyni, już nie wiotka dziewczyna, lecz zmęczona, zaniedbana kobieta 

w wyraźnej ciąży. 

 

GOSPODYNI 

Czemu mnie męczysz? No, widzę cię. I co? 

BOLEŚ 

Nie tu. W telewizji. 



 

GOSPODYNI 

W ciąży jestem, nie rozumiesz. Nie powinno się oglądać w ciąży telewizji. 

Może dziecku zaszkodzić. Jeszcze, nie daj Boże, urodzi się nie takie jak 

trzeba. 

BOLEŚ 

Każdy się rodzi, gospodyni, nie taki jak trzeba. 

GOSPODYNI 

Nie kracz. 

BOLEŚ (patrząc w telewizor) 

Nie kraczę. O, strzelam! Strzelam! 

GOSPODYNI 

Przestań. Dawno wojna się skończyła? 

BOLEŚ 

W powietrze. 

GOSPODYNI (opadając na krzesełko) 

Zawsze w powietrze się zaczyna. Jeszcze dziecko we mnie przestraszysz. 

BOLEŚ 

Nie od przestraszenia strach się, gospodyni, bierze. Człowiek zawiązuje się 

już przestraszony. 

GOSPODYNI 

E, sprzeczny jakiś jesteś dzisiaj. (i rozglądając się po izbie) A czemu ta 

makatka nad kuchnią wisi? 

BOLEŚ 

Gospodarz powiedział, że nad kuchnią gospodyni chciała. 

GOSPODYNI 

Nad kuchnią zaparuje, owędzi się i zaraz pierz. A ja krzyża już nie czuję. 

Ciągle tylko pierz, prasuj, gotuj, sprzątaj. Stworzenie nakarm, a tu pole 

jeszcze czeka. I tak od rana do nocy, nieraz nie mam siły pacierza zmówić. (i 

wyciągając ręce) O, popatrz, jakie mam sponiewierane ręce. Pamiętasz moje 

dawne ręce? Pierścionka nie mogę włożyć. A to będzie dla córki. Chyba 

córkę urodzę, Boleś. Tak czuję. Cieszę się i boję. 



 

BOLEŚ 

Każdego, co na świat przychodzi, trza się bać. 

GOSPODYNI 

Co ty? Córki swojej bym się bała? Boję się, bo jeszcze nie rodziłam. Niektóre 

mówią, że są szczęśliwe, a inne, że nie. To może matka tak samo doznaje, że 

przychodzi na świat razem z tą kruszyną? Ano, nauczę ją wyszywać, tańczyć, 

piosenek ją nauczę, bo co więcej? I chciałabym, żeby w moim welonie do 

ślubu poszła. Przewietrz go tam czasem. Na strychu jest w kufrze. 

BOLEŚ 

Pierwsza nie. 

GOSPODYNI 

Co pierwsza nie? 

BOLEŚ 

W świat wyjedzie. 

GOSPODYNI 

Moja córka? W świat? A gdzież by miała lepiej niż w domu? 

BOLEŚ 

Gdyby każdy wiedział, gdzie mu będzie lepiej, to nikomu nie byłoby gorzej. 

GOSPODYNI 

Ty coś kryjesz przede mną, powiedz. 

BOLEŚ 

Słów nie powinno się wypychać przed czas. Mszczą się potem, gospodyni. 

GOSPODYNI 

A to nie mów. Pójdę położyć się trochę. Muszę jeszcze iść prosa poplewić. 

 

Wstaje ociężale, wychodzi. 

 

GOSPODARZ (wchodząc) 

A ty wciąż przed telewizorem? Wyłącz to. 

BOLEŚ 



 

Dogonimy tylko krowy do rzeki. Popatrzcie, jakie spragnione. Aż zieją, no. 

Wam by się tak chciało pić! W tamtą stronę! W tamtą stronę! O, widać rzekę! 

GOSPODARZ 

Nie drzyj się. Wyłącz zaraz. (Boleś nie reaguje, Gospodarz ze złością wyrywa 

przewód z gniazdka, w izbie gaśnie światło, lecz na ekranie telewizora dalej 

idzie film) Co to się stało? 

BOLEŚ 

Zepsuliście elektrykę. 

GOSPODARZ (prztykając kontaktem) 

Nie ma, no. A telewizor gra? 

BOLEŚ 

Telewizor nie do elektryki podłączony. 

GOSPODARZ 

A do czego? 

BOLEŚ 

Do świata. 

GOSPODARZ 

Do jakiego świata? 

BOLEŚ 

Nie tamtego przecie. Patrzycie, patrzycie i nic nie rozumiecie, do czegoście 

podłączeni. Wszystko teraz się podłącza, nastawia. 

GOSPODARZ 

I co tu zrobić? Ludzi aby patrzeć. Pójść po elektryka, ale pewnie, zaraza, 

pijany. Chyba żeby Darek... 

BOLEŚ 

Gdzie teraz Darka znajdziecie? Przypięty do Weronki jak rzep. Nie puści. 

GOSPODARZ 

Gdzieś powinna być ta stara naftówka? 

BOLEŚ 

Powinna, ale kazaliście wyrzucić. Wam zawsze co dawniejsze, to już 

niepotrzebne. A tu nigdy nie wiadomo, czy nie wróci. 



 

GOSPODARZ 

Co nie wiadomo. Idzie do przodu, to już będzie szło. 

BOLEŚ 

Będzie szło, a zgasło wam, to szukacie naftówki. Za kredensem stoi, 

gospodyni schowała. O, jak to piją! Jak to piją! Nie tratować się! Dla 

wszystkich starczy rzeki! 

GOSPODARZ (wydostając zza kredensu naftówkę) 

O, nawet nafta jest. 

BOLEŚ 

Gospodyni nalała. Popatrzcie. Ale to ulga w taki skwar. Ale to ulga. Jakby 

człowiek spragniony tak pił. (nagle z ekranu dochodzą strzały, Boleś zrywa 

się, krzycząc) Złodzieje! Z tamtej strony! Z tamtej strony! Zabiłem! I tego 

tam! Zabiłem! Chcieli mi krowy ukraść, no. Złodzieje. 

 

W ciemności słychać zbliżające się gwałtowne kroki, Gospodarz zapala w pośpiechu 

lampę. 

 

GOSPODARZ 

Chwała Bogu, zdążyliśmy. (podchodzi do drzwi, jakby zamierzał powitać 

pierwszego przybywającego) Wejść, prosimy. (z drzwi wypada na ojca 

skotłowana Weronka, czarna bluzka poszarpana na niej) Stało się coś? Jak ty 

wyglądasz? 

WERONKA 

Ten skurczybyk. Nie ma go tu? O, całą bluzkę na mnie podarł. Na mózg się 

wariatowi rzuciło. W czym ja teraz będę? Nie mam drugiej takiej samej. 

GOSPODARZ 

A żeby was piekło! 

WERONKA 

Moja wina? Sam ojciec nieraz gadał, że przydałby się ktoś młodszy, bo ojca 

siły już opuszczają. A teraz nie tak łatwo znaleźć do roboty. Jeszcze żeby 

robił jak na swoim. Za same pieniądze nie chcą. A co? Nie haruje od świtu do 



 

nocy jak wół? Darek to, Darek tamto, jedź, zawieź. Czemu ta naftowa lampa 

się pali? 

GOSPODARZ 

Światło się zepsuło. 

WERONKA 

A telewizor gra? 

GOSPODARZ 

Była Dominika z tym swoim z Ameryki, Boleś im zapalił. I tak nie chce 

zgasnąć. 

BOLEŚ 

Zgaśnie, zgaśnie. Przepędzimy tylko krowy na drugą stronę rzeki. 

WERONKA 

Dominika była i nie powiedział mi ojciec? 

GOSPODARZ 

Co tam była. Ten jej pooglądał trochę telewizji i pojechali. 

WERONKA 

Bym się chociaż przywitała. To taka z niej siostra? 

GOSPODARZ 

Przyjadą na pogrzeb, to się przywitacie. 

BOLEŚ 

O, kapelusz mi przywieźli. A tu na koniu jestem. Weronka popatrzy. Pistolety 

mam. Paf! paf! 

WERONKA 

Przestań, głupku. 

GOSPODARZ 

Może by Darek poszedł po elektryka? Jak tu będzie bez światła? Ciebie 

prędzej usłucha. 

WERONKA 

Nie chcę znać cholery. Uciekłam do stodoły, to wywalił wrótnie i jak pies się 

rzucił na mnie. (słychać przyspieszone kroki) Leci tu. (znika w drzwiach) 

DAREK (otwierając gwałtownie drzwi) 



 

Jest tu Weronka? Znowu mi, suka, uciekła. Niech ją tylko dopadnę. 

BOLEŚ (imitując strzelanie z bioder do Darka) 

Paf! paf! Nie żyjesz. 

DAREK 

Walnę cię w łeb, to i ty nie będziesz żył. 

BOLEŚ 

To jeszcze żyjesz. Chodź, zobaczysz mnie na koniu. Ten ja. Na tym bułanym. 

Widziałeś kiedy tyle krów? Bogactwo, nie? W głowie może się zawrócić. A u 

nas we wsi nawet ćwierci nie ma, co było kiedyś. Niedługo nic nie będzie. 

Przeniosę się tam. Batem się tam nie zagania. Siedzisz na koniu i paf! paf! 

DAREK (do Gospodarza) 

Skąd ma ten kapelusz? 

GOSPODARZ 

Z Ameryki dostał. 

DAREK 

To, widać, z tego kapelusza króliki mu się... 

GOSPODARZ 

Nie poszedłbyś, Daruś, po elektryka? Światło się zepsuło. Widzisz, siedzimy 

przy naftowej lampie. Jak tu ludzi przyjmować? 

DAREK 

To niech wam się i ta naftowa zepsuje. Nikt nie przyjdzie, mówiłem wam. 

Ludzie wolą siedzieć przy telewizorach, a nie z umarłymi. Jeszcze bez wódki, 

kto przyjdzie? Narobią się, nic z tego nie mają, to chociaż wypić się im 

należy. Ja narobię się u was i co mam? Nie taka znowu sprawa umrzeć. 

Każdy umrze. A co wypije, to jego. 

GOSPODARZ 

To nie pójdziesz? 

DAREK 

Najpierw muszę Weronkę... 

BOLEŚ (zrywając się od telewizora, niby strzela za wychodzącym Darkiem) 



 

Paf! paf! paf! Na zawsze nie żyjesz. Nie będziecie mieli zięcia. Nie byłoby i 

tak z niego pożytku. Piłby i Weronce bachory robił. A prałby ją, oj, prałby. 

Wam by tak samo rentę na wódkę zabierał. I prałby was, że wam nie 

podwyższają. Niech go tam sępy. Nie żałujcie. O, już krążą nad nim. Jedzą 

go. Popatrzcie. 

GOSPODARZ 

Nie ma u nas sępów, to co będę patrzył. 

BOLEŚ 

Wszędzie są, gospodarz. 

GOSPODARZ 

U nas bociany, kukułki, jaskółki, a te jedzą żaby, glisty, muszki, nie ludzi. 

BOLEŚ 

Do czasu, do czasu, gospodarz. Nauczyły się tak, ale może im się odmienić i 

przestaną jeść żaby, glisty, muszki. Co my wiemy, w ptakach co siedzi, 

choćby i tutejszych. Nie wiemy, co w drzewach, kamieniach, tak i w ptakach, 

gospodarz. Klekoczą, kukają, dzierlają, a co w nich bólu, skąd wiecie? Bo 

wszystko na tym świecie ma swój ból. A ból nie umiera, gospodarz. Ból 

zbiera się nad światem i coraz gorzej boli. Bóg tak samo ból nam swój tu 

zostawił. Do jego bólu się modlimy. Ból jego prosimy o zmiłowanie. Z bólu 

jego gniew i łaska. O, siła ból, gospodarz. Tu kiedyś chłopaki zrzuciły 

gniazdo z małymi jaskółce. Małe się pozabijały, a matka hen pod niebo 

uleciała i aż to niebo z bólu podnosiła. 

GOSPODARZ 

E tam, jaskółka by ci... 

BOLEŚ 

Jaskółka, gospodarz, jaskółka. 

GOSPODARZ (wstaje i biorąc naftową lampę ze stołu, zaczyna krążyć z nią po 

izbie) 

Powiesić by gdzieś, widniej by było. Na stole mogą stłuc, kiedy będą jedli. 

BOLEŚ 

A był tam w ścianie gwóźdź, toście tak samo wyrwali, że już niepotrzebny. 



 

GOSPODARZ (zbliżając się z lampą do makatki) 

Krzywoś przybił. 

BOLEŚ 

To wyście krzywo trzymali. I nie nad kuchnią gospodyni chciała. 

GOSPODARZ 

Jak nie nad kuchnią? Nad kuchnią, mówiła. Nad kuchnią, pamiętaj. 

BOLEŚ 

Mieliście się dopiero nauczyć wyszywać. To co możecie pamiętać. 

GOSPODARZ (przechodząc dalej, dostrzega na krzyżyku na ścianie zawieszony 

różaniec) 

O, różaniec. Trzeba będzie jej zanieść. 

BOLEŚ 

A nawet mnie prosiła. Zaniosę. 

 

Zdejmuje różaniec. 

 

GOSPODARZ (po daremnym poszukiwaniu gwoździa w ścianie stawia lampę na 

pudle telewizora) 

O, tu się postawi. Razem więcej światła będzie. 

BOLEŚ 

Zabierzcie ją stamtąd. 

GOSPODARZ 

Czemuż? 

BOLEŚ 

Zabierzcie. 

 

Zestawia lampę, oddając ją Gospodarzowi, i uderza w telewizor, który gaśnie, w 

izbie robi się ciemno. 

 

GOSPODARZ 

Cóżeś zrobił? (Boleś wychodzi z różańcem) To choroba, no. 



 

 

Waha się, gdzie postawić lampę, i stawia ją z powrotem na stole. Wchodzi Dominika, 

staje jakby zaskoczona, poza kręgiem mdłego światła lampy, trudna w pierwszej 

chwili do rozpoznania, zwłaszcza że ubrana jest skromnie, w czarnej chustce na 

głowie. 

 

GOSPODARZ (jakby nie poznając córki) 

Dominika? 

DOMINIKA 

Cóż ojciec tak przy naftowej lampie? Przecież macie elektryczność. 

GOSPODARZ 

Mamy, a widzisz nie mamy. Nie poznałem cię, córko. Słabo widzę przy tym 

świetle. Odzwyczaił się już człowiek. Miałaś dopiero na pogrzeb przyjechać? 

DOMINIKA 

Chciałam trochę pobyć z matką. Jest tam kto? 

GOSPODARZ 

Boleś poszedł różaniec jej zanieść. I śpiewaki. A tak nikt jeszcze nie 

przyszedł. Żniwa, później się z pola teraz wraca. No, i muszą się umyć, 

przebrać. A gdzie on? 

DOMINIKA 

John? W hotelu został. Jest w pokoju telewizor, to nie będzie się nudził. 

Trzeba było pogotowie wezwać. 

GOSPODARZ 

Do czego? 

DOMINIKA 

Żeby wam światło naprawili. 

GOSPODARZ 

Tu do chorego nim przyjadą, to zdąży umrzeć. Myślisz, że jak tam, u was? 

DOMINIKA 

U nas też nie wszystko jest, jak być powinno. Z daleka tylko tak się wydaje. 

GOSPODARZ 



 

Wydaje, a wszyscy chcą do Ameryki? 

DOMINIKA 

Ja też chciałam, a teraz nie ma ojciec nawet pojęcia, jak nieraz tęsknię. 

GOSPODARZ 

I do czego? 

DOMINIKA 

Sama nie wiem. 

GOSPODARZ 

Nie ma znów tak do czego, córko. Patrzeć tylko, a i ja pójdę za matką. 

Weronka myśli tak samo gdzieś wyjechać. Wciąż tylko, wyjedzie i wyjedzie. 

Wszyscy młodzi uciekają. Co druga chałupa pusta. Nawet krów mało co w 

naszej wsi. A zabraknie krów, to i Boleś... A tam wiesz przynajmniej, że 

żyjesz. Pokazują nieraz w telewizji. Trochę tylko za dużo tego strzelania, 

mordowania. Ale i u nas się zaczęło. 

DOMINIKA 

Są takie dni, ojciec, że jednej chwili bym wróciła. 

GOSPODARZ 

Wrócisz i będziesz chciała jednej chwili znów wyjechać. Tak już jest. Tu nas 

tam ciągnie, tam tu, to może nasze miejsce nie jest ani tu, ani tam, ani 

nigdzie. 

DOMINIKA 

Tylko gdzie? 

GOSPODARZ  

Nie wiem, córko. Orzę, sieję, koszę, to skąd mam wiedzieć. Musisz 

przetrzymać. Tu byś nie przetrzymała. 

DOMINIKA 

Co mam przetrzymać? 

GOSPODARZ 

Co każdy musi, nim dociągnie do końca. 

DOMINIKA 

Ja nie chcę tak żyć. 



 

GOSPODARZ 

Nie ma innego życia, córko. 

 

Z ciemności zaczyna dochodzić cichy śpiew chóru wraz z towarzyszeniem muzyki, w 

drzwiach ukazuje się zadowolony z siebie Boleś. 

 

BOLEŚ 

Gospodyni tak ładnie wygląda. Sama sobie owinęła różaniec na rękach. 

Pytała się, czego Dominika nie przychodzi do niej. Iść, iść. Co było, minęło. 

 

Dominika rozpłakuje się. 

 

GOSPODARZ 

Nie płacz. Przebaczyła ci. 

 

Dominika z lękiem naciska klamkę u drzwi. 

 

BOLEŚ 

Tylko niech nie widzi, że Dominika płakała. Ma dosyć łez. (i do Gospodarza 

po wyjściu Dominiki) Głodni są. 

GOSPODARZ 

Kto? 

BOLEŚ (wskazując na drzwi) 

Tamci. 

GOSPODARZ 

Zapomnieliśmy, no. Należy się kolacja. W umowie stoi. Wołaj ich. 

BOLEŚ 

Wszystkich? 

GOSPODARZ 

Jakich wszystkich? Tych trzech. 

BOLEŚ 



 

Kiedy chmara ich tam. I wszyscy głodni. 

GOSPODARZ 

E, wymyślasz mi tu. (i uchylając drzwi) Wy trzej. Chodźcie na kolację. 

 

Śpiewanie ustaje, wchodzi kolejno trzech młodych mężczyzn, ubranych 

ekscentrycznie, każdy inaczej lub też wszyscy w jednakowych czarnych garniturach i 

tylko niektóre elementy świadczą, kim są, na przykład kolczyki przy uszach, długie 

włosy w strąkach lub powiązane z tyłu w kitki. 

 

ŚPIEWAK I 

O, toście naszykowali tego żarcia. Wszystko dla nas? 

 

Wybuchają śmiechem. 

 

GOSPODARZ 

Przyjdą tu jeszcze inni. Siadajcie. Gdzie komu do wygody. Gośćcie się, 

jedzcie. 

ŚPIEWAK I (wyciągając zegarek na dewizce z kieszonki u spodni) 

Któraż to godzina? O, coś wolno nam to idzie. Chyba że mi stanął. 

ŚPIEWAK II 

Jak tylko weszła, co? Bo i mnie. 

 

Wybuchają śmiechem. 

 

ŚPIEWAK I 

Sprawdźcie na swoich zegarkach. (i do Gospodarza, gdy tamci, 

wyciągnąwszy zegarki, sprawdzają) Co tam przyszła, to córka? 

GOSPODARZ 

Córka. 

ŚPIEWAK I 

Jedną tylko macie? 



 

GOSPODARZ 

Nie, jest jeszcze. 

ŚPIEWAK II 

A młodszej nie macie? 

GOSPODARZ 

Młodsza jest. 

ŚPIEWAK I 

To ile tych córek macie? 

GOSPODARZ 

Ta z Ameryki i Weronka. 

ŚPIEWAK I (z niedowierzaniem) 

Z Ameryki? 

GOSPODARZ 

Mieszka tam od lat. Przyjechała na pogrzeb. 

ŚPIEWAK I (najwyraźniej zbity z tropu tą informacją, do swoich kompanów, 

stojących z zegarkami w rękach) 

Sprawdziliście, która? 

ŚPIEWAK II 

Dokładnie ta sama. 

ŚPIEWAK III 

Co do sekundy. 

ŚPIEWAK I 

To siadajmy, bo mi kiszki marsza grają. 

 

Siadając, rzucają się zachłannie na jedzenie. 

 

ŚPIEWAK III (przechylając głowę ku swoim kompanom, półszeptem) 

Słyszeliście, z Ameryki. Szkoda, cholera, że jutro mamy koncert. 

ŚPIEWAK II 

To weźmy ją. 

ŚPIEWAK I 



 

Za stara. 

ŚPIEWAK II 

Ale z Ameryki. Byłoby się gdzie zatrzymać. Postawić tylko stopę, a potem ty 

wiesz, jak idziemy w górę. 

ŚPIEWAK III 

Mogła przy gromnicy trochę staro wyglądać. Trzeba by ją w świetle. A 

najlepiej rozebrać. 

ŚPIEWAK II 

Weźmy ją. Urobimy, to będzie nam się sama rozbierała. 

ŚPIEWAK I (do Gospodarza) 

Pić nic nie będzie? 

GOSPODARZ 

Jest cytrynada. O, w skrzynce stoi. 

 

Wybuchają wszyscy trzej śmiechem. 

 

GOSPODARZ (usprawiedliwiająco) 

Nie mieli w sklepie ani coca-coli, ani mineralnej. 

ŚPIEWAK I 

Wy chyba nie rozumiecie, co to znaczy pić? 

BOLEŚ 

Wódki chcą, gospodarz. 

ŚPIEWAK I 

Może być i samogon. Na pewno pędzicie. 

GOSPODARZ 

Wódki nie ma i nie będzie. W umowie stoi kolacja. 

ŚPIEWAK I 

A co to jest kolacja? 

GOSPODARZ 

Żebyście się najedli do syta. 

ŚPIEWAK III 



 

No, niech skonam. Nie dość, że umarłej śpiewamy, to jeszcze bez wódki? (i 

do Śpiewaka I) Gdzieś ty nas przywiózł? Pieprzony cham. 

ŚPIEWAK I 

Myślisz, że tak łatwo dzisiaj? Trzeba brać, co jest. A zapłacił jak za koncert. 

ŚPIEWAK III 

Przelecimy mu tę córkę, jasny gwint. 

ŚPIEWAK II 

Co jedną? Obie. 

ŚPIEWAK III 

Nie widziałeś tej drugiej? 

ŚPIEWAK I 

A czy muszę widzieć? 

BOLEŚ (zachodząc Śpiewaków z tyłu, przypatruje się ich uszom, może nawet dotyka 

czyjegoś ucha) 

Co to kolczyki w uszach macie? Baby żeście? 

ŚPIEWAK III (spokorniały) 

Takie ozdoby. 

ŚPIEWAK II 

Lepszy słuch jest. 

BOLEŚ 

We wojnę świnie tak kolczykowali. Ale nie wolno było przez to zabić. 

DAREK (wpada zdyszany) 

Nie było Weronki? Co to za jedni? 

GOSPODARZ 

Śpiewaki. 

DAREK 

To czemu jedzą, nie śpiewają? 

GOSPODARZ 

Śpiewali cały czas. Teraz muszą się posilić. 

DAREK (przypatrując się jedzącym Śpiewakom) 



 

Na pewno śpiewaki? Nie wyglądają mi. Może przebierańce? Teraz byle kto 

przebierze się i już śpiewak, ksiądz, minister. (i trąca w ramię Śpiewaka III, 

który ma akurat usta zapchane jedzeniem) Zaśpiewaj no. „Szła dzieweczka 

do laseczka”. 

 

Śpiewak III podrywa się, coś bełkocze, pokazując, że je. 

 

GOSPODARZ 

Czego chcesz od nich? Śpiewali. 

DAREK 

Umarłemu to byle kto potrafi. 

GOSPODARZ 

W umowie stoi, że śpiewaki. 

DAREK 

Wierzcie wy w umowy. Mieliście umowę na parnik do kartofli, to co wam 

przywieźli. Wszyscy by, cholera, teraz śpiewali, ślepi, głusi, żeby tylko nie 

robić. Zatrzęsienie. Jak gadów się namnożyło. Pieprznie kiedyś świat, to nie 

od atomówki, tylko z tego śpiewania. Nawet w polu nie ma już spokoju. 

 

Boleś uderza pięścią w pudło telewizora, wybucha wrzask, na ekranie miotają się ci 

trzej. 

 

GOSPODARZ 

Zgaś, chorobo. Umarła tam leży. 

BOLEŚ 

Patrzę, czy to ci sami. No, jakbym zgadł. 

 

Uderza znów w pudło, lekko, telewizor cichnie, lecz nie gaśnie. 

 

DAREK (do Gospodarza) 



 

Musieliście ich aż z telewizji? Za takie pieniądze? Co wam znów odbiło? A 

niech to... 

GOSPODARZ (do wychodzącego Darka) 

Pójdziesz po tego elektryka? Widzisz, światła dalej nie ma. 

DAREK 

I niech dalej nie będzie. Mnie niepotrzebne. 

BOLEŚ (biorąc ze stołu naftową lampę) 

Pójdę popatrzyć, jak tam gospodyni. 

GOSPODARZ 

Nie zabieraj lampy. 

BOLEŚ 

Telewizor wam świeci. Wystarczy. (wychodzi) 

ŚPIEWAK I (do Śpiewaka II) 

Wyciągnij po działce. Bo oszaleję. 

 

Śpiewak II wyciąga trzy papierki, wręcza kompanom, rozwijają, zażywają. 

 

GOSPODARZ 

Cóż to bierzecie? 

ŚPIEWAK I 

Amfetaminę. 

GOSPODARZ 

I na cóż to? 

ŚPIEWAK II 

Na różne takie. 

GOSPODARZ 

To wszyscy trzej na to samo chorujecie? 

ŚPIEWAK I 

Nie chorujemy. 

GOSPODARZ 

No, a bierzecie? 



 

ŚPIEWAK III 

Żeby łatwiej było żyć. 

GOSPODARZ 

Tak i chorujecie. 

ŚPIEWAK II 

Jak wam mówić, że nie chorujemy? Każdy dzisiaj coś bierze. Taki świat. 

Oglądacie telewizję, to chyba widzicie. Komputery, Internet, klonowanie. 

Owcę Dolly widzieliście? Niedługo i człowieka sklonują. Żony będą 

niepotrzebne. Wystarczy seks. 

ŚPIEWAK I 

Świat stworzony przez Boga przeżył się. Dzisiaj każdy może sobie stworzyć 

własny świat. Jaki chce. A co najważniejsze, wolny. 

ŚPIEWAK III 

I weselszy. 

GOSPODARZ 

Póki człowiek zdrowy, to wydaje mu się, że wszystko może, ale tak jak wy, 

to powinniście się trzy razy na dzień modlić. (tamci wybuchają śmiechem) I 

czegóż się śmiejecie? 

ŚPIEWAK II 

Niby do kogo mielibyśmy się modlić? 

GOSPODARZ 

Do Boga. 

ŚPIEWAK I 

Bóg się tak samo przeżył. 

GOSPODARZ 

Bóg wam się przeżył? No, a tam przy mojej śpiewacie do niego pieśni? 

ŚPIEWAK II 

Bo tyle po nim zostało. Pieśni. 

ŚPIEWAK III 

Jak po wszystkim, zostają tylko pieśni. 

GOSPODARZ 



 

Bluźnicie. Ano, może was tak boli. Bo chybaście nie szatany. 

 

Tamci rozbawieni, wchodzi Boleś z lampą. 

 

BOLEŚ 

Co jest? 

GOSPODARZ 

Nie są zdrowi. 

BOLEŚ 

Kto? 

GOSPODARZ 

Oni. Brali lekarstwa. 

BOLEŚ 

Niezdrowi, a wesoło im? 

 

Z drzwi wypada zgoniona Weronka. 

 

WERONKA 

Był ten skurczybyk tu? 

GOSPODARZ 

Nie znalazł cię? 

WERONKA 

Znalazł, ale mało mu. (nagle rozpoznając Śpiewaków) Kurdemol, a skąd oni 

tu? 

GOSPODARZ 

Jacy oni? 

WERONKA 

Oni. „Requiem”. Tak się nazywają. (wpada w taneczny rytm, nucąc jakąś 

melodię, która równocześnie zaczyna wydobywać się także z telewizora, coraz 

głośniejsza) O, to ich największy przebój. 

GOSPODARZ 



 

Córko, córko, tam matka leży. 

BOLEŚ (podchodząc do telewizora, na którego ekranie znów wybucha wrzask tych 

trzech) 

Samo chciałoby się rządzić. Niedoczekanie, póki Boleś... (uderza pięścią w 

pudło, telewizor gaśnie) 

WERONKA (opadając z tańca, do Śpiewaków) 

Czemuście nie wzięli gitar? 

ŚPIEWAK II (do kompanów) 

Ta kretynka z kimś nas myli. Nigdyśmy nie mieli gitar. Gramy tylko na 

wierzbowych fujarkach. 

 

Śmieją się. 

 

WERONKA 

Mylę was? Kretynkę będą ze mnie robić. (zaczyna znów w takt jakiejś melodii 

podrygiwać) O, toście na bis śpiewali. Byłam w mieście na waszym 

koncercie. 

ŚPIEWAK I 

My tylko umarłym śpiewamy. 

ŚPIEWAK II 

To się najlepiej dziś opłaca. 

WERONKA 

Umarłym? (podryguje coraz bardziej rozochocona, śmieje się) Umarłym. 

Pieprzy wam się. Pewnie z prochów. Czadu! Czadu! Stanik wam machnęłam 

na scenę. Ty złapałeś, skurwielu. Zawiesiłeś go sobie na szyi. Zakrzesałeś 

ogniem na basówce. Wyszczerzyłeś do mnie zęby. Ja tu! Ja tu! To mój stanik! 

(popada w trans) O, już cię nie puszczę. Chcesz procha? Daj. Co chcesz, daj, 

bierz. Cudownie było. Dookoła sen, a ciało dreszcze. (płacz ją napiera) 

Oddaj mi mój stanik, draniu. (rozpłakuje się) 

 



 

Od pewnego momentu histerii Weronki zaczyna towarzyszyć dochodzący spoza drzwi 

śpiew chóru, z początku ledwo słyszalny, w miarę jej monologu narasta, by przy 

ostatnich słowach wybuchnąć forte; porażeni Śpiewacy przestają jeść, po czym z 

pokorą jeden po drugim wstają z miejsc i wychodzą; Weronka próbuje ich zatrzymać, 

chwyta za ręce, szarpie za ubrania, lecz bezskutecznie. 

 

WERONKA 

A mój stanik? Oddajcie, skurwiele. Albo czekajcie, idę z wami! 

 

Wybiega za Śpiewakami. 

 

GOSPODARZ 

Która to godzina? Choćby i od żniwa, to powinni już przyjść. 

BOLEŚ (wskazując na drzwi) 

Kazaliście tam zegar wynieść. 

GOSPODARZ 

Bo tam się śpi, a więcej do wstawania potrzebny. Do roboty i tak wiadomo, 

co się musi. 

BOLEŚ 

Trzeba było ich spytać. Mieli zegarki. 

GOSPODARZ 

A jakie te ich zegarki. Nie słyszałeś? Wszystkie równo chodziły. Gdzie to 

zegarek do zegarka, żeby się nie spieszył czy nie spóźniał. Za dnia nie trzeba 

by zegarka. Słonko najlepszy zegarek. 

BOLEŚ 

Tylko czy wstanie? 

GOSPODARZ 

Pójdę chyba na wieś. Trzeba widać popukać do chałup, bo sami jakoś... Po 

drodze zajdę i do elektryka, niechby przyszedł, naprawił. A ty pilnuj, ugość, 

jakby kto. 

 



 

Gospodarz wychodzi, a w drzwi wtacza się Gospodyni z pełnym kotłem wypranej 

pościeli, jest w średnim wieku, przyprószona lekko siwizną, widać, że 

przepracowana, zniszczona. 

 

GOSPODYNI (opadając z tym kotłem tuż za progiem) 

Pomóż mi, Boleś. 

BOLEŚ (zrywa się, unosi lekko kocioł) 

A gospodyni musi ciągle prać i prać? Odpocząć trochę, zabawić się, pośmiać. 

Co takie życie? 

GOSPODYNI 

A twoje lepsze? 

BOLEŚ 

Gdzie to postawić? 

GOSPODYNI 

Byle gdzie. Odpocznę kapkę, to porozwieszam. 

BOLEŚ 

Tu? Tu przyjdą ludzie. Widzi gospodyni, jedzenia co naszykowane? 

GOSPODYNI 

Pogodzi się z ludźmi. U ludzi tak samo piorą, nie tylko u nas. O, jak to się 

zmęczyłam. Zawołaj może Dominikę, przyszłaby mi pomogła. 

BOLEŚ 

Dominika w Ameryce. Wyjechała. 

GOSPODYNI 

Co ty gadasz? Przecież była tu przed chwilą. Modliła się tam, w pokoju. 

BOLEŚ 

Zwidziało się gospodyni. Człowiek nieraz nie rozróżnia, co mu się zwiduje, a 

co nie. 

GOSPODYNI 

Nieprawda. Dominika nie mogłaby mi tego zrobić. To nie Dominika. 

Gdzieżby ci Dominika, moje ukochane dziecko. Moja jedyna pociecha. Nie. 

Nie. (zrywa się, rzuca się do drzwi, nawołując) Dominika! Dominika! Córko 



 

moja! (płacz zaczyna ją dusić) Nie przebaczę jej tego. Co ja, biedna, teraz 

zrobię? (osuwa się na krzesło) Co ja zrobię? (podnosi się po chwili, osowiała, 

przybita) A, wezmę, porozwieszam. (bierze z kotła białe, wyżęte 

prześcieradło) 

BOLEŚ 

Na czym będzie gospodyni wieszać? Nie widać, żeby tu gdzieś sznurek. 

Zostawić. Na dworze się rano powiesi. Może słonko jeszcze wstanie, 

przygrzeje, to raz-dwa wyschnie. 

GOSPODYNI (rozwiesza prześcieradło jakby w powietrzu, sznurek jest bowiem 

niewidoczny) 

I kiedyż wyjechała? 

BOLEŚ 

Dawno. Odprowadziliśmy ją z gospodarzem na stację. A gospodyni nie 

chciała się nawet z nią pożegnać. W sadzie cały czas płakała, i nie, i nie. 

GOSPODYNI 

Zabij mnie, nie pamiętam. Tyle tych płaczów za mną, Boleś, że pamięć już w 

nich utonęła. 

BOLEŚ 

Pamięć tylko płaczów się trzyma, jak poręczy przy kładce, to przypomni 

sobie kiedyś. (wyciągając z zanadrza fujarkę) Zagram gospodyni na fujarce. 

Prędzej sobie przypomni. 

GOSPODYNI 

Gdzie tam starej będziesz grał. 

BOLEŚ (zaczyna podgrywać) 

Młoda jest. 

GOSPODYNI 

Młoda byłam kiedyś, Boleś. Matko Święta, kiedyż to ja byłam młoda? Nie 

pamiętam, no? 

BOLEŚ 

A tę melodię gospodyni pamięta? Lubiła ją. 

GOSPODYNI 



 

Właśnie że tej nie lubiłam. 

BOLEŚ 

Ale tę musi pamiętać. (zmienia melodię) Tę najlepiej lubiła. 

GOSPODYNI 

Tej najgorzej nie lubiłam. 

BOLEŚ 

Posłucha. Przypomni się jej. 

 

W tle jego gry słychać delikatny śpiew chóru z towarzyszącą muzyką. 

 

GOSPODYNI (z bolesną zawziętością) 

Nie lubiłam! Nie lubiłam! Żadnej nie lubiłam. 

BOLEŚ 

Graj, Boleś, graj. Tak pięknie grasz, aż chce mi się tańczyć. Taka czuję się 

młoda, Boleś. I tańczyła jak łąka szeroka. 

GOSPODYNI 

Gdzie bym ci po łące? Żebym nogę zwichnęła? 

BOLEŚ 

Nie dotykała łąki. 

GOSPODYNI 

Nie dręcz mnie. 

BOLEŚ (urywając nagle granie) 

Przestanę chyba krowy u was paść. 

GOSPODYNI 

I czemuż? 

BOLEŚ 

Chcą mnie do Ameryki. Tam na koniu, i pistolety bym miał. 

GOSPODYNI 

To i ty? 

BOLEŚ (podnosi się i podchodząc do telewizora, uderza pięścią w pudło) 

Gospodyni mnie zobaczy. To ja. 



 

GOSPODYNI 

Zgaś to! Wyjeżdżajcie wszyscy! Niech sama zostanę. Samiuteńka. Takie 

widać moje przeznaczenie. O Boże, Boże... 

 

Tłumiąc płacz, rzuca się ku drzwiom. 

 

BOLEŚ (za wybiegającą Gospodynią) 

Jeszcze nie wiem, gospodyni! Jeszcze nie wiem! Czy to warto na starość? 

 

Przykłada fujarkę do ust, towarzyszy mu chór wraz z muzyką, po czym chór wycisza 

się i słychać tylko jego granie. 

 

WERONKA (wypada z drzwi rozwścieczona) 

Wielka mi pani, cholera jasna. Myśli, że jak z Ameryki przyjechała... (i do 

grającego Bolesia) Przestań i ty!... 

BOLEŚ 

Gospodyni grałem. 

WERONKA 

No, nie. (a widząc rozwieszone prześcieradła) Kto to tu porozwieszał? 

BOLEŚ 

Gospodyni. 

WERONKA 

Chryste Panie! Czy w tym domu nie ma już nikogo normalnego? (w trakcie 

jej słów wchodzi Dominika) Wyjadę i już. Żebym zdechnąć miała, wyjadę. 

Nic mnie nie powstrzyma. 

DOMINIKA 

I gdzież wyjedziesz? 

WERONKA 

Gdzie bądź. Aby jak najdalej... 

DOMINIKA 

Dzisiaj nie tak łatwo. To nie to, co kiedyś. 



 

WERONKA 

To stanę przy drodze i wsiądę z jakimś. 

DOMINIKA 

I wiesz, gdzie cię zawiezie? 

WERONKA 

Niech zawozi, gdzie chce. 

DOMINIKA 

Jeszcze prostytutkę z ciebie zrobi? 

WERONKA 

A ty myślisz, że co tu jestem? O, gania mnie ten skurwiel i wciąż mu mało i 

mało. Już nie wytrzymuję. 

DOMINIKA 

Rzuć go. Co to, nie ma innych mężczyzn? 

WERONKA 

A ty myślisz, że inny będzie inny. Tu wszystko rozjuszone. Aby dorwać się 

do ciebie. To ich tylko obchodzi i wódka. Kto ci zresztą przyjdzie na takie 

gospodarstwo? Żeby robić? Co mi tu będziesz radzić? Żyję tu, to wiem 

najlepiej. 

DOMINIKA 

Nie mam zamiaru ci radzić. Zastanów się tylko. Ojciec, widzę, już bardzo 

podupadł na siłach. A przecież i Boleś... 

BOLEŚ 

O Bolesia nie trzeba, Dominika. Długo?... 

WERONKA 

To przyjedź ty tu, jak ci tak ich szkoda, a ja na twoje pojadę. Zastanowić mi 

się każe. A tyś się zastanawiała? Trzast-prast i wypięłaś się tyłkiem na 

wszystko. 

DOMINIKA 

Co ty możesz wiedzieć? Smarkata jeszcze byłaś, kiedy wyjeżdżałam. Teraz 

za to wyć mi się nieraz chce. 

WERONKA 



 

Wolę tam wyć, niż tu żyć. Dopiekłoby ci, też byś i tu wyła. I nie z tęsknoty. 

Bo tu nawet nie ma tęsknić do czego. Nie ma płakać do czego. Sam sobie 

każdy płacze. Innych gówno twój płacz obchodzi. A zapłacz się choćby na 

śmierć. Bo i śmierć nikogo już nie obchodzi. Umiera się, jakby się za stodołę 

tylko poszło. O, widzisz, naszykowaliśmy, napiekli i co? Nikogo. Bo rozeszło 

się, że wódki nie będzie. To dla nich najważniejsze. Zastanów się. Łatwo 

komuś radzić, jeszcze jak się jest na drugim końcu świata. A że ja tu 

zdycham, nieważne. Że tyle mam z życia, kiedy procha czasem... Ale nawet 

odlecieć na chwilę nie mogę, bo trzeba iść krowy doić, trzeba posprzątać, 

pozmywać. Trzeba to, tamto, dziesiąte. Co tobie się wydaje, że ja nie mam 

marzeń? Że ja... Że tylko ty. Wielka mi pani, kurwa mać. (rozpłakuje się) 

GOSPODARZ (wchodząc przy końcowych słowach Weronki) 

Czegóż to się kłócicie? 

DOMINIKA (przytulając płaczącą Weronkę) 

Nie płacz. Nie myśl, że mnie... że ja... (tłumi płacz) 

GOSPODARZ 

Siostry i żeby tak... Idźcie do matki, pogodzi was. Idźcie, idźcie. Zawsze to 

matka. 

 

Dominika z Weronką wychodzą. 

 

BOLEŚ 

Co z ludźmi? 

GOSPODARZ 

A nie ma światła, to nie oglądają telewizji i widać spać popochodzili. 

BOLEŚ 

Pukaliście? 

GOSPODARZ 

Pukałem i do okien, i do drzwi, ale sny we żniwa spracowane, to kto ci się 

zbudzi. 

BOLEŚ 



 

A u elektryka byliście? 

GOSPODARZ 

Byłem. 

BOLEŚ 

I co? 

GOSPODARZ 

Mówił, że bocian się na linii gdzieś zaplątał. Muszą go poszukać. Ale to 

dopiero jutro, za dnia. 

BOLEŚ 

Starzyście, a pijanemu nawet uwierzycie. 

GOSPODARZ 

Ano, mówi, to jak mu nie uwierzyć? 

BOLEŚ 

Mówi, mówi. Wszyscy mówią i co z tego. E, was po co posłać. Żeby na całą 

wieś nie znaleźć trochę ludzi... 

GOSPODARZ 

Kiedy jakby nie było już u nas ludzi, Boleś. Czyby to umarli wszyscy? Ale 

kiedyż? 

BOLEŚ 

Siedźcie. Przyprowadzę ludzi. O, zapalę wam telewizor, żeby wam się nie 

cniło. 

 

Uderza pięścią w pudło, na ekranie wybucha wrzask. 

 

GOSPODARZ (za wychodzącym Bolesiem) 

Zgaś. (jakby dopiero teraz zauważył wiszące prześcieradła) Coś tych szmat 

ponawieszał. Przyjdzie kto... Zaraza. 

 

Ze złością zrywa prześcieradła. 

 

 



 

AKT II 

 

 

Gospodarz drzemie przed telewizorem, na ekranie zerwana synchronizacja, telewizor 

piszczy, na stole przykręcona naftowa lampa ledwo ćmi, spoza drzwi dochodzi cichy, 

dogorywający śpiew męskiego tercetu, który za chwilę ustaje; w drzwi wchodzi 

zamaszyście Boleś, prowadząc za sobą mężczyznę i dwie kobiety – to Turyści, 

wszyscy troje skąpo ubrani. 

 

BOLEŚ 

Hej, gospodarz! Budźcie się. Są ludzie! 

TURYŚCI (gromadnie) 

Dobry wieczór. Dobry wieczór... Dobry... 

TURYSTKA I (starsza) 

Przepraszamy za najście. Ale to ten pan nas tu zaprosił. 

TURYSTKA II (młodsza) 

O, naftową lampą jeszcze świecą. Nigdy nie widziałam. Przyjemnie. 

TURYSTKA I 

W folklorze, moja droga, żyje się o wiele przyjemniej. A już naftowa lampa 

szczególnie sprzyja melancholii. 

TURYSTA 

Telewizor też na naftę? 

BOLEŚ (prztykając kontaktem) 

Jest światło. 

TURYSTKA I 

Szkoda. Kocham taki nastrój. 

 

Boleś gasi naftową lampę. 

 

GOSPODARZ 



 

Coś zgasił? Wiadomo, czy nie oszukują? (podchodzi do kontaktu i raz, i drugi 

prztyka) A mówił, choroba, że dopiero jutro, za dnia, mają poszukać tego 

bociana. Kiedyż naprawił? 

BOLEŚ 

Nie naprawił. 

GOSPODARZ 

A jest? 

BOLEŚ 

Jest, bo jest. I nie pytajcie. 

GOSPODARZ (wskazując na telewizor) 

To zgaś i to. Niech nie piszczy. 

BOLEŚ (uderzając w telewizor) 

Cieszcie się. Ludzie są. Przyprowadziłem. 

GOSPODARZ (wskazując na Turystów) 

Tylko tyle? 

TURYSTKA II 

Jest nas dużo więcej, ale innym nie chciało się ubierać. 

GOSPODARZ 

To kto oni? 

BOLEŚ 

Znad jeziora. Turysty. 

GOSPODARZ 

Chryste Panie, kogoś ty przyprowadził? Tam Sodoma i Gomora. Będą mi tu 

jeszcze goło chodzić. 

TURYSTKA II 

Ach, to tak przyjemnie chodzić bez niczego. Nie ma pan pojęcia. 

TURYSTKA I 

Człowiek czuje się, jakby należał do natury. 

TURYSTKA II 

Wszystko stało się już takie nudne. Że tylko szczerość, otwartość... 

GOSPODARZ 



 

Chryste Panie. Chryste Panie. 

BOLEŚ 

Idę szukać dalej. A oni zjedzą, to niech pójdą się pomodlić. 

TURYSTA 

Owszem. Chętnie się czymś poczęstujemy. 

 

Boleś wychodzi. 

 

TURYSTKA I (do zakłopotanego Gospodarza) 

Proszę się nas nie obawiać. My naprawdę ze szczerego zainteresowania... 

Nigdy jeszcze nie uczestniczyłam w uroczystości czuwania. Znam zwyczaj 

jedynie z opisów naukowych. Jestem etnografem. Ależ będzie sensacja, kiedy 

opowiem na uczelni. 

TURYSTKA II 

A ja opowiem mamusi i tatusiowi. Żadnego szczegółu nie uronię. Zawsze im 

wszystko opowiadam. 

TURYSTA 

Wszystko? 

TURYSTKA II 

No, tylko trochę inaczej. Ale przed mamusią i tatusiem nie mam żadnych 

tajemnic. 

GOSPODARZ (wciąż jakby oszołomiony) 

Chryste Panie. Chryste Panie. (nagle wybiega, wołając) Stój, chorobo! 

Więcej mi nie przyprowadzaj! 

 

Wpada rozwścieczony Darek, na widok Turystów zatrzymuje się, wodząc 

rozbieganymi oczyma. 

 

DAREK 

Nie ma jej tu? 

TURYSTA 



 

Pan kogoś szuka? 

DAREK (dostrzegłszy urodziwe Turystki, rozaniela się) 

Szukam. Ale mogę nie szukać. 

TURYSTKA II (wdzięcząc się) 

Jaki przystojny. 

TURYSTA (widząc, że Darek zaczyna umizgiwać się do Turystki II) 

Panie! Panie! Pana kto tu zaprosił? 

DAREK 

Ja tu robię. 

TURYSTKA II 

A jaki zbudowany. 

TURYSTKA I 

Czy dużo jest pracy w takim gospodarstwie? 

DAREK (wybuchając złością) 

Do cholery! Od rana do nocy! Świątek – piątek! Nie ma chwili wytchnienia. 

Wiosna, lato, jesień, zima. Orz, siej, koś, młóć, kręć, rąb, jedź. Szlag by to 

jasny. Niech tę sukę tylko dorwę! (wybiega z izby) 

 

W drzwiach staje Młodzieniec z przewieszoną przez ramię torbą, z której wystaje 

obiektyw kamery. Wchodzi krokiem jakby skradającym się, niepewnym. 

 

MŁODZIENIEC 

Dobry wieczór... państwu... Dobry... 

TURYSTKA I 

Folklor każe mówić, pochwalony. Nie wie pan o tym? 

MŁODZIENIEC 

Nie folklor, proszę pani. Wiara nasza... 

TURYSTA 

Jaka wiara? 

MŁODZIENIEC 



 

Nasza. Jedna jest prawdziwa wiara, proszę pana. Nie ma innej. A państwo 

może mahometanie? 

TURYSTA 

No nie. Ja dziękuję za takie towarzystwo. Wracam do namiotu. 

TURYSTKA II 

Poczekaj. Nie masz dość zupek z torebek? Spójrz, ile tu jedzenia. 

TURYSTA 

Masz rację. A to sobie nałożę. (bierze talerz, zaczyna nakładać) O, golonka 

jest. Ogóreczki są. 

MŁODZIENIEC (przypadkowo rzuca wzrokiem na makatkę) 

„Gość w dom, Bóg w dom”. „I słudzy jego wyszedłszy na drogi, zgromadzili 

wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i napełniła się sala godowa 

biesiadnikami”. 

TURYSTA 

Wiersz? Może pański? 

MŁODZIENIEC 

Mateusz. Rozdział dwudziesty drugi. 

TURYSTA (rozglądając się wśród jedzenia) 

Na co, panie, komu teraz wiersze. Dawniej tak. Nie było tyle jedzenia. 

Słuchajcie, dziewczyny, to prawdziwa uczta. Ciekaw jestem, z jakiej to 

okazji. 

TURYSTKA I 

Nie słyszałeś, co mówił ten mały w kapeluszu? Czuwanie przy zmarłej. 

TURYSTA 

Przy zmarłej? Niby po co? Chłopom się już w głowach przewraca. Ale co 

zjemy, to nasze. 

TURYSTKA I 

Pan, widzę, ma kamerę, więc zapewne został wynajęty, żeby fotografować 

uroczystość. Czy tak? 

MŁODZIENIEC 



 

Ależ nie. Ja tu z powodu nietoperzy. Czy może państwu w czymś 

przeszkadzam? 

TURYSTKA II 

Och, nie, nie. Dobrze, że pan przyszedł, bo już zaczęliśmy się nudzić. 

TURYSTA (przestając jeść) 

Jakich nietoperzy? 

TURYSTKA I 

Nie znoszę nietoperzy. Obrzydlistwo. 

MŁODZIENIEC 

Nie ma pani racji. To naprawdę miłe stworzenia. Pod pewnym względem 

nawet przewyższają człowieka. 

TURYSTA 

Człowieka przewyższają? Chrzanisz pan. 

MŁODZIENIEC 

Są tak wrażliwe, jakby motorem ich życia była nieustanna trwoga. 

TURYSTA 

I czegóż się tak boją? 

MŁODZIENIEC 

Wszystkiego. 

TURYSTKA II 

Jak tak można żyć i bać się? 

TURYSTKA I 

Skąd pan to wszystko wie? 

MŁODZIENIEC 

Mam prywatną stację naukową. W ruinach zamku, niedaleko za wsią. Każde 

wakacje tam spędzam. 

TURYSTKA II 

I nie nudzi się panu? 

MŁODZIENIEC 

O, nie. Człowiek wdziera się w tajemnice nieznanego świata. Cóż może być 

bardziej interesującego. 



 

TURYSTA 

I śpi pan tam? Bo nietoperze tylko nocą. 

MŁODZIENIEC 

Tak, mam siennik. 

TURYSTKA II 

A można by pana kiedyś odwiedzić? To musi być niezwykłe. Takie 

romantyczne. Ruiny, nietoperze. Uwielbiam niezwykłość. 

MŁODZIENIEC 

Niezwykłe, o, tak. Przepraszam, ale muszę już iść. Widzę, że tu się jeszcze 

nie zaczęło... 

TURYSTKA I 

Może coś pan zje. Gospodarz kazał nam się tu rozgościć. 

MŁODZIENIEC 

Nie, nie, dziękuję. Wyrwałem się tylko. Pójdę jeszcze popracować. Każdej 

chwili szkoda. Ale wrócę. (wychodzi) 

TURYSTA 

Jakiś bzik. 

TURYSTKA I 

Pasjonat. To pocieszające, że jeszcze tacy są. Ale to też już folklor. 

TURYSTKA II 

Chodźmy go odwiedzić. Bo ja się nudzę. (wraca Gospodarz) Przepraszam 

pana, kiedy zacznie się ta uroczystość? 

GOSPODARZ 

Zaczęła się. 

TURYSTKA II 

A nic się nie dzieje? 

GOSPODARZ 

Dzieje się, dzieje. Stół zastawiony, umarła tam leży... 

TURYSTA 

I to wszystko? A to zjedzmy coś. Jeszcze sobie tej golonki nałożę. O, i 

chrzanik jest. A piwa nie macie? 



 

GOSPODARZ 

Cytrynada tylko. (spoza drzwi zaczyna dochodzić śpiew) O, śpiewają. Dzieje 

się, dzieje. 

TURYSTKA II 

Ale jakoś tak smutno. Nie lubię ludowej muzyki. 

TURYSTKA I 

Nie zapominaj, moja droga, że z muzyki ludowej wzięła się wielkość 

Chopina. 

TURYSTA 

A pamiętacie taki zespół? Jak oni się nazywali? Też grali ludowe kawałki. 

(fałszując, nuci jakąś przeróbkę melodii ludowej, nagle urywa) 

 

W drzwiach ukazuje się Boleś z ogromną walizą na ramieniu, jak się okaże i ciężką, 

lecz niesie ją z lekkością, jakby była pusta. Za nim widoczny Emeryt, wymięty, w 

staromodnym kapeluszu, w przyciasnej marynarce, w za długich spodniach, przy 

koszuli duża muszka, gabardynowy płaszcz przewieszony na jednej ręce, w drugiej 

plastikowa torba z jedzeniem; mimo że Boleś postawił już walizę, Emeryt zatrzymuje 

się w drzwiach i puka. 

 

GOSPODARZ 

Nie pukać, otwarte. 

EMERYT 

Zawsze pukam, szanowny panie, otwarte czy zamknięte. Nie do drzwi się 

bowiem puka, lecz na tamtą stronę. A tam nigdy nie wiadomo, co nas czeka. 

Kłaniam się szanownym państwu. 

GOSPODARZ (do Bolesia) 

Kto on? 

BOLEŚ 

Siedział na przystanku. Odszedł go ostatni autobus. 

EMERYT 



 

Niestety, nie za dobrze widzę, kiedy ciemność zapada. Zresztą rozkład jazdy 

ktoś zamalował. Nawet te okulary niewiele mi wieczorem pomagają. 

Niedobór witaminy A. Syberia się odbija. Ściślej gułag. Szanowni państwo 

pewnie nie wiedzą, co to gułag? Proszę się nie obawiać, nie będę opowiadał. 

Nie należy nikomu narzucać własnych doświadczeń. Zwłaszcza młodym. 

Młodzi mają budować lepszy świat. To ich powołanie. Z tego się bierze ta 

wieczna nadzieja, trzymająca ludzkość. Chociaż jak dotąd nigdy się jeszcze 

nie sprawdziła. 

BOLEŚ (do Emeryta) 

Siądzie sobie. 

EMERYT 

Dziękuję. Z przyjemnością. Trochę mnie ta moja niewidoczność zmęczyła. 

BOLEŚ (do Gospodarza, wskazując na Turystów) 

Byli już tam? (Gospodarz wzrusza ramionami) Darmo będą jedli? 

EMERYT (kiedy Boleś wychodzi) 

Cóż to za miły, kulturalny człowiek. Od razu zgadł, że mnie autobus odszedł. 

I objaśnił, że następny mam dopiero rano, kiedy będzie krowy gnał na łąki. 

Kto to, jeśli wolno spytać? 

GOSPODARZ 

Boleś. 

EMERYT 

Przy tym nieprawdopodobnie silny. Tę moją walizkę, szanowni państwo, 

dosłownie jak piórko. A ciężka jest. Sam nigdy nie jestem w stanie. Zawsze 

proszę kogoś o pomoc. 

TURYSTA (próbuje podnieść walizkę) 

O, cholera. Cóż pan w niej ma? 

EMERYT 

Przeważnie książki. 

TURYSTA 

Sprzedaje pan książki? 

EMERYT 



 

Nie, czytam. 

TURYSTKA II 

Proszę pokazać, jakie pan ma. Tak lubię książki. 

EMERYT 

Z przyjemnością, szanowna pani. 

 

Otwiera walizkę. 

 

TURYSTKA II 

Och, to cała biblioteka. U nas w domu na etażerce też stoi kilka książek. A 

nie ma pan czegoś o miłości? Najbardziej lubię o miłości. 

EMERYT 

Oczywiście, mam. Chwileczkę. (wydobywa jakąś książkę i podaje Turystce 

II) Proszę. 

TURYSTKA II 

Święty Augustyn. „Wyznania”. (rozczarowana) Cóż święty może wiedzieć o 

miłości? 

EMERYT 

O, wiedział, szanowna pani. Nie tylko myślą zgłębiał, lecz zanim został 

świętym... 

TURYSTKA I 

I gdzież to pan jedzie z tymi książkami, wolno spytać? Czy szkole jakiejś pan 

zawozi? 

TURYSTA 

W szkołach już mało co czytają. Jeszcze jedna reforma i przestaną w ogóle. 

EMERYT 

Ależ nigdzie nie zawożę. Takich książek się wyzbywać, o nie, szanowna 

pani. Całe życie kupowałem, chociaż nie stać mnie było. Pensja zawsze z 

trudem na życie wystarczała. Ale przynajmniej jedną, dwie książki musiałem 

w roku kupić. Ach, cóż za radość, gdy brałem do ręki, myśląc, że to moja... 

Kiedy przebywałem w gułagu, marzyłem, żeby mieć choć jedną książkę. 



 

Mógłbym ją czytać bez końca. Czytać i czytać. Nieraz mi się śniło, że 

czytam. 

TURYSTA 

Wszystkie te pan przeczytał? 

EMERYT 

O, nie raz, nie raz, szanowny panie. Ale dopiero, gdy zacząłem jeździć. 

TURYSTKA I 

Uprawia pan turystykę, tak? A co pan zwiedza, jeśli wolno zapytać? 

EMERYT 

W takim znaczeniu, jak szanowna pani pyta, to nic nie zwiedzam. Trudno 

bowiem zwiedzać z głową w książce. 

TURYSTA 

Zwiedzać to najlepiej za granicą. Byłem na Wyspach Kanaryjskich, to mówię 

panu... 

EMERYT 

To dla mnie stanowczo za daleko. 

TURYSTA 

Ale jakie ciała. 

TURYSTKA I 

Tobie tylko to jedno w głowie. 

TURYSTA 

A tobie nie? Tu nie uniwersytet, możesz mówić prawdę. (i do Emeryta) 

Chyba w delegację pan nie jeździ? Teraz nie tak łatwo. Dawniej, tak. Ja, 

panie, nawet na Wszystkich Świętych jeździłem w delegację. A co? 

EMERYT 

Nie, nie, ja na swój koszt. Zawsze na swój koszt. Wszystko na swój koszt. 

Zresztą jestem już na emeryturze. 

TURYSTKA II (schylając się ku walizce) 

Można jeszcze tę zobaczyć? 

EMERYT 

Ależ proszę. 



 

TURYSTKA II (wymawiając dosłownie) 

Kierkegaard... 

EMERYT 

Za przeproszeniem szanownej pani, wymawia się Kirkegor. 

TURYSTKA II 

Kirke... „Trwoga i drżenie”. Czy ten pan też się bał? Bo tu taki jeden pan 

przed chwilą mówił, że nietoperze... 

TURYSTA 

To o nietoperzach? 

EMERYT 

Nie. O człowieku. 

TURYSTA (do Turystki II) 

To nie będziesz przecież czytać? 

TURYSTKA II 

Może bym spróbowała. Pożyczyłby mi pan, jakby kiedyś padał deszcz? Mój 

kierownik mówi, że każdy powinien poszerzać się, pogłębiać. Tylko że u nas 

w domu wszyscy wolą oglądać telewizję. 

EMERYT 

Dlatego ja właśnie jeżdżę. Kiedy pracowałem, człowiek przychodził 

zmęczony, a tu jeszcze w domu zawsze coś było do zrobienia. To na nic nie 

miało się już ochoty, oprócz telewizji. Obiecywałem więc sobie, że kiedy 

przejdę na emeryturę... Lecz czas, którym człowiek sam już tylko dysponuje, 

to zupełnie inny czas, niż się dotąd doznawało. O, nie, nie nadmiar jest jego 

istotą, lecz pustka. A w pustce telewizja stanowi szczególną pokusę. 

Pomyślałem więc sobie, żeby może zacząć jeździć, bo tylko w ten sposób nie 

będę narażony na wybór: czytać czy oglądać? I tak jeżdżę, pociągami, 

autobusami, czasem zdarzy się i furmanką... 

TURYSTKA I 

I gdzież to pan tak jeździ? 

EMERYT 

Różnie, szanowna pani. Nie ma to zresztą większego znaczenia. 



 

TURYSTA 

A teraz gdzie pan jedzie? 

EMERYT 

A jeszcze nie wiem. Muszę spojrzeć na moją mapę. (wyjmuje z walizki 

złożoną mapę) Przepraszam, można by ją gdzieś rozłożyć? 

GOSPODARZ 

Chyba na podłodze. Bo stół... 

EMERYT (przyklękając, rozkłada mapę, która jest ogromna, wszyscy się skupiają 

nad nią) 

O, tu chyba pojadę. 

TURYSTA 

Do tego krzyżyka? Tu zresztą same krzyżyki, kropki, kreski, kółka. Co to 

jest? 

EMERYT 

Mapa, szanowny panie. Własnoręcznie ją sobie sporządziłem. I zapewniam 

pana, że jeszcze mnie nigdy nie zawiodła. 

TURYSTKA I 

To mi się kojarzy z malarstwem Kandinskiego lub Paula Klee. 

EMERYT 

Gdyż ja, szanowna pani, unikam miejscowości, które można znaleźć na 

normalnych mapach czy też w przewodnikach. 

TURYSTKA II 

U nas na tapczanie narzuta jest w takie kreski, krzyżyki, kółka. Bardzo ładna 

zresztą. 

GOSPODARZ 

W wojsku byłem, to nie takieśmy mieli. Każda ścieżka, każdy strumyk, 

zagajnik... 

EMERYT 

Bo to mapa indywidualna, szanowny panie. Poza tym cywilna, nie wojskowa. 

TURYSTA (pałaszując jedzenie, nagle słupieje) 



 

Czekaj no pan. Coś mi to przypomina. (przyklęka nad mapą) Pokazywali 

kiedyś w telewizji wszechświat. 

EMERYT 

To niech szanowni państwo pooglądają sobie, a ja tymczasem siądę gdzieś w 

kąciku i poczytam. (bierze z walizki książkę i rozgląda się za jakimś 

ustronnym miejscem) Nie tak wiele czasu już zostało. Każda chwila jest 

drogocenna. 

GOSPODARZ (wskazując na drzwi) 

Tam by poszedł. 

EMERYT 

A tam światło jest wystarczające? 

GOSPODARZ 

Gromnica. 

 

W ciemnościach za drzwiami nagły błysk świateł, ryk klaksonu, przeraźliwy pisk 

opon, wszyscy martwieją z przerażenia. 

 

TURYSTA 

Chyba wypadek. 

TURYSTKA II 

Boże, żeby chociaż nikt nie zginął. 

 

W ciemnościach rozlega się krzyk Gospodyni: „Zabili! Jezu Nazareński, zabili!”. 

 

GOSPODARZ 

I któż by to? Wszyscy w domach. Światło jest, to telewizję oglądają. Tędy 

zresztą mało jeżdżą. Więcej szosą. Trza pójść, zobaczyć. (wychodzi) 

WERONKA (wpada, rozglądając się) 

Nie ma go tu? 

TURYSTA 

Pani może od tego wypadku? 



 

WERONKA 

Co pan pieprzysz? Od jakiego wypadku? 

TURYSTKA I 

Był wypadek. Słyszeliśmy. Ktoś krzyczał. 

TURYSTKA II 

Może pomoc jest potrzebna? Nieraz zdarza się, że przejadą człowieka i 

uciekną. 

TURYSTA 

Jak go przejechali, to i tak nic mu już nie pomoże. 

WERONKA 

A niechby go i przejechali, wreszcie by się skończyło. 

EMERYT 

Komuż to szanowna pani tak źle życzy? 

WERONKA 

A wy co za jedni? 

TURYSTA 

My... zostaliśmy zaproszeni. 

TURYSTKA II 

Taki mały śmieszny pan w kowbojskim kapeluszu nas zaprosił. Bo ktoś tu 

umarł, prawda? 

WERONKA 

To siadajcie i żryjcie. (wybiega) 

 

Wraca Gospodarz. 

 

GOSPODARZ 

Noc, że oko wykol. Musiało na szosie. Może psa? Niedobrze się i z psami 

robi. Nie ma dnia... Same już rzucają się pod samochody. 

TURYSTA 

Bo minął czas na kundle. Teraz tylko rasowe. 

 



 

W drzwi wtacza się z bezczelnym uśmiechem, pewny siebie Businessman, popychając 

przed sobą dużo młodszą od niego, urodziwą, lecz o tępym wyrazie twarzy Smarkulę. 

 

BUSINESSMAN 

To co tu jest? 

GOSPODARZ 

A co ma być? 

BUSINESSMAN 

Ja mam wiedzieć? Wy powinniście wiedzieć. (i zbliżając się do stołu) Na 

razie widzę tylko żarcie. A żarcia to ja mam potąd u siebie. I nie jakieś tam 

szynki, kiełbasy, kaszanki. Ale trufle, kawior, frutti di mare. Zresztą wszystko 

mi już zbrzydło. 

SMARKULA 

Ja bym zjadła kaszanki, Kiziu. Tak dawno nie jadłam kaszanki. 

BUSINESSMAN 

Nie kompromituj mnie, Smarkula. 

TURYSTKA I 

Ładną ma pan córkę. 

BUSINESSMAN (śmiejąc się) 

Córka. Słyszysz, Smarkula? A niech to diabli. No nie... 

SMARKULA (z infantylną radością) 

Chciałabym być twoją córką, Kiziu. 

BUSINESSMAN 

Będziesz grzeczna, to będziesz. A na razie nic nie mów. (i do Gospodarza) 

To jak? 

TURYSTKA II 

Będzie uroczystość. 

BUSINESSMAN (do Gospodarza) 

To czego od razu tak nie mówicie? Lubię uroczystości. Jakiś bankiet, koktajl, 

kolacyjka. Bez tego by człowiek zagonił się na śmierć! A przecież należy mu 

się coś od życia. No nie? 



 

SMARKULA 

Ten pan, cośmy go przejechali, Kiziu, mówił... 

BUSINESSMAN 

A przejechaliśmy kogoś? Inna rzecz, że to mercedes, to się prawie nie czuje. 

TURYSTKA II 

Czy ten ktoś był taki mały i w kowbojskim kapeluszu? 

SMARKULA (trzepocząc rękami) 

O, tak machał rękami. Jak ptak. 

BUSINESSMAN (do Smarkuli) 

Mówiłem, nic nie mów. A baletnica najlepsza jesteś w łóżku. (i do 

Gospodarza) No, gdzie ta uroczystość, bo nie mam czasu. Czas to dla mnie 

pieniądz. 

EMERYT 

Pan szanowny depcze po mojej mapie. 

BUSINESSMAN 

Po jakiej mapie? Te esy-floresy to mapa? Drwisz pan ze mnie? Ze mnie? (z 

wściekłością depcze mapę) Mnie jeszcze nikt!... Króle na listach bogaczy. 

Pałace, helikoptery, kochanki. A dzisiaj za kratkami albo ziemię gryzą. 

Klepali mnie po plecach i patrzyli, jak tonę. A to ja sukinsynów wszystkich 

utopiłem. I utopię każdego... 

EMERYT 

Proszę to zostawić. Proszę zostawić... Ja bez tego... 

TURYSTA 

Panie, opamiętaj się pan. We wszechświat pan wlazł. 

SMARKULA 

Kiziu, ja się rozpłaczę. 

BUSINESSMAN 

Ani mi się waż! (nagle przytomnieje) No, dobra. Od rana mnie tak brało. 

Akcje spadły. Kredyty znowu poszły w górę. Człowiek zrobił się nerwowy. 

A byłem kiedyś, że do rany przyłóż. (i do Emeryta) Dam panu prawdziwą 

mapę. Mam zapasową w mercedesie. 



 

EMERYT (składając mapę z pomocą Turystki I) 

To nie taka zwykła mapa, jak pan myślisz. 

TURYSTKA I (do Businessmana) 

Wstydziłby się pan. 

BUSINESSMAN 

Wstyd to ja mam... W interesach wstyd to najgorszy doradca. Zjedz sobie, 

Smarkula, kaszanki. Chciałaś. 

GOSPODARZ 

Zjeść, zjeść. Chudzina, aż żal patrzeć... 

BUSINESSMAN 

Słyszysz, Smarkula? Ile razy mam ci mówić, żebyś się nie odchudzała. 

Pośmiewisko ze mnie robisz. 

SMARKULA 

Ależ Kiziu... 

BUSINESSMAN 

Potem placka sobie ukraj. (i do Gospodarza) A picie jakieś macie? 

GOSPODARZ 

Stoi cytrynada. 

BUSINESSMAN 

To potem się napij. 

 

Rzucają się na jedzenie, wszyscy pałaszują z wyjątkiem Businessmana, Gospodarza i 

Emeryta, który ze swojej torby plastikowej wyciąga kanapkę. 

 

TURYSTA (do Turystek) 

Chodźcie tu, dziewczyny, zimne nóżki... (i półszeptem) Schowajcie coś na 

potem do namiotu. (i do Smarkuli) A pani zimnych nóżek nie skosztuje? 

SMARKULA 

Ojej. 

TURYSTA 



 

O, grzybki marynowane widzę. 

TURYSTKA II 

Gdzie grzybki? Gdzie grzybki? 

TURYSTKA I 

O, i karp w galarecie. 

TURYSTKA II 

Gdzie karp? Gdzie karp? 

SMARKULA 

Ojej! 

TURYSTKA II (do Emeryta) 

A pan nie skosztuje karpia? Może panu podać? 

EMERYT 

Dziękuję. Ja swoje. 

TURYSTA 

Co pan masz jeść swoje, kiedy tu za darmo? 

EMERYT 

Nic nie jest za darmo, szanowny panie. Za wszystko się płaci. Nie teraz, to 

kiedyś. Nie tak, to inaczej. 

BUSINESSMAN 

Smakuje ci, Smarkula? 

SMARKULA 

Ojej. 

BUSINESSMAN 

Jedz, jedz. (i do Gospodarza) Chciałem się nawet gdzieś zatrzymać, żeby 

zjadła. Ale pusto tu u was, głucho. Przydałby się jakiś zajazd. Tak myślę, 

może bym postawił. Co ty na to, Smarkula? 

SMARKULA 

Ojej... 

BUSINESSMAN 



 

Nic nie mów, udławisz się. Z dziesięć pokojów. Trzy, cztery panienki. 

Orkiestra. Kuchnia staropolska. Schabowy z kapustą, prosię z kaszą gryczaną. 

Mam już kilka takich w kraju. 

GOSPODARZ 

A kto by tam chodził jeść. Ludzie swoje mają. 

BUSINESSMAN 

Kto dla swoich stawia? Przyjeżdżaliby. Coraz więcej teraz jeździ. A tylko 

patrzeć, będą jeździć wszyscy. Świat się na jazdę przerzuca. No, i dałbym 

paru ludziom pracę. Bezrobocie tu pewnie u was duże, to za psie pieniądze 

by robili. 

GOSPODARZ 

Póki co, każdy ma gospodarstwo, to i ma gdzie robić. 

BUSINESSMAN 

Niedługo. Zamieni się to wszystko na widoki. Zasadzi się lasami, pokopie 

jeziora, rzeki. Popostawia hotele, pensjonaty. Bo najważniejsze, żeby było 

gdzie odpocząć. Odetchnąć zdrowym powietrzem. Poopalać się. W cieniu 

czy na słońcu poleżeć. Popływać. No i zjeść. 

SMARKULA 

Kiziu, skosztuj kaszanki. Prawdziwa wiejska kaszanka. (wpycha w usta 

Businessmanowi) 

BUSINESSMAN 

Rzeczywiście, znakomita. (i do Gospodarza) Będziecie mi dostarczać do 

zajazdu. Podpiszemy umowę. Wiejska kaszanka, kiełbasa, wiejski chleb, 

masło. Co tam jeszcze. O, wprowadzimy wiejski chateaubriand z wiejskimi 

frytkami. 

SMARKULA 

I marchewką, Kiziu. 

BUSINESSMAN 

Czy do wyboru wiejski ryż. 

GOSPODARZ 

Ryż tutaj nie rośnie. 



 

BUSINESSMAN 

Kto o tym wie? Myślicie, że kiedy jedzą, zastanawiają się, gdzie ryż rośnie? 

Palą papierosy i co, zastanawiają się, że rak płuc? Przestali się nad 

czymkolwiek zastanawiać. Dzisiaj można każdego pchnąć tu i tam, i w każdą 

stronę. To czego ich nie popchnąć, żeby jedli jak najwięcej? Człowiek sam 

nie wie, ile może zjeść. Kiedyś głód był miarą. A kto dzisiaj z głodu je. Tak 

jak nikt nie pije z pragnienia. Jak to mówią, są obszary głodu. Ale na 

głodnych nikt jeszcze nie zrobił interesu. 

EMERYT 

Pozwolę nie zgodzić się z szanownym panem. 

 

Z ciemności zaczyna dochodzić śpiew tercetu, po czym włącza się chór. 

 

BUSINESSMAN 

Cicho. Co to? 

GOSPODARZ (wskazując na drzwi) 

Śpiewają. Należałoby się iść. 

BUSINESSMAN 

Gdzie iść? 

GOSPODARZ 

Tam. 

BUSINESSMAN 

A co tam jest? 

GOSPODARZ 

Nieboszczka. 

BUSINESSMAN 

Nikt mi o żadnej nieboszczce nie mówił. Gdzie my właściwie jesteśmy? 

TURYSTKA I (przełykając jedzenie) 

Dawny obyczaj... folklor... (i odstawiając talerz) Zaraz panu wytłumaczę... 

 

W drzwiach staje Młodzieniec, widząc, że wszyscy zasłuchani, skrada się na palcach. 



 

 

BUSINESSMAN 

Stój pan. 

MŁODZIENIEC 

Ja tu już byłem. 

BUSINESSMAN 

I co z tego? Ani kroku dalej. 

EMERYT 

Czyżby szanowny pan bał się muzyki? 

BUSINESSMAN 

Ja się boję, panie, tylko konkurencji. 

EMERYT 

Muzyka jest najgroźniejszą konkurencją. 

BUSINESSMAN 

Nie słucham. Tośmy się dopiero wpakowali, no. 

SMARKULA (przypadając do Businessmana) 

Ja się boję, Kiziu. 

BUSINESSMAN 

Czego? Póki co, to nie ty umarłaś. 

EMERYT 

Ale może dobrze, jakby pani wiedziała, że też kiedyś umrze. 

BUSINESSMAN 

Nie musi jeszcze wiedzieć. Ma pilniejsze obowiązki. 

GOSPODARZ 

Czy się wie, czy nie wie, to i tak każdy musi... 

EMERYT 

Słusznie. Życie w istocie to tylko czekanie na śmierć. 

TURYSTKA II 

Czekanie? Ja bym tam nie czekała. 

TURYSTKA I 

Ależ to tylko obyczaj. Folklor. Dlaczego państwo tak... na poważnie. Czy już 



 

w żadnym towarzystwie nie można o czymś przyjemnym? Przez to właśnie 

życie staje się nie do zniesienia. 

BUSINESSMAN (do Smarkuli) 

A co ten kurdupel, Smarkula, mówił, zanim go przejechaliśmy? 

SMARKULA 

O, tak machał rękami, jak, jak ptak... 

GOSPODARZ 

To nie Boleś. Bolesia byście nie przejechali. Z wierzchu tylko taki się 

wydaje, ale siła w nim. 

MŁODZIENIEC 

Tak nieraz właśnie bywa. Ktoś tu, w sobie, nieduży, a siła u niego... Widzieli 

może państwo w telewizji, mali, a jakież ogromne ciężary dźwigają. 

Prawdziwi goliaci. 

EMERYT 

Tę moją walizkę dosłownie jak piórko. 

BUSINESSMAN 

A co pan w niej ma? 

EMERYT 

Przeważnie książki. 

BUSINESSMAN 

No, tak. Książki mają wagę. Wiecie państwo, ile waży taka jedna „Panorama 

firm”? 

GOSPODARZ 

Kiedyś tak od wiosny do lata kropla deszczu nie spadła. To wyszedł na górkę 

za wsią, nieduża nawet górka, i zaczął wołać, przyjdźcie chmury! Przyjdźcie 

chmury! I zaraz wyszła z tej strony wielka chmura, a z tej druga. I obie te 

chmury... 

TURYSTKA II 

Ach, jakież to piękne! 

TURYSTKA I 

I zgodne z tym, co dzisiejsza nauka dostrzega w zabobonach. Niezmierzoną 



 

wyobraźnię ludu. 

GOSPODARZ 

To nie zabobony. Lało jak z cebra. 

MŁODZIENIEC 

To tak samo jak Mojżesz, kiedy uderzył laską w skałę... 

BUSINESSMAN (do Młodzieńca) 

A pan kto? Smarkula, czy to nie jegośmy przejechali? 

SMARKULA 

Nie wiem, Kiziu, ale jak ptak... 

MŁODZIENIEC 

Przepraszam, czy chodzi panu o moją tożsamość? Czy może... o moją 

osobowość? 

BUSINESSMAN 

Zaczynasz pan mędrkować. To już lepiej nic pan nie mów. Nie mam zaufania 

do takich. Zresztą mamy ochronę danych osobowych, to każdy może być, 

kim chce. 

EMERYT 

Pozwolę sobie zauważyć, że szanowny pan ma złudzenia. 

BUSINESSMAN 

A co, nie ma takiej ustawy? 

EMERYT 

Ustawy, szanowny panie, owszem są. 

BUSINESSMAN 

To o co panu chodzi? Dla mnie ustawy święta rzecz. Mógłbym powiedzieć, 

że w ustawach robię. A ustawa powiada, nikt nie ma prawa wiedzieć, kto jest 

kto, bez niczyjej zgody. 

TURYSTA 

I słusznie. Koniec donosów, podsłuchiwań, szpiegowania, kiedy to każdy 

miał założoną kartotekę w wiadomym urzędzie. 

EMERYT 



 

Kartoteki, szanowny panie, dalej się zakłada. Tylko kto inny je teraz zakłada. 

I coraz dokładniejsze. Już nie od urodzenia, lecz od poczęcia. Zwłaszcza że 

mamy teraz komputery i te inne... A komputery niczego nie przepuszczą. 

Nawet takich drobiazgów, czy szanowny pan, dajmy na to, cierpi na 

bezsenność, czy ma dziecko chrzczone lub czy lubi kolor czerwony. Każda 

jednostka jest ujęta. Dzisiaj bowiem jednostka jest największym zagrożeniem 

dla świata. Nie masy czy klasy, jak to dawniej. Na masy znaleziono zresztą 

sposób. 

TURYSTA 

Jaki? 

EMERYT 

Broń masowej zagłady. 

TURYSTKA I 

To przerażające, co pan mówi. Doprawdy nigdzie już nie można się 

zrelaksować. Jestem tu na wczasach. Przyszłam tylko, żeby dawny obyczaj. 

A pan... Nie, nie chcę tego słuchać. Wracam do namiotu. (wychodzi) 

TURYSTA 

Czekaj. Zjemy jeszcze trochę i pójdziemy wszyscy. 

TURYSTKA II 

A tak sympatycznie pan wygląda. Kiedy pan tu wszedł, wydał mi się pan 

podobny do mojego tatusia. 

BUSINESSMAN 

Pan to zatwardziały pesymista. Widać, że nie ogląda pan telewizji. 

TURYSTKA II 

O, włączmy sobie telewizję, zamiast tu o takich strasznych rzeczach... Może 

będzie jakiś film o miłości. Najbardziej lubię oglądać o miłości. 

SMARKULA 

O miłości! O miłości! Ja też chcę o miłości. Kiziu, powiedz, żeby o miłości. 

TURYSTA 

Miłość to ja wolę robić, nie oglądać. Oglądać to najlepiej kryminały. 

GOSPODARZ (gdy Turystka II prztyka pilotem) 



 

Zostawić. 

TURYSTKA II 

Czyżby zepsuty? 

GOSPODARZ 

Nie, ale zostawić. 

TURYSTKA II 

Ach, szkoda. Ja się nudzę. 

BUSINESSMAN (do Emeryta) 

Zastanawiam się, kto pan właściwie jest. I tak mi wygląda, jakby pan uciekał. 

Znałem paru takich. 

EMERYT 

Gdzież miałbym uciekać? To zresztą niemożliwe. 

MŁODZIENIEC 

Ależ nikt nie musi już uciekać. Mamy wolność! Wolność! Możemy nareszcie 

pełną piersią oddychać! 

BUSINESSMAN 

Nie krzycz pan. Nieboszczka tam leży. Jej się pan spytaj, co mamy. Tam 

może tak. Ale tutaj, zapamiętaj pan sobie, wolność jest towarem, jak 

wszystko. I jak wszystko ma rynkową cenę. Bo rynek to nie tylko towary i 

usługi, ale i co się komu wydaje. 

MŁODZIENIEC 

A nieprawda... nieprawda... 

BUSINESSMAN 

Co, rynek nieprawda? Mnie śmiesz pan to mówić?! 

SMARKULA 

Kiziu, zjedz jeszcze kaszanki. O, ten plasterek, proszę. Taka pyszna 

kaszanka. 

BUSINESSMAN 

Daj mi spokój. Zdenerwował mnie gówniarz. (zaczyna dochodzić śpiew 

chóru wraz z towarzyszeniem muzyki) Zgaście, do cholery, ten telewizor! 

GOSPODARZ 



 

Zgaszony. 

TURYSTA 

Proszę państwa, salceson jest znakomity. Prawdziwie wiejski. Nie ma to jak 

wiejskie jedzenie. Wiejskie jajka, wiejski chleb, wiejski serek. (i jakby 

podśpiewując) Wiejska marchewka, wiejska pietruszka, wiejski koperek. 

BUSINESSMAN 

Przestań i pan! 

GOSPODARZ 

Ano, wszystko będzie wiejskie, kiedy wsi nie będzie. Bo kto sprawdzi? 

BUSINESSMAN (wskazując na Młodzieńca) 

Czy to wasz kuzyn? 

GOSPODARZ 

Skąd kuzyn? Za nietoperzami tu rok w rok. Śpi tam... 

BUSINESSMAN 

Za jakimi nietoperzami? 

MŁODZIENIEC 

Dla celów naukowych. Fotografuję. 

BUSINESSMAN 

Nauka by się takimi głupstwami zajmowała. Komu chcesz pan to wmówić? 

MŁODZIENIEC 

Niedaleko są ruiny zamku. I tam właśnie... 

BUSINESSMAN 

Ruiny zamku? (i do Gospodarza) Są tu jakieś ruiny, czy coś kręci? 

GOSPODARZ 

Niby są, ale prawie rozleciałe. 

BUSINESSMAN 

Może bym odbudował? W takim zamku byłby dopiero zajazd. Zamki znowu 

modne. Przyjeżdżaliby z całego świata. 

MŁODZIENIEC 

Pan chce zniszczyć ostoję nauki? A czy pan wie, że nietoperze są pod 

ochroną? Ja protestuję! 



 

BUSINESSMAN 

Ale ja mam pieniądze. 

MŁODZIENIEC 

Ale wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. (i do Emeryta) Niech pan powie 

temu panu. To jedyne takie siedlisko nietoperzy. Tam są różne gatunki. Znam 

już nawet poszczególne okazy. Tyle nieprzespanych nocy, tyle wakacji. I 

miałyby zginąć? Nie, ja się nie zgadzam! Protestuję! Każda ludzka 

jednostka... Mamy wolność! (znów do Emeryta) Pan to przecież rozumie. 

EMERYT 

Wolność mamy. Istotnie. Nie przeczę. Lecz ujętą w kartotekę. 

BUSINESSMAN 

Co pan znów z tą kartoteką? 

EMERYT 

Bo bez kartoteki świat już nie mógłby się obyć, szanowny panie. Zwłaszcza 

że jednostka, o czym już wspomniałem, jest o wiele bardziej złożonym 

zagadnieniem niż dawniejsze masy czy klasy. Tamto były liczby, statystyka. 

Wystarczyło z grubsza ująć. Tymczasem jednostka jest niepoliczalna. Może 

znaczyć jeden, a może milion. A co niepoliczalne, to i nieobliczalne. A dużo 

groźniejsza to nieobliczalność niż dawniej bunt mas czy walka klas. Wolność 

zatem, szanowny panie, niejako z natury rzeczy, wymaga coraz 

szczegółowszych regulacji, jak, powiedzmy, wzrastający ruch na drogach. O, 

totalitaryzmy mają przyszłość. 

MŁODZIENIEC 

Pan jest straszny, straszny. A ja myślałem... 

EMERYT 

Nie miałem zamiaru szanownego pana straszyć. Ja sam ze względu na 

kartotekę, żeby wyznać prawdę... Oddałem mieszkanie synowi, 

wymeldowałem się i zniknąłem, tak że nawet sąsiedzi... W ten sposób 

pozbyłem się swojego miejsca. Przywiązanie do miejsca straciło bowiem 

sens, a nawet stało się niebezpieczne. Nic nas tak nie obciąża jak nasze 

miejsce na ziemi. Może to nasza największa wina? Nie bez powodu kartoteka 



 

musi najpierw ustalić nasze miejsce. Toteż odkąd jeżdżę, jak już państwu 

wspomniałem, czuję się dużo mniej winny. 

TURYSTKA II 

A mówił pan, że jeździ, bo tylko tak może pan czytać? 

EMERYT 

Jedno drugiego nie wyklucza, szanowna pani. A nawet się uzupełnia. 

 

Wchodzi Boleś, rozgląda się po obecnych jakby czymś zaaferowany. 

 

TURYSTKA II 

O, to właśnie ten pan nas tu zaprosił, prawda? 

BOLEŚ (do Gospodarza) 

Chaima nie było? 

GOSPODARZ 

Jakiego Chaima? 

BOLEŚ 

No, Chaima. Karczmę miał tu... 

GOSPODARZ 

A to gdzie tam przed wojną. Zapomniało się już, czy nazywał się Chaim, czy 

może inaczej?... 

BOLEŚ 

Przed wojną, po wojnie. Latoś, onegdaj, przedwczoraj, wczoraj. U was 

zawsze musi jedno po drugim. Inaczej nie potraficie. Pójdę, przyprowadzę 

go. Pewnie błąka się. (wychodzi) 

GOSPODARZ 

Chryste Panie, jeszcze tylko Żyda brakowało. Więcej mi tu nie 

przyprowadzaj. Poczekaj no, chorobo! (wychodzi za Bolesiem) 

SMARKULA (półszeptem) 

Kiziu, czy to nie tego pana... przejechaliśmy? 

BUSINESSMAN 



 

A czy ja muszę pamiętać każdego, kogo przejechałem. (i do Emeryta) A 

wracając do tego, co pan tu powiedział. Gdyby pan oglądał telewizję, 

wiedziałby pan, że świat się przed czymś takim zabezpieczył. Dzisiaj, panie, 

nie ma prawa pojawić się żaden Hitler czy Stalin. 

EMERYT 

Nie będzie takiej potrzeby. 

BUSINESSMAN 

To jak? 

EMERYT 

Pan szanowny wspomniał, że ogląda telewizję... 

BUSINESSMAN 

Naturalnie, jak mam czas. Telewizja to rozrywka, przyjemność, odpoczynek. 

I czasem dowiedzieć się czegoś można. 

EMERYT 

Pan szanowny nie całkiem mnie zrozumiał. 

MŁODZIENIEC 

Bo powinno się oglądać jedynie wybrane audycje. Ja najbardziej lubię o 

przyrodzie. Wiecie państwo, jest taki cykl „Nauka w służbie przyrody”... 

TURYSTA 

Pan starszy to jakby się bał telewizji. Teraz starzy ludzie wszystkiego się 

boją. Samolotów, komputerów. Jedna moja sąsiadka to nawet automatycznej 

pralki się boi. Śmieszni są ci starzy ludzie. (i do Emeryta) Telewizja to nie 

bomba, panie, że pewnego dnia bum i ludzi nie będzie. 

EMERYT 

Będą ludzie. Niech się szanowny pan nie niepokoi. Tylko że tak jak pan, 

wszyscy jednej matki, telewizji. 

MŁODZIENIEC 

Przepraszam, lecz nasza religia mówi, że człowiek pochodzi od Boga. 

BUSINESSMAN 

A mnie w szkole uczono, że od małpy. 

TURYSTA 



 

Bo pan w niesłusznych czasach chodził. A przyzwoity człowiek wtedy się nie 

uczył. 

BUSINESSMAN 

Podobno teraz jest inaczej. Pochodzi od Boga i na drodze ewolucji... 

EMERYT 

Pochodził, szanowny panie. Niewykluczone jednak, że zmieni pochodzenie. I 

będzie pochodził od telewizji. Nie tylko człowiek. Świat, wszechświat, 

przyroda, historia, prehistoria, słowo, myśl. Będziemy mieli wszyscy wspólną 

wyobraźnię. Taka jest zresztą pożądana w ramach regulacji... 

TURYSTKA II 

A ja bym nie umiała już żyć bez telewizji. Wstaję rano, to od razu włączam 

telewizor. Myję się, czeszę, maluję. Wychodzę do pracy, to potem mamusia... 

A po południu, to już całą rodziną. Mamusia podaje herbatę, ciasteczka. Jest 

bardzo przyjemnie. Rozmawiamy sobie, co u kogo się zdarzyło. W telewizji 

wszystko jest ładniejsze. Nawet jak coś przykrego kogoś spotka. A tyle się 

wciąż dzieje. I ludzie tacy inni, że tu się już prawie takich nie spotyka. 

EMERYT 

Widocznie świat już przeniósł się tam, szanowna pani. A my tutaj służymy 

tylko do patrzenia. 

BUSINESSMAN 

Ja bym się o tyle z panem zgodził, że towar zareklamowany w telewizji idzie 

potem jak woda. Sprowadziłem zza granicy płyn do wywabiania plam. Nie 

szedł, nie szedł... Dałem na reklamę gołą panienkę. Naturalnie dla 

przyzwoitości miała fartuszek, ale z tyłu. I tym płynem polewała poplamioną 

sukienkę. A plamy znikały dosłownie w oczach... (końcowe zdania 

wypowiada krzykliwie, przez duszący go śmiech) 

 

Wchodzi Gospodarz. 

 

GOSPODARZ 



 

Śmierć w tym domu, a wam do śmiechu? Moglibyście ją chociaż uszanować, 

jak się już nie modlicie. Kto nie szanuje śmierci, nie szanuje i życia. 

TURYSTKA II 

Przepraszamy pana. Ale ten pan opowiadał, jak w telewizji była taka 

śmieszna reklama, że plamy na sukience... 

BUSINESSMAN 

Niech pani da spokój. Jak już ktoś umarł, rzeczywiście należy mu się trochę 

szacunku. Choćby ta minuta ciszy. Proszę, niech wszyscy... 

 

Staje w milczeniu, za nim pozostali. 

 

MŁODZIENIEC (półszeptem) 

Mój film też będzie szedł w telewizji. Właśnie w cyklu „Nauka w służbie 

przyrody”. 

TURYSTKA II (kładąc palec na ustach) 

Cicho... 

BUSINESSMAN (kończąc chwilę ciszy) 

No, dobra. (i do Młodzieńca) To pan z telewizji? 

SMARKULA 

Kiziu, ja chcę być w telewizji. Załatw to z tym panem. 

BUSINESSMAN 

Nie wiem, czyby mi na dobre to wyszło. Słyszałaś, co ten pan mówił, że 

każdy ma kartotekę? A nie rozwiodłem się jeszcze. To by zresztą małe piwo 

było. (i do Emeryta) Pan przedtem gdzie pracował? 

EMERYT 

Różnie. 

BUSINESSMAN 

No, tak. Tak myślałem. A ten będzie fotografował. Wszystko się zgadza. 

MŁODZIENIEC 

To tylko mój film. O nietoperzach. A czy wiecie państwo, że nietoperze 

wysyłają ultradźwięki? 



 

BUSINESSMAN 

Te nietoperze to kryptonim? 

MŁODZIENIEC 

Ależ mój film... 

TURYSTA 

No, tak, teraz rozumiem, dlaczego tu tyle żarcia. Zaraz pewnie i nieboszczka 

wstanie? 

 

Wpada Turystka I, jest przerażona. 

 

TURYSTKA I 

O Boże, nie mogę tchu złapać. 

TURYSTA 

Co się stało? 

TURYSTKA I 

Gonił mnie jakiś mężczyzna. 

TURYSTKA II 

Może taki mały w kowbojskim?... 

TURYSTKA I 

Nie, duży. 

GOSPODARZ 

Któż by to? 

TURYSTKA I 

A ja nie wiem. Sama nie wiem. 

TURYSTKA II 

Uspokój się. I co chciał? 

TURYSTKA I 

Też pytanie. A cóż mógłby chcieć? 

BUSINESSMAN 

O, to i u was robi się niewesoło. 

 



 

Wchodzi Darek, jest wyraźnie jeszcze zaspany, przeciera oczy, ziewa. 

 

GOSPODARZ (wskazując na Turystkę I) 

Tyś ją gonił? 

DAREK 

A skąd? Dopiero się zbudziłem. Żeby po snopkach w stodole coś nie łaziło, 

tobym dalej spał. Musiał tchórz. 

BUSINESSMAN (do Darka) 

O, pan to by mi się nadał. (obchodzi go dookoła, obmierza wzrokiem, dotyka 

jego bicepsów, barów, karku) Bary cie, cie. Kark prawdziwie jak u byka. 

Bicepsy no, no. Chyba nie jegośmy przejechali, co Smarkula? 

SMARKULA 

Ależ Kiziu... 

BUSINESSMAN 

No, tak. Przynajmniej maska musiałaby się wgiąć. 

SMARKULA 

Kiziu, czy ja mogę też pana dotknąć? 

BUSINESSMAN 

Ani mi się waż. A zresztą... 

SMARKULA (nieśmiało dotykając Darka) 

Ojej! 

DAREK (rozanielonym głosem do Businessmana) 

Weź pan ręce. Niech sama. 

TURYSTKA II 

Ja też mogę? (i dotykając mięśni Darka) Jakież twarde. Boskie. (i do Turystki 

I) Dotknij. 

TURYSTKA I 

No wiesz. 

TURYSTKA II 

Pan przecież pozwolił, prawda? 

DAREK 



 

A dotykajta. Tylko żeby nie było potem na mnie. 

TURYSTKA II 

Jakby z kamienia. 

TURYSTKA I 

Jeszcze tylko w folklorze zdarzają się tacy mężczyźni. 

DAREK 

Łechoczeta mnie. 

BUSINESSMAN (biorąc Darka rękę) 

Pokaż no pan ręce. Zaciśnij pan. Młoty, jak Boga kocham. Kogoś takiego 

właśnie potrzebuję. 

DAREK 

Mogę, czemu nie... 

BUSINESSMAN 

Mam zamiar zajazd tu u was postawić. A może ruiny zamku odbuduję. 

Jeszcze nie wiem. 

MŁODZIENIEC (który coś tam naprawia przy kamerze) 

Ja protestuję! Słyszy pan? Protestuję! 

SMARKULA (dotykając jakiegoś miejsca na torsie Darka) 

Ojej! Ale twarde. Kiziu, koniecznie przyjmij pana. 

BUSINESSMAN 

Załatwione. Co ja bym nie zrobił dla ciebie, Smarkula. 

SMARKULA 

To jeszcze przyjmij wszystkich, Kiziu. Państwo tacy mili. 

BUSINESSMAN 

Co ty, Smarkula. Chcesz, żebym z torbami poszedł? 

SMARKULA 

Proszę cię, Kiziu. 

BUSINESSMAN 

Ostatecznie mogę te dwie panie. 

TURYSTKA I 

Ależ co pan sobie wyobraża? Jak pan śmie? 



 

TURYSTKA II 

Ona jest naukowczyni. Dobrze powiedziałam? 

TURYSTKA I 

Nieważne. 

BUSINESSMAN 

A to z szacunkiem współczuję. U mnie za dzień miałaby pani jednak dużo 

więcej. Jeszcze jak się zrobi ruch w interesie. 

TURYSTKA I 

Bezczelny. 

SMARKULA (wskazując na Emeryta) 

Tego pana też, Kiziu. 

BUSINESSMAN 

Tego pana. Hm. Tylko jaką by mu tu funkcję? Trzeba by coś więcej wiedzieć. 

EMERYT 

Dziękuję szanownemu panu za pracę, ale jestem już na emeryturze. Poza tym 

ja w ciągłej podróży... 

BUSINESSMAN 

A gdzież to tak podróżujemy? 

EMERYT 

W tym samym kierunku, co wszyscy. 

SMARKULA (wskazując na Młodzieńca) 

Tego pana też, Kiziu. Byłoby panu przykro. 

BUSINESSMAN 

Tego pana? To może dla tych, co inaczej. Różnych gości można się 

spodziewać. Dobra. Lubię hurt. A teraz słuchać. I koniec protestów. Ale 

najpierw musimy to jakoś uczcić. (i wręczając Darkowi kluczyki do 

samochodu) Ma kluczyki, niech przyniesie. Barek jest za przednim 

siedzeniem. 

DAREK 

A co ja na posługi? 

BUSINESSMAN 



 

Na ochroniarza cię przyjąłem. Nie zrozumiałeś? 

DAREK 

Aaa... Znaczy, w mordę żebym bił? 

BUSINESSMAN 

Co tak zaraz ordynarnie? 

DAREK 

Czemu nie, mogę bić i w mordę. 

BUSINESSMAN 

Tylko w razie potrzeby. Tylko w razie potrzeby. Z zasady przedkładam 

perswazję nad rękoczyny. Muszę dbać o renomę. 

DAREK 

Tu, we wsi, to mi nikt nie podskoczy. Kiedyś tak na dyskotece. Przyjechali z 

miasta. I jeden taki fajfuch zaczął się dostawiać do Weronki. Krew się mało 

we mnie nie zagotowała. A ta suka jeszcze poszła z nim tańczyć. (i nagle do 

Gospodarza) Gdzie ona? 

GOSPODARZ 

A pilnuj jej, jak się masz z nią żenić. 

DAREK 

Nie bądźcie tacy pewni. 

TURYSTKA II 

Niech pan opowiada. To cudowne. Takie męskie. 

SMARKULA 

A ty biłbyś się o mnie, Kiziu? 

BUSINESSMAN 

Co ci w głowie? Wszystko załatwiam w białych rękawiczkach. Kulturalnie. 

TURYSTKA II 

Proszę, niech pan opowiada. I co dalej? 

DAREK 

Najpierw żem tę sukę, Weronkę. (i do obmacujących go wciąż kobiet) 

Przestańta! (i do Gospodarza) Widzicie? Na posadzie będę teraz robił. Nie 

narobię się jak u was. Świątek – piątek. Wszystkie chłopaki we wsi 



 

poprzechodzili na ojcowe renty i wylegują się do góry brzuchami. A wam 

mówić, weźcie rentę, to nie, bo ziemia umrze. Co ja wół? Żeby nawet te pół 

litra przy takiej okazji. W sklepie aż się litowali: jak posmutniejecie od 

samego żarcia? Za Boga nie posmutniejecie. Smutki, jak wesela, potrzebują 

się napić. 

GOSPODARZ 

Moja wina? Nie kazała. 

DAREK 

Nie kazała tu, za życia. A tam myślicie, że pamięta, co kazała tu? 

GOSPODARZ 

Pamięć nie oddziela tu, tam. 

BUSINESSMAN 

Z pamięcią, że wtrącę się, to nieraz jak z jajkiem. Raz tak jeden chciał nie 

pamiętać. Chodziło nawet nie o tak wielką sumę. Ale ja nie znoszę 

zapominalskich... 

DAREK (ze złością uderzając się w policzek) 

O, jak ta mucha, gangrena. Była, nie ma. Tak ze wszystkim. 

TURYSTKA I 

Ależ tu much. 

TURYSTKA II 

A ile ich na jedzeniu, popatrzcie. A sio! a sio! 

TURYSTKA I 

Otwórzcie może okno, to przegonimy. 

TURYSTA 

Gdzie tu jest okno? Nie widzę żadnego okna. (i do Gospodarza) Hej, panie, 

jest tu jakieś okno? 

TURYSTKA I 

Och, jak tu duszno. 

TURYSTA (do Młodzieńca) 

Przestań się pan bawić tą kamerą. Okna trzeba poszukać. 

MŁODZIENIEC 



 

Chwileczkę, muszę coś naprawić. 

TURYSTA (do Emeryta, który wyciągnął książkę i czyta) 

Nie jedziesz pan, to co pan czytasz? Okna pan szukaj. 

DAREK 

Nie znajdziecie. Pozabijane. 

TURYSTA 

Jak? Dlaczego? 

DAREK 

Żeby nie zachciało się komuś otworzyć. 

TURYSTKA I 

Ach, już wiem. Spotkałam na ten temat opis. Dusza nie może opuścić ciała, 

zanim ciało nie opuści domu. O to chodzi, prawda? 

DAREK 

Ja tam nie wiem. Kazali pozabijać, to pozabijałem. 

TURYSTA 

To otwórzmy drzwi, tam przegonimy. 

 

Otwiera drzwi, bucha śpiew i muzyka, Gospodarz zrywa się i zamyka, Turysta znów 

otwiera, znów bucha śpiew, przepierają się chwilę. 

 

BUSINESSMAN 

Zamknij pan te drzwi, do cholery! 

SMARKULA 

Kiziu, duszno mi. 

TURYSTKA II 

Ach, jak mi duszno. Chyba zaraz zemdleję. 

BUSINESSMAN (wciskając kluczyki Darkowi) 

Mówiłem, że ma iść do samochodu. Co państwo sobie życzą? Czysta, 

whisky, koniak? Ochroniarz przyniesie. Też się chętnie napiję, bo mnie po tej 

kaszance coś zgaga piecze. 



 

EMERYT 

Szanowny pan nie boi się prowadzić po alkoholu? 

BUSINESSMAN 

Czego miałbym się bać? 

EMERYT 

No, że spowoduje pan wypadek. A, nie daj Boże, jeszcze kogoś zabije. 

BUSINESSMAN 

Na pewno nie będzie moja wina. (i do Darka) No, czego stoisz? 

GOSPODARZ 

Nigdzie nie pójdzie. Nie kazała, to nie kazała. 

BUSINESSMAN 

Ech, ty. Dawaj te kluczyki. Zwalniam cię. 

 

Zmierza ku drzwiom, Gospodarz zrywa się i rozkrzyżowawszy w drzwiach 

ramiona, zagradza mu drogę. 

 

GOSPODARZ 

Nie kazała. 

BUSINESSMAN 

Mnie nikt nie może kazać czy nie kazać. Odsuń się pan. 

GOSPODARZ 

Nie kazała. 

BUSINESSMAN (do Darka) 

Ochroniarz, odsuń go. 

EMERYT 

Przecież zwolnił go pan przed chwilą? 

BUSINESSMAN 

Ale znów przyjąłem. (i do Darka) Co stoisz jak pień? Odsuń, 

powiedziałem. (Darek nie rusza się, więc Businessman sam próbuje 

oderwać Gospodarza od futryny) Ech, ty... 

DAREK 



 

Zostawić. Nie kazała, to nie kazała. 

 

Spod rozkrzyżowanych rąk Gospodarza wyłania się Weronka. 

 

WERONKA 

Czego tata tak w tych drzwiach? 

DAREK 

O, znalazłaś się wreszcie, ty... 

 

Weronka ucieka po izbie, między ludźmi za stół, Darek za nią. 

 

WERONKA 

Tyle mnie złapiesz. 

DAREK 

Niech cię tylko dorwę. Tu, na środku izby. 

WERONKA 

Ludzie, zwariował. Trzymajcie go! Już nie mogę! Nie mogę! 

TURYSTA 

Widzę, że trafiliśmy na jakieś rodzinne niesnaski. Szybko jedzmy. 

 

Weronka ucieka pod rozkrzyżowanymi rękami Gospodarza, Darek za nią. 

 

TURYSTKA II 

Bo w każdej rodzinie coś się dzieje. Tylko że ludzie nie są szczerzy i 

ukrywają. Mój tatuś, kiedy zbije mamusię... 

TURYSTKA I 

Wstydziłabyś się. 

BUSINESSMAN 

Nie ma się co wstydzić. Dzisiaj wszystko dzieje się na wierzchu. W 

telewizji na przykład... 

TURYSTA 



 

Interesy za to pod wierzchem. 

BUSINESSMAN 

Co, że... Hm. 

SMARKULA 

Ty mnie, Kiziu, bijesz i nie wstydzę się, prawda? 

BUSINESSMAN 

Ano, zdarza się, jak w prawdziwym życiu. 

TURYSTKA I 

Gdzie pan ma prawdziwe życie? Wszystko jest folklorem, drogi panie. 

Może jedni oni tu jeszcze pamiętają, co to prawdziwe życie. Dlatego są 

skazani na wymarcie. 

BUSINESSMAN 

Ano, nie znam tutejszych stosunków, nie będę się upierał. 

SMARKULA 

O co, Kiziu, chodzi, wytłumacz mi. 

BUSINESSMAN 

Ta pani mówi, że wszystko jest diabła warte. 

MŁODZIENIEC 

Ależ, proszę państwa, ja protestuję! Życie jest piękne. Zwłaszcza 

obecnie, gdy żyjemy w czasach prawdy! 

BUSINESSMAN 

Jakiej prawdy? Znam wszystkie najprawdziwsze prawdy, jakie są, i wychodzi 

mi z tego jedno wielkie kłamstwo. 

EMERYT 

Szanowny pan miał zapewne na myśli prawdę wewnętrzną, jaką każdy w 

sobie nosi. 

BUSINESSMAN 

W sobie każdy nosi piekło, nie prawdę. Taka jest prawda. 

 

Za plecami rozkrzyżowanego w drzwiach Gospodarza staje z laską w ręku dziwnie 

ubrany Półcywil – na nogach łapcie powiązane drutami, spodnie połatane, 



 

zarośnięty, włosy zmierzwione, za to kurtka jak spod igły, wojskowo-powstańcza, 

może nawet zdobna w złote sznury, guzy, pagony z frędzlami. 

 

PÓŁCYWIL 

Co tak stoisz krzyżem w tych drzwiach? Pokutujesz? 

GOSPODARZ 

Za cóż miałbym pokutować? 

PÓŁCYWIL 

Każdy miałby za co. 

GOSPODARZ 

Ty tak. Namęczyliście ludzi... 

PÓŁCYWIL 

Takie były czasy. Wtedy tamto wydawało się słuszne. Teraz co innego. A 

kiedyś będzie co innego. Przepuść mnie. 

 

Gospodarz, ociągając się, opuszcza ręce i z wyraźną niechęcią wpuszcza go. 

 

GOSPODARZ 

Ale za wszystko płacą ludzie. 

PÓŁCYWIL 

A kto ma płacić, Bóg? Z czego? (i wyciągając laskę ku stojącej w widocznym 

miejscu figurze Chrystusa Frasobliwego lub ku jakiemuś malowidłu) Spójrz. 

Biedniejszy niż ty i ja. 

MŁODZIENIEC 

Bóg przecież zapłacił, umierając za nas na krzyżu. 

PÓŁCYWIL 

I to był jego błąd. Bogu nie wolno umierać. Musi być potęgą. 

MŁODZIENIEC 

Ale przecież zmartwychwstał. 

PÓŁCYWIL 



 

Bo kiedy zrozumiał, próbował naprawić. Ale było za późno. 

GOSPODARZ 

Po coś przyszedł? 

PÓŁCYWIL 

Nie do ciebie. Do twojej. 

GOSPODARZ 

A cóż ty masz do mojej? 

PÓŁCYWIL 

Nie twoja sprawa. Było, minęło. Ech, ślicznota była panna. Aż nie chce się 

uwierzyć, że umarła. Myślałem, że sam będziesz, a tu tyle ludzi. Kto oni? 

GOSPODARZ 

Jacyś obcy. Boleś ich nasprowadzał. 

PÓŁCYWIL 

Obcy? To trzeba było ich przesłuchać. Przesłuchany zaraz swój się robi. Choć 

nie każdy. Nie każdy. O, bywają zawzięci. A tego twojego Bolesia 

zamknąłbym bez przesłuchania. Tacy żyją poza porządkiem. A to 

najgroźniejsi. 

GOSPODARZ 

To nie Boleś cię zaprosił? 

PÓŁCYWIL 

A skąd? Sam przyszedłem. Jeszcze mnie tylko do umarłych ciągnie. Żywym 

już nic a nic nie wierzę. To i na wieś prawie nie wychodzę. Czasem tam nad 

rzekę, gdzieśmy dawniej. Pamiętasz, jak kiedyśmy dziećmi byli?... 

GOSPODARZ 

Pamiętam, co moje. 

PÓŁCYWIL 

Moje, twoje. Jedna była wtedy nasza pamięć. 

GOSPODARZ 

Ale każdy z niej wyfrunął w swoją stronę. A tyś swoją do tego pomylił. To i 

jakbyś nie na swoje wrócił. 

PÓŁCYWIL 



 

Jak nie na swoje? Co ty wygadujesz? Tu dziady, pradziady. O, w chałupie ich 

mieszkam. Tu się urodziłem, tu chrzczony, tu do szkoły, komunii, 

bierzmowania, a że potem... Nie ja jeden w świat poszedłem. Twoja córka aż 

do Ameryki. Do świata trzeba mieć pretensję, że nas powyrywał. I wyrywa 

dalej. 

TURYSTKA II (do Półcywila) 

Bardzo ładnie panu w tym mundurze. Mężczyźni w mundurach są 

atrakcyjniejsi niż po cywilnemu. 

GOSPODARZ 

Chybaście nie chodzili dawniej w takich? 

PÓŁCYWIL 

Teraz kupiłem. Woził jeden. Miał różne. Ale ten mi się najbardziej 

podobał. 

EMERYT 

Przepraszam szanownego pana, ale nie wygląda na mundur regularnej 

formacji. Przypomina raczej powstańczy. 

TURYSTKA II 

Och, powstanie pan będzie robił? Wreszcie zacznie się coś dziać. Nie 

będzie tak nudno. 

TURYSTA 

Które? 

PÓŁCYWIL 

Nie kpij pan. Historia wciąż się toczy. (i do Gospodarza) Tam twoja 

leży? 

GOSPODARZ 

Tam. 

PÓŁCYWIL 

Pójdę trochę do niej. 

GOSPODARZ 

Może zjesz coś przedtem? 

PÓŁCYWIL 



 

Nie przyszedłem tu jeść. (wychodzi) 

TURYSTKA II 

U nas w domu wisi portret pradziadka, to ma podobny mundur co ten pan. 

Tatuś mówił, że pradziadek brał udział w powstaniu. U nas wszyscy brali 

udział w powstaniach. I prapradziadek, i dziadek, i tatuś. 

TURYSTKA I 

W jakimż to brał tatuś? Przecież to jeszcze młody człowiek. 

TURYSTKA II 

A brał. Nie wiesz, że u nas ciągle są powstania? Tatuś mówi, że każde 

pokolenie... 

BUSINESSMAN 

Nie będzie więcej powstań. Koniec. Sprywatyzujemy i historię. Będziemy się 

odtąd bić jedynie na banki, giełdy, kapitały, inwestycje, kredyty. Nie krew i 

tam inne ofiary. Garnitur, krawat, aktówka, komputer, mercedes. Tak będzie 

wyglądał powstaniec. 

EMERYT 

A czy szanowny pan nie sądzi, że to jeszcze więcej krwi i ofiar? 

MŁODZIENIEC 

Pan starszy to jakby w nic nie wierzył. 

BUSINESSMAN 

A pan zajmij się lepiej tymi swoimi nietoperzami. 

TURYSTA 

O, lepiej zjedzmy coś. 

 

Niektórzy jedzą. 

 

TURYSTKA I (do Emeryta) 

A pan wciąż tylko czyta. 

EMERYT 

Dobre jeszcze i tych kilka zdań, szanowna pani. 

TURYSTKA II 



 

Może podać panu coś? 

EMERYT 

Najuprzejmiej dziękuję. Myślę, czy tego pana w mundurze gdzieś już 

nie spotkałem. 

BUSINESSMAN 

Może z kim innym pan pomylił? Zdarza się. Ja tak kiedyś rzuciłem się 

w ramiona komuś na ulicy. Zenek! 

 

W drzwiach pojawia się Boleś, za nim podnosi się śpiew, najpierw tercetu, potem 

chóru. 

 

BOLEŚ (do Gospodarza) 

Byli tam? 

GOSPODARZ 

E, tam by ci byli. 

BOLEŚ 

To co robili? 

GOSPODARZ 

A jak widzisz. Jedzą i gadają. 

BOLEŚ 

Trzeba było nie dać jeść. 

GOSPODARZ 

Kiedy, o, stoi i samo się naprasza. Kogoś ty tu nasprowadzał, Chryste Panie. 

BOLEŚ 

Nie ma innych! A Chaim mi się gdzieś zgubił. 

GOSPODARZ 

To go już nie znajdziesz, bo go nie ma na świecie. 

BOLEŚ 

Jak nie ma? Mówiłem wam, że chodził po wsi i szukał, gdzie karczma jego 

stała. 

GOSPODARZ 



 

A kiedy tam stała. Śladu nie uświadczysz. Jak i po Chaimie, po nich 

wszystkich. 

BOLEŚ 

E, gadacie. Ślady ich wciąż tutaj płaczą. 

GOSPODARZ 

A kto by tam słyszał, kiedy nie po naszemu. 

BOLEŚ 

Płacz we wszystkich wiarach, gospodarz, ten sam. Bogi różne, ale płacz ten 

sam. Może wlazł do kogoś w sad? 

GOSPODARZ 

To by psy szczekały. 

BOLEŚ 

Przeczuły, że swój, to nie będą szczekać. O, zobaczcie. 

 

Uderza pięścią w telewizor, na ekranie pojawia się obraz zza drzwi. Tercet, chór i 

orkiestra, śpiew roznosi się również po izbie. 

 

TURYSTKA II 

O, pan zapalił telewizor. Pooglądamy sobie telewizję. 

TURYSTA 

Daj pan spokój z tym śpiewaniem. Może gdzieś idzie kryminał. 

BUSINESSMAN 

Chwileczkę. Przełącz pan na wyniki giełdy. Ciekaw jestem, jak tam dzisiaj. 

Daj no pan. Gdzie macie pilota? 

 

Chwyta pilota i zaczyna prztykać guzikami, lecz obraz na ekranie nie zmienia się. 

 

MŁODZIENIEC 

Może na którymś kanale idzie jakiś film przyrodniczy? 

TURYSTA 



 

O tej porze? Chyba że pornosik. Też przyroda. 

TURYSTKA II 

A ja bym chciała o miłości. Proszę nastawić o miłości. 

SMARKULA 

Kiziu, czy ja też mogę o miłości? 

BUSINESSMAN 

Najpierw giełda. Co, cholera, jest z tym pilotem? Nie przełącza. 

EMERYT (do Turystki I) 

A szanowna pani co lubi oglądać? 

TURYSTKA I 

Lubię folklor różnych narodów. Zaginione cywilizacje. 

TURYSTA 

A najbardziej to i tamto. Jak się jedno z drugim... He! he! he! 

TURYSTKA I 

Świnia. 

MŁODZIENIEC (do Businessmana) 

Może telewizor zepsuty? 

BUSINESSMAN 

Przecież widzisz pan, że gra. Musi być coś z pilotem. 

TURYSTKA II 

U nas w domu to się ten guzik naciska. 

TURYSTA 

Może bateria wyczerpana. Daj no pan. 

BUSINESSMAN 

Zostaw pan. Muszę giełdę. (do Bolesia) Panie, zrób pan coś. Ten pilot nie 

przełącza stacji. Giełdę muszę sprawdzić. 

 

Boleś uderza ze złością w telewizor, telewizor gaśnie, z drzwi wychodzi Półcywil. 

 

BOLEŚ (do Gospodarza) 

A oni skąd tu?... 



 

PÓŁCYWIL 

Przyszedłem. 

BOLEŚ 

Widzę, żeście przyszli. 

PÓŁCYWIL 

To co się głupio pytasz. Jak się pytasz, tak ci odpowiedzą. Pytać się to wielka 

sztuka. Ja, panie... W każdym razie dużo większa, niż odpowiadać. 

EMERYT 

A nie sądzi szanowny pan, że największa milczeć? 

PÓŁCYWIL 

Milczeć? To obce ludzkiej naturze. A zresztą wszystko zależy od metod. 

MŁODZIENIEC 

Jakżeż? Przecież mówi się, że milczenie jest złotem. 

PÓŁCYWIL 

To i złoto takie drogie. 

BUSINESSMAN 

Spadło. Wczoraj uncja na londyńskiej giełdzie wahała się... 

BOLEŚ (do Półcywila) 

Ładny macie mundur. 

PÓŁCYWIL 

Podoba ci się? 

BOLEŚ 

No. Szkoda, że wojsko nie chodzi teraz w takich. Wszystko szare-bure, nawet 

oficery. Przez to mało komu chce się służyć. 

PÓŁCYWIL 

To nie wina munduru. Brak idei. 

BOLEŚ 

W telewizji czasem pokazują taki jak wasz, to by się na wojnę nawet 

poszło. 

PÓŁCYWIL 

To idź, jak będą kiedyś jeszcze pokazywać. Tu już nie ma po co żyć. 



 

Umarła, no. Umarła. 

BOLEŚ 

Dalibyście przymierzyć. 

PÓŁCYWIL 

Za duży na ciebie. 

BOLEŚ 

Nie będzie za duży. Zobaczycie. 

 

Półcywil zdejmuje mundur, Boleś z wyraźną dumą wkłada na siebie. 

 

TURYSTKA II 

Ależ i panu jest bardzo ładnie. W ogóle mężczyźni w mundurach... 

SMARKULA (do Businessmana) 

Tobie też byłoby ładnie, Kiziu. 

BUSINESSMAN 

Myślisz? (i do Półcywila) Pozwoli pan, że potem ja przymierzę? Może bym 

sobie taki uszył. 

TURYSTA 

I gdzież by pan w tym paradował? Powstań ma już nie być, mówił pan. 

BUSINESSMAN 

Ale świąt przybywa, to powinno się należeć do jakiegoś powstania. Dzisiaj 

kto nie należy... 

TURYSTA 

Ale to jak w rodzinie ktoś... 

BUSINESSMAN 

Poszukam, czy jakiś pradziadek. Na pewno się znajdzie. W interesie nigdy 

nie wiadomo, co się może przydać. Dziedzictwo, rozumiesz pan? A z czego 

brały się fortuny? 

EMERYT 

Powiedział szanowny pan, że powstaniec teraz... 

BUSINESSMAN 



 

Ale od czasu do czasu należy i patriotycznie się pokazać. 

BOLEŚ (prymiąc się) 

Pójdę pokazać się gospodyni. (znika w drzwiach) 

PÓŁCYWIL (do Gospodarza) 

Co ten twój Boleś? Coraz gorzej z nim, widzę. 

GOSPODARZ 

E, nie. Płacze tylko tak. 

 

Z drzwi wychodzi zmachany, jakby wracał od żniw, po ciężkiej pracy, Darek. 

 

DAREK 

Nie chce mi się już żenić. 

GOSPODARZ 

Czemuż to? 

DAREK 

Wiem, co by mnie czekało. Tak samo trzeba się narobić. 

WERONKA (wpada zapłakana) 

Nie ożenisz się, to zobaczysz, skurwielu. Wszystkie dzieci będą twoje, z kim 

tylko będę miała. I płać alimenty. Tata mu coś powie. Chyba w ciąży jestem. 

O mój Jezu! 

 

Z drzwi wypada podekscytowany Boleś, w uniesionej ręce trzyma różaniec, 

potrząsając nim, za nim niesie się śpiew chóru. 

 

BOLEŚ 

Gospodyni żyje! Nie umarła! Żyje! 

WERONKA (do Darka) 

Widzisz, coś narobił? Co ja teraz powiem mamie? (wybucha płaczem) 

BOLEŚ 

O, dała mi ten różaniec. Weź im zanieś. Pokaż. Ale to ci ładnie w tym 

mundurze, powiedziała. Ale to ci ładnie, Boleś. Zawołaj tu mojego, niech 



 

pomoże mi wstać. Zawołaj Weronkę. Zawołaj tu wszystkich. Niech im Bóg 

wynagrodzi, że przyszli. Nie umarła! Żyje! 

 

Rzuca się w drzwi Gospodarz, za nim, popłakując, Weronka, za nią spokorniały 

Darek, pozostałych jakby strach poraził, spoglądają bezradnie na siebie. 

 

SMARKULA (przylegając do Businessmana) 

Ja się boję, Kiziu. 

BUSINESSMAN (przytulając ją czule) 

Czego? Że ktoś żyje? Choć to nigdy nie wiadomo, bać się, czy się nie bać. 

Ale ryzykować trzeba. (do innych) Hej, personel. Idziemy. 

BOLEŚ (krążąc między nimi, namawia ich, zachęca i powtarza w kółko) 

Idźcie. Przekonajcie się. Nie umarła. Żyje. 

TURYSTA 

Weźmy lepiej trochę żarcia i wracajmy do namiotu. Bzdury jakieś. 

TURYSTKA II 

A jeśli to?... 

TURYSTKA I 

W folklorze wszystko jest możliwe. 

EMERYT (wstając z miejsca) 

A miałem tylko parę zdań do końca. 

MŁODZIENIEC 

A filmować będzie można? Dla dokumentacji? 

 

Co oporniejszych Boleś popycha ku drzwiom, kiedy zostaje sam, przekręca w zamku 

klucz i demonstrując nadludzką siłę, wszystkimi możliwymi sprzętami zastawia 

drzwi, nawet podciąga kredens. 

 

BOLEŚ 

Gospodyni przyjdzie. Nie ma ich. Boleś sam. Hej! Gospodyni się nie stracha. 



 

Nie musi już uciekać, jakby kto szedł. O, zastawiłem drzwi. A nie ma innych 

w domu. Mocne drzwi. (zza drzwi dochodzi łomotanie) Słyszy gospodyni, jak 

się tłuką? Niedoczekanie wasze. Psiekrwie. Zbieranina. Śmierć im za nic. 

Śmierć im jakby splunąć. Co za ludzie. Nic nie uszanują. (zza drzwi zaczyna 

jednocześnie płynąć śpiew) Cicho!!! A wy też ciszej śpiewajcie, bo mnie 

gospodyni nie słyszy. (za drzwiami krzyki, skamlenia: „Proszę nas 

wypuścić!”, „Otwórz pan!”, „Boleś!”) Nie jestem żaden Boleś! Jestem, co 

jestem. Wiemy tylko z Bogiem, co jestem! A że pasłem u was krowy! Bo 

każdy ma swoje przeznaczenie tutaj. Mnie wypadło u was za krowami. Ale 

nie będę już pasł. Łąki już nie te. Świat nie ten. I co zresztą tych krów macie? 

Boleś stada, o, wielkie stada będzie gnał. Od wschodu do zachodu słońca. A 

krzyczcie, walcie. Cicho!!! (ponieważ za drzwiami łomotanie, krzyki, 

skamlenia narastają, Boleś wali pięścią w telewizor, na ekranie pojawia się 

obraz z tamtej strony drzwi, lecz niemy, towarzyszy mu jedynie śpiew chóru) 

Źle wam tutaj było? Ze szczerego serca was tu zaprosiłem. Nie pytałem się, 

kto jesteście, co was goni i gdzie. (i wskazując na makatkę) O, gość w dom, 

Bóg w dom. Napisane. Wisi. Sam wyszyłem. Gospodyni zostawiła mi tylko 

nici, igłę. A dalej każdziutką literkę sam musiałem. O, tymi rękami. Oczami, 

co już prawie nie widzą. A nie było się nawet kogo spytać, czy tak ma 

wyglądać. Tak ma wyglądać, gospodyni? Cicho!!! (uderza znów pięścią w 

telewizor, ekran z rozpaczającymi ludźmi przesuwa się, oddala, a na 

właściwym ekranie pojawia się chór kościelny) To może zacznę wyszywać? 

Co by chciała, żebym wyszył? Łąki by chciała? Nasze krowy by chciała? A 

może by chciała, żebym wyszył jaskółkę? Lubiła jaskółki. Bo taką jaskółkę 

co ten świat obchodzi? Co ją ludzie obchodzą? Wciąż pod niebem. Płynę 

sobie tu, tam. Tam, tam, gospodyni. Musi podnieść głowę. Ale 

zapomniałbym. Małe mam. Trzeba je nakarmić. A żerte to. Dzióbki z gniazd 

wystawiają. A ja co polecę, to przylecę, co polecę, to przylecę. Skrzydeł już 

nie czuję. Powietrze mnie parzy. Chryste Panie, nie ma moich małych. Ktoś 

wyrzucił mi je z gniazda. Co mam robić? Co mam robić, gospodyni? (jakby z 

bólu uderza znów pięścią w telewizor, gdzieś w przestrzeni pojawia się 



 

kolejny obraz z rozpaczającymi niemo ludźmi) Nie mam łez, bobym wzleciał 

w niebo i podniósł to niebo z bólu. Ale ja teraz wyszyta jaskółka. O, i 

mundur mam. A mundur przemienia łzy w porządek. Może poszedłbym na 

wojnę. Za stary jestem? Ale staremu łatwiej zginąć. Niedosłyszy, niedowidzi. 

Tyle że ma wojen już nie być. Słyszy?! Ma już nie być wojen. Cicho!!! (znów 

uderza w telewizor, wywołując gdzieś kolejny obraz) Płaczcie, płaczcie. 

Nadaremno, ale trzeba. Nadaremność jest wpisana w przeznaczenie. Tyle się 

napłaczecie, co z tego świata. Może powinienem razem z wami. Ale ja tylko 

wyszyta jaskółka. Płynę, płynę. Nad kuchnią ma wisieć, gospodyni? 

Zaparuje, owędzi się? To niech przyjdzie, pokaże gdzie. Co tak gadać ze 

świata na świat. Tam słowa inne, tu inne. Tam miejsca rozległe, tu ściany. O, 

jedzenia naszykowane. Siedlibyśmy jak dawniej przy stole. Dobrą zrobili 

kiełbasę. I kaszanka niezła. Tu byśmy sobie zapalili gromnicę. Bo ja tak 

samo umarłem, gospodyni. Bałem się tylko gospodyni przyznać. Stary 

zresztą już byłem. Próbowałem gonić gospodynię po łące. To mi tchu 

zabrakło. Nogi mi zesztywniały. A serce buch, buch. Mogę jeszcze 

spróbować. Ale nie ma łąki. (uderza raz, drugi i trzeci w telewizor, 

wywołując kolejne identyczne obrazy, a jednocześnie za każdym uderzeniem z 

ciemnej przestrzeni z wolna wyłania się coraz jaśniejsza łąka) O, jest! Jest 

łąka, gospodyni! (rzuca się w tę łąkę, próbuje biec, lecz nie daje rady, 

chwieje się, zatacza, łapie się za piersi) Hej, gospodyni! Nie, gospodyni! 

Umarłem. 

 

Boleś pada, śpiewanie przechodzi w forte. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po raz pierwszy dramat Wiesława Myśliwskiego został wydrukowany w roku 2000 w październikowym 

numerze „Dialogu”. W tym samym roku, nakładem Warszawskiego Wydawnictwa Literackiego MUZA 

SA, ukazało się również wydanie książkowe Requiem dla gospodyni, i to ono jest podstawą niniejszej 

edycji. W obecnym wydaniu wprowadzono nieliczne drobne poprawki leksykalne i interpunkcyjne, a 

także w niewielkim stopniu zmieniono sposób zapisu didaskaliów, powracając, za pierwodrukiem, do 

bardziej klasycznej pisowni części z nich w nawiasach (didaskalia zapisane obok nazw osób dramatu), 

która jednocześnie jest zgodna z konwencją przyjętą dla całej antologii. 


