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OSOBY:

RE¯YSER
SCENARZYSTA
BRUCE (BRUCE)
KRUK (MISTRZ PEWIEN CZ£OWIEK PAN HAN PEWNA KOBIETA)
OPALONY TWARDZIEL (BILI)
AFRO NIÑD¯A (MURZYN)
M£ODY CHUDY CZ£OWIEK MÊSKI
�LIMAK NIÑD¯A
i wiele innych niñd¿ i innych megasów i tak dalej
oraz szacowna komisja

1. N i e  m y � l. C z u j!

Drogi re¿yserze! Na wstêpie mojego listu chcia³bym Ciê serdecznie pozdrowiæ. Chcia³-
bym Ci te¿ co� powiedzieæ w dwóch s³owach. Drogi re¿yserze. Pod¹¿ �ladem Bruce�a.
Aby przebyæ tysi¹c mil trzeba zrobiæ pierwszy krok. Mo¿na te¿ jechaæ zamiast i�æ.
Wtedy cz³owiek porusza siê szybciej. Dzia³anie jest jak autostrada. Autostrada do
zwiêkszenia w³asnej pewno�ci siebie i szacunku do w³asnego samego siebie. Tylko
dzia³anie przysparza ¿yciu si³y. Nie my�l lecz dzia³aj. Sêk w tym ¿eby dzia³aæ ponie-
wa¿ celem prawdziwego cz³owieka jest dzia³anie. Poniewa¿ dzia³anie to uczucie.
Przeciwnik nie istnieje. Dlaczego drogi re¿yserze? Bo �wiat nie istnieje. There is no
spoon. Walka na �wiecie jest ci¹gle. Ci¹gle s¹ wojny i z³o na �wiecie. Cz³owiek ci¹gle
musi walczyæ ale trzeba wiedzieæ jak walczyæ aby byæ prawdziwym cz³owiekiem. Wal-
ka powinna byæ jak zabawa. Ale zabawa na serio. Dobry wojownik nigdy nie jest
spiêty tylko zawsze gotowy. Gotowy na wszystko co mo¿e siê zdarzyæ. Kiedy przeciw-
nik atakuje dobry wojownik siê wycofuje. I kiedy nadchodzi odpowiednia chwila nie
zadaje ciosu. O nie. Jego piê�æ zadaje go sama.
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O tak. Wszystko to s¹ tylko obrazy i iluzje za którymi kryje siê prawdziwa motywacja.
Je�li zniszczysz obraz z³amiesz wroga. Pamiêtaj. Poruszaj siê jak woda trwaj w bez-
ruchu niczym lustro odpowiadaj jak echo przemieszczaj siê niczym co� niematerialne-
go. I pozostañ cichy jak czysto�æ. Poniewa¿ ci którzy zyskuj¹ strac¹.
Co teraz czujesz? Musisz pomy�leæ? O nie. Nie my�l. Czuj! Kiedy pokazujesz palcem
ksiê¿yc nie skupiaj siê na palcu bo rozminiesz siê ze wspania³o�ci¹ nieba. Rozumiesz?
Nigdy nie spuszczaj przeciwnika z oczu. Nawet kiedy mu siê k³aniasz. W³a�nie tak. Nie
my�l. Czuj! Nie nauczysz siê p³ywaæ nie wchodz¹c do wody. Woda mo¿e p³yn¹æ albo
niszczyæ. B¹d� wod¹ mój przyjacielu. Jeszcze raz pozdrawiam. Pa.

2. R e ¿ y s e r  s c e n a r z y s t a  p o w i t a n i e  s i ê

RE¯YSER Nazywam siê D¹b. Bartosz D¹b. Dla przyjació³ Bartek. Ale mo¿ecie mi mó-
wiæ D¹b Bartek poniewa¿ ja czasem siê tak przedstawiam. I wtedy wszyscy my�l¹ ¿e
jestem strasznym �wirusem ¿e siê przedstawiam tak jak to s³awne drzewo. Symbo-
liczne. Jestem strasznym �wirusem to od razu muszê pañstwu zaznaczyæ.

SCENARZYSTA Witam pana re¿ysera. Nazywam siê Mateusz Wajche i jestem scena-
rzyst¹. Powitajmy siê. Witam pana re¿ysera.

RE¯YSER Ale co tak od razu oficjalnie pana re¿ysera? Witam pana re¿ysera witam pana
re¿ysera. Pana re¿ysera pana re¿ysera! Ha ha. Ja jestem prosty re¿yser i proszê po
prostu nie mówiæ do mnie pana re¿ysera.

SCENARZYSTA Nie ma sprawy.
RE¯YSER Od razu chcia³bym ci zaznaczyæ ¿eby� nie traktowa³ mnie jak swojego szefa.
SCENARZYSTA Dlaczego mia³bym ciê traktowaæ jak swojego szefa?
RE¯YSER W³a�nie nie traktuj mnie jak szefa.
SCENARZYSTA Ale dlaczego my�lisz ¿e mia³bym ciê traktowaæ jak swojego szefa?

Nie jeste� moim szefem wiêc nie widzê za bardzo powodu.
RE¯YSER Jestem twoim szefem.
SCENARZYSTA Nie jeste� moim szefem.
RE¯YSER Jestem twoim szefem.
SCENARZYSTA Nie jeste� moim szefem.
RE¯YSER A kto jest twoim szefem?
SCENARZYSTA No kto?
RE¯YSER Ja jestem twoim szefem! Oficjalnie podlegasz mojemu nadzorowi wzroko-

wemu oraz ka¿demu kurwa innemu! Ale chcia³em z tob¹ porozmawiaæ w³a�nie o tym
¿eby� nie traktowa³ mnie jak swojego prze³o¿onego szefa. Chocia¿ oficjalnie nomi-
nalnie jestem przecie¿ twoim prze³o¿onym ca³kowitym szefem w tej tu obecnej sy-
tuacji produkcji.

SCENARZYSTA Nie jeste� moim szefem.
RE¯YSER Jestem. Ale zapomnijmy o tym. Nie traktuj mnie jak szefa.
SCENARZYSTA Nie bêdê traktowa³ ciê jak szefa bo nie jeste� moim szefem.
RE¯YSER Proszê pañstwa! Co za Hongkong! Co za po prostu Hongkong! Te piêkne

staropolskie osiedle wspaniale siê spisuje jako Hongkong. Chocia¿ wszyscy spisali je
na straty jako brzydkie i wype³nione po pachy zapachem przemocy! Co za Hong-
kong! Co za zajebisty Hongkong! Brakuje tylko ¿eby przyszed³ King Kong!

SCENARZYSTA King Kong nie przyjdzie bo on jest z Wyspy Czaszki a nie z Hongkon-
gu a w³a�ciwie ju¿ od dawna jest prawowitym Amerykaninem. Nawet Godzilla która
by³a Japoñczykiem ju¿ nie jest Japoñczykiem tylko prawowitym Amerykaninem.

RE¯YSER To tak jak ja dok³adnie prawie tak samo jak ja. Look at me. I�m American.
¯artujê ¿artujê. To by³ taki ¿art. Ostatnio d³ugo przebywa³em w Stanach.

SCENARZYSTA Ale my nie jeste�my w Stanach tylko w jakiej� dziurze po bombie w leju
po ruskim oleju w kraterze po Stalinie w jakiej� mieszczañskiej mie�cinie czy obok
niej. W rowie z wszystkim co krowie. Z dala od morza z dala od palm z dala od ca³e-
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go prawdziwego �wiata dok³adnie w �rodku piekielnie zimnej pogody w �rodku pol-
skiej jesieni która chyba nazywa siê z³ota ¿e szcza nam na g³owy z³ot¹ szczyn¹ tych
wszystkich tak tutaj czêstych deszczy. Jest pocz¹tek kolejnej nocy. To s³oneczne �wiat³o
jest tylko �wiat³em studyjnym.

RE¯YSER Bez przesady Wajche. Bez przesady znowu. Ja jestem jajcarz ja to wszystkim
od razu zaznaczam. Ja lubiê siê po�miaæ. Ale bez przesady. Gdzie� s¹ granice. Wszy-
scy siê ca³y czas wykrzywiaj¹ na ten kraj i wykrzykuj¹ ¿e tu jest ci¹g³e gówno i sracz-
ka. A ja tu widzê wyra�nie ¿e to ca³kiem prawie czysta muszla klozetowa z pachn¹c¹
kostk¹ o zapachu. O zapachu. Yyy.

3. W i d o w n i a  w i d z o w i e  c o  m y  t u  r o b i m y?

RE¯YSER Co oni tu robi¹? Oni te¿ bêd¹ graæ w filmie?
SCENARZYSTA To zale¿y od nas. W³a�ciwie od ciebie.
RE¯YSER Ile my w ogóle chcemy tych statystów?
SCENARZYSTA No nie wiem. Ja nie okre�li³em bo to w³a�ciwie zale¿y od twojej wizji.
RE¯YSER Od mojej wizji? A ty wiesz co ja mam na wizji? Tysi¹ce i dziesi¹tki tysiêcy

statystów. Takie zwariowane pomys³y mam na swojej wizji. Mnóstwo statystów.
I wszyscy w tych szlafroczkach.

SCENARZYSTA W kimonach.
RE¯YSER I wszyscy robi¹ wszystko synchronicznie.

4. R e ¿ y s e r  s c e n a r z y s t a  c o  o n i  t u  r o b i ¹?

RE¯YSER Co my tu robimy? My tu robimy film. Film proszê pañstwa prawdziwy film.
Pañstwa jest raczej za ma³o ale to ju¿ trudno nie mamy zbyt du¿o czasu nie mamy
zbyt wielu pieniêdzy. Ale to chwilowe. Przyjecha³em ze swojego d³ugiego pobytu
w Stanach ¿eby zrobiæ film i choæby by³ potop to go zrobiê!

SCENARZYSTA Pan re¿yser D¹b d³ugo przebywa³ w Stanach.
RE¯YSER D³ugo przebywa³em w Stanach i wiem jedno.
SCENARZYSTA Co takiego?
RE¯YSER Co?
SCENARZYSTA Co takiego wiesz?
RE¯YSER Ale. Nie rozumiem.
SCENARZYSTA No w³a�nie. Niewa¿ne. Wszystko jedno. Chodzi o to ¿e krêcimy pro-

szê pañstwa trailer. Chcemy nakrêciæ film ale najpierw musimy nakrêciæ trailer. Trai-
ler siê spodoba to dostaniemy fundusze i ró¿ne granty. Tak siê to ostatnio krêci w tej
bran¿y ¿e najpierw trzeba nakrêciæ ostatni¹ rzecz czyli trailer. Obejrzy go szacowna
komisja na filmie znaj¹ca siê jak ma³o kto i przyznaj¹ca fundusze i ró¿ne granty i jak
siê spodoba to wiadomo. Jak siê uda to krêcimy dalej.

RE¯YSER D³ugo przebywa³em w Stanach ale te¿ przebywa³em w Londynie Berlinie
i Katowicach.

SCENARZYSTA Zaprosili�my tu pañstwa poniewa¿ potrzebujemy do�æ du¿ej ilo�ci sta-
tystów do scen turniejów i walk poniewa¿ w³a�nie. Tego jeszcze nie powiedzia³em.
Otó¿ najwa¿niejsze jest to co to bêdzie za film.

RE¯YSER To bardzo wa¿ne ¿eby zrobiæ ten film bo to wa¿ny film. Ma przes³anie. Jest
o czym�. Zw³aszcza tutaj.

5. O  t e m a c i e  S m o k a

I kto to mówi, drogi re¿yserze? Kto mówi tak¹ rzecz: Chcia³bym porozmawiaæ na
wa¿ne sprawy za pomoc¹ bajki. Co wiecie o temacie Smoka? No wiêc. By³ sobie kie-
dy� dawno temu s³awny Smok, który porywa³ dziewice. Najpierw d³ugo wypatrywa³
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dziewicy. Siedzia³ na pó³dupie za krzakiem i wypatrywa³. By³ bardzo bystrooki. W
wiêkszo�ci jêzyków europejskich s³owo smok pochodzi od greckiego s³owa drakan, co
oznacza w³a�nie bystrooki. Gdyby jednak s³owo smok wywodziæ z pras³owiañskiego,
mo¿na by ³¹czyæ to s³owo ze s³owem prze-smykn¹æ siê, przej�æ, przesun¹æ siê, przedo-
staæ siê gdzie�, przez co�, zwinnie, szybko i ukradkiem, przemkn¹æ siê, prze�lizgn¹æ
siê, w�lizgn¹æ! A takie czynno�ci kojarz¹ siê przecie¿ wyra�nie z jednym, czyli z po-
zbawianiem dziewictwa. S³awny Smok rozdziewicza³ m³ode ³adne dziewczyny. Brzyd-
kich nie lubia³. Lubia³ ³adne i by³ szczê�liwy, patrz¹c na nie z zasadzki swoim bystrym
okiem i wyobra¿aj¹c sobie, jak je gwa³ci. Wyobra¿a³ to sobie szczegó³owo i obrazowo
poniewa¿ by³ typem pedanta. W wyobra�ni gwa³ci³ dziewicê we wszystkie dziurki i na
wszystkie sposoby. A mia³ tych sposobów sporo, bo mia³ sporo ró¿nych zaskakuj¹cych
cz³onków w ró¿nych zaskakuj¹cych miejscach, do tego ogrom ró¿nych rogów i ogo-
nów. W³a�ciwie on ich nie gwa³ci³. W³a�ciwie on je r¿n¹³ i przerzyna³. Jak ju¿ jak¹�
z³apa³ i porwa³, i jak ju¿ naprawdê j¹ r¿n¹³ i przerzyna³, to ju¿ nie sprawia³o mu to
takiej przyjemno�ci. Czasem wrêcz siê zez³o�ci³, ¿e nie jest tak, jak sobie wyobra¿a³
i ¿e nie sprawia mu to takiej przyjemno�ci i wtedy zjada³ rozdziewiczon¹ dziewczynê.
W sumie bardzo czêsto zjada³ rozdziewiczon¹ dziewczynê. Czasem tylko jak¹� wy-
puszcza³. Ale te wypuszczone szczê�ciary wcale nie mia³y szczê�cia w dalszym ¿yciu.
Na pewno nie mia³y lekko. Poniewa¿ rycerze bardzo ich po¿¹dali. Kiedy Smok jak¹�
wybra³, to po¿¹dali jej jeszcze bardziej. Tych wypuszczonych straszliwie po¿¹dali.
Spalali je wiêc na stosach jako skoñczone czarownice. S³uchali ich ognistych jêków
i wyobra¿ali je sobie w swojej po�cieli i w akustyce swojej sypialni. S³awny Smok kil-
ka razy pojawi³ siê gdzie� pod postaci¹ cz³owieka z ma³ymi skrzyde³kami pod ramio-
nami. Czasem mia³ wê¿owy ogon, czasem cia³o pokryte ³usk¹. Pod t¹ postaci¹ za-
p³adnia³. Czasami nawet zap³odnionej uda³o siê prze¿yæ i co� urodziæ. Najczê�ciej
by³y to ma³e powykrêcane potworki, dziwne niemowlêta z g³owami lub innymi czê-
�ciami ptaków. By³ w�ród nich kogut, by³ ¿uraw i orze³. By³ te¿ kruk.

6. C a s t i n g

Re¿yser i Scenarzysta siedz¹ przy stoliku i obserwuj¹ stoj¹ce naprzeciwko przyrz¹dy
których jest bardzo du¿o bo s¹ i ceg³y i deski i worki treningowe i gumowe manekiny
na stojakach i ró¿ne skórzane cz³ekokszta³ty do bicia i ró¿ne lale i tak dalej.

RE¯YSER Casting to jest przede wszystkim spotkanie cz³owieka z cz³owiekiem.
SCENARZYSTA To prawda.

Re¿yser i Scenarzysta siedz¹ i obserwuj¹.
RE¯YSER Zaczynamy.
SCENARZYSTA Zaczynamy?
RE¯YSER Zaczynajmy. Witam serdecznie na castingu do traileru do filmu ¿e tak po-

wiem �Enter the polish Dragon�. Tak siê nie bêdzie chyba nazywa³ ale tak sobie o nim
¿artobliwie mówimy. Witamy i zapraszamy uprzejmie!

7. C a s t i n g. N i ñ d ¿ e  p o l s k i e

Pierwszy castingowany niñd¿a to stary siwy dziad który wrzeszczy do Re¿ysera i Sce-
narzysty ¿e jak chc¹ zobaczyæ twardziela to zaraz zobacz¹! Leje gumowego manekina
na stojaku kopie go tak ¿e a¿ traci równowagê i wywala siê. Nie manekin traci tylko
on. Próbuje kopn¹æ go wysokim kopniakiem i zaczepia siê piêt¹ swojego buta o ramiê
gumowego manekina i wyjebuje siê. W koñcu w�ciekniêty wywraca manekina obiema
rêkami i wtedy z rado�ci¹ unosi obie rêce w ge�cie zwyciêzcy. Nastêpny!
Drugi castingowany niñd¿a to pryszczaty nastolatek w szarym dresie. Krzyczy po an-
gielsku: I never lose! Chce daæ do zrozumienia ¿e nigdy nie przegrywa. Robi dwa
fiko³ki i kopie worki treningowe z poziomu tych fiko³ków. Ledwo dosiêga w³a�ciwie
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tymi kopniakami. Podskakuje. Podskakuje. To podskakiwanie to jest chyba profesjo-
nalna rozgrzewka przed czym� naprawdê fajnym. I rzeczywi�cie. Nastolatek atakuje
manekina z rozbiegu i z wyskoku i nie trafia nog¹ ani niczym w tego manekina. I wpier-
dala siê w kotarê za manekinem. Chyba zwicha sobie nogê. Nastêpny!
Trzeci castingowany niñd¿a to opalony twardziel. Te¿ krzyczy po angielsku: I hope
you like pain! I robi straszn¹ minê. Potem robi pó³obroty i obroty. Jeden drugi trzeci.
I chyba zaczyna mu siê od tego krêciæ w g³owie bo go znosi na bok i wywala. You
okey? Tak pyta Re¿yser bo d³ugo przebywa³ w Stanach. Opalony twardziel odpowia-
da ze wzruszeniem ramion jak prawdziwy twardziel ¿e yeah I�m good I�m pff. Co to
dla niego taki tam upadek na boku. Podwy¿sza sobie manekina na stojaku i ustawia
mu na g³owie jab³ko. Atakuje manekina z wyskoku z pó³obrotu i ledwo siêga nog¹
ponad stojak czyli ledwo do korpusiku manekina. A chcia³ chyba str¹ciæ mu jab³ko
z g³owy. I jab³ko spada mu na g³owê. Twardzielowi. Hmm. Zastanowimy siê. Nastêpny!
Czwarty castingowany niñd¿a to afro niñd¿a który na g³owie ma afro a w rêkach
nunchaku i który siê szczerze u�miecha wszystkimi zêbami po czym robi salto do ty³u
i upada prosto na ryj. Próbuje zamaskowaæ swój upadek ¿e nic siê nie sta³o za pomoc¹
w³a�nie machania tymi nunchakami. Ale niestety znosi go na bok wjebuje go w jakie�
g³o�ne sprzêty i narabia rumoru. Hmm. Zapraszamy do drugiego etapu. Nastêpny!
Pi¹ty castingowany niñd¿a to grubas w ortalionie. Chcecie zobaczyæ naprawdê co�?
Grubas w ortalionie robi fiko³ka i atakuje swoj¹ nog¹ deskê opart¹ o ceg³y. Wali raz
drugi trzeci czwarty pi¹ty szósty siódmy. Nie mo¿e z³amaæ deski chocia¿ wali t¹ nog¹
i wali. W�ciekniêty krzyczy w koñcu: Co to jest kurwa za drewno?!

8. C a s t i n g. D a r y  l o s u

Nastêpny castingowany niñd¿a to m³ody chudy cz³owiek mêski z wystaj¹cym na wierzch
uzêbieniem z du¿¹ czapeczk¹ z daszkiem na du¿ej g³owie oraz siatk¹ w rêce.

RE¯YSER Proszê bardzo. Co nam zaprezentujesz?
M³ody chudy cz³owiek mêski niespodziewanie zaprezentowuje �piewanie.

M£ODY CHUDY CZ£OWIEK MÊSKI
Daaary!
Dary
losu.
Zachód s³oñca
nad jeziorem
zwyk³e niiic.
Siurarum pirum parum. Daryyy
dary
losu.
Gdy nie czujesz ich
to nie ma
po co ¿yæ.
Spróbuj trochê z siebie daæ
Tym co maj¹ gorszy �wiat.
Narwij im ob³oków by
wiêcej nieba mieli w sobie.
Bra³e� z ¿ycia tyle lat
teraz co� od siebie daj
podziel siê tym jab³kiem
które maaasz.
Siurarum pirum parum.

RE¯YSER Przepraszam ale chyba nie wiem czy wiesz ale to jest casting do filmu.
M£ODY CHUDY CZ£OWIEK MÊSKI S³ucham?
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RE¯YSER To nie jest ani �Idol� ani ¿aden �Mam talent�. To jest casting do filmu kung fu
karate.
M³ody Chudy Cz³owiek Mêski siê nie zra¿a i znów zaprezentowuje �piewanie.

M£ODY CHUDY CZ£OWIEK MÊSKI
Nie rycz ma³a nie rycz
ja znam te wasze numery.
Twoje ³zy lec¹ mi na koszulê
z napisem: King Bruce Lee Karate Mistrz
King Bruce Lee Karate Mistrz.
Ja w klubie disco mogê robiæ wszystko.
Wyci¹gam damy spod opieki mamy
i ma³olaty spod opieki taty.
Na bramce stojê nikogo siê nie bojê.
Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz
King Bruce Lee Karate Mistrz
King Bruce Lee Karate Mistrz
King Bruce Lee Karate Mistrz
King Bruce Lee Karate Mistrz.

RE¯YSER Nastêpny!

9. C a s t i n g. � l i m a k  N i ñ d ¿ a

Nastêpny castingowany niñd¿a to �limak Niñd¿a z w³asnym domkiem na plecach z ró-
¿ow¹ przepask¹ na oczach i krwio¿erczymi zêbami.

�LIMAK NIÑD¯A Jestem �limak niñd¿a. Kiedy� by³em³am po prostu zwyk³ym³¹ �lima-
kiem. Szczê�liwymw¹ z tego bycia �limakiem i radosnymsn¹. Jednak pewnego razu
kto� rozdepta³ moj¹ mojego siostrê brata na asfalcie. Bardzo p³aka³em³am. Roni³em-
³am krokodyle ³zy nad jej jego cia³em. Potem po¿ar³em³am jej jego cia³o bo my �lima-
ki mamy taki zwyczaj. Nie wiedzia³em³am ¿e na jej jego ciele but który rozdepta³ jej
jego cia³o pozostawi³ mutagen. Przera¿aj¹c¹ ¿r¹c¹ substancjê mutuj¹c¹. A poniewa¿
by³o tam na tym asfalcie sporo nastolatków wiêc szybko zamieni³em³am siê w pó³�li-
maka pó³nastolatkatkê. Z pryszczami na twarzy i krostami na plecach. Musia³em³am
skryæ siê g³êboko pod asfaltem w kana³ach i ¿ywiæ siê pizz¹ zamawian¹ przez tele-
fon. To by³o straszne. W koñcu spotka³em³am wojownicze ¿ó³wie niñd¿a o których
wiele s³ysza³em³am ale oni mnie totalnie odepchnêli. Wiêc uczy³em³am siê sztuki
walki na w³asn¹ rêkê. Podpatrywa³em³am ich i na�ladowa³em³am. Nie zrozumcie mnie
�le pierdolê walkê ze z³em chcê tylko odnale�æ tê g³upi¹ �lep¹ osobê która rozdepta³a
moj¹ mojego siostrê brata a jak j¹ znajdê to j¹ zabijê i zjem od stóp do g³ów.

RE¯YSER Przepraszam ciê jakiej ty jeste� p³ci?
�LIMAK NIÑD¯A S³ucham?
RE¯YSER Jeste� ch³opakiem czy dziewczyn¹?
�LIMAK NIÑD¯A No. Jednym i drugim.
RE¯YSER Hm. No có¿. Bardzo dziêkujemy ale my szukamy tylko naprawdê mêskich

niñd¿.
�LIMAK NIÑD¯A Ty chuju. Ty chuju. Ty chuju!

W�ciekniêty nagle �limak Niñd¿a rzuca siê na re¿ysera z zêbami. A ma przecie¿ krwio-
¿ercze zêby wiêc jest to sytuacja bardzo niebezpieczna. Na szczê�cie na to wszystko
wkracza Bruce.

10. C a s t i n g. B r u c e

Na szczê�cie na to wszystko wkracza Bruce i ratuje Re¿ysera a byæ mo¿e i Scenarzy-
stê te¿ ratuje od krwio¿erczych zêbów �limaka Niñd¿y. Obezw³adnia �limaka Niñd¿ê
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do nieprzytomno�ci. Po chwili bycia w szoku Scenarzysta przytomnie wynosi �limaka
Niñd¿ê poza zasiêg ka¿dego wzroku.

RE¯YSER Co to kurwa by³o? Ja pierdolê! Co za gostek! Jaki� �wir! Ale go pan za³atwi³.
Ju¿ pan ma tê rolê. Ju¿ pan przeszed³ casting. Jak siê pan nazywa?

BRUCE Bruce.
RE¯YSER Bruce? Naprawdê Bruce? Czy takie pseudo artystyczne? To bardzo pasuje do

tego filmu wie pan?
BRUCE Wiem...
RE¯YSER Super. No ale go pan za³atwi³. Go czy j¹. Nie wiem. Proszê powiedziec co�

o sobie.
BRUCE Co� o sobie?
RE¯YSER No tak no. O sobie. �mia³o.
BRUCE Lubiê lekki deszcz. Daje on duszy poczucie ciszy. Uwielbiam przechadzaæ siê

w deszczu w drobnym deszczu kapu�niaczku. Ale ponad wszystko uwielbiam dobr¹
ksi¹¿kê. Czytam przeró¿ne ksi¹¿ki. Zarówno beletrystykê jak i poezjê jak i literaturê
faktu. Najbardziej jednak uwielbiam biografie ró¿nych ludzi.

RE¯YSER Dla mnie w sumie jak pan tak mówi to ju¿ ma pan rolê g³ówn¹ w kieszeni.
Ale mo¿e mój partner chcia³by zadaæ jakie� pytanie? Jestem jego szefem ale jak pan
widzi traktujê go jak partnera.

BRUCE Cudowny partner to prawdziwe szczê�cie.
SCENARZYSTA Ale nie nie. My nie jeste�my.
RE¯YSER Nie nie. Absolutnie. Ja na pewno nie.
BRUCE My�lê ¿e je�li para siê pobiera to albo przekraczaj¹ bramy raju albo przechodz¹

przez piek³o. Mog¹ ¿yæ jak w cudownej bajce albo bardzo cierpieæ jak w dramacie. Ja
jestem szczê�liwym cz³owiekiem dlatego ¿e mam dobr¹ ¿onê Lindê.

SCENARZYSTA Lindê?
BRUCE Jest nieoceniona. Dlaczego o tym mówiê? Po pierwsze dlatego ¿e wierzê w szcze-

gólny rodzaj przyja�ni która powinna istnieæ w zwi¹zku dwojga ludzi. Ja i moja ¿ona
jeste�my swoimi najlepszymi przyjació³mi i dlatego to moja ¿ona jest �ród³em moje-
go najwiêkszego szczê�cia a nie moje wspania³e sukcesy na ca³ym �wiecie i rekordy
ogl¹dalno�ci które wszêdzie siê pobi³y.

RE¯YSER Chcesz zadaæ jakie� panu pytanie?
SCENARZYSTA Musia³bym pomy�leæ.
BRUCE Powiem ci co�. Je�li zbyt d³ugo bêdziesz siê nad czym� zastanawia³ to nigdy

tego nie skoñczysz. Kiedy cz³owiek my�li utrzymuje dystans do tego co próbuje zro-
zumieæ. Nie my�l. Czuj! Czuj! W ¿yciu trzeba byæ czujnym. Byæ czujnym oznacza
byæ �miertelnie powa¿nym. Byæ �miertelnie powa¿nym oznacza byæ szczerym wobec
siebie. A to w³a�nie szczero�æ sprowadza nas na drogê. Drogê prawdziwego cz³owieka.

RE¯YSER Naprawdê muszê powiedzieæ. Fajny facio z pana. Ha ha.

11. C a s t i n g. W y j � c i e  B r u c e�a w e j � c i e  K r u k a

Re¿yser i Scenarzysta bardzo Bruce�owi dziêkuj¹ i zapraszaj¹ go na pó�niej. Bruce
te¿ dziêkuje i wychodzi. Tymczasem wchodzi nastêpny castingowany niñd¿a czyli Kruk.
Czy muszê zwracaæ uwagê na to jak piorunuj¹ce jest miniêcie siê tych dwóch ze sob¹
nawzajem? Urz¹dzenia rzê¿¹ i bucz¹ ekrany paruj¹ powietrze ma elektryczny smak
jak by za�piewa³ Krzysztof. Czy muszê zwracaæ uwagê na to jak dramatyczne jest
spojrzenie siê na siebie nawzajem tych dwóch? To po prostu totalny dramatic look.

RE¯YSER No witamy. Co nam powiesz ciekawego?
KRUK Dzieñ dobry. Nazywam siê Kruk. Ukoñczy³em Lee Strasberg Academy oraz Emer-

son College. Zosta³em postrzelony na planie filmu �Kruk�. Postrzelenie nast¹pi³o pod-
czas sceny w której grany przeze mnie Eric Draven zostaje postrzelony przez uzbro-
jony i niebezpieczny gang. Okaza³o siê ¿e magnum z którego strzela³ ten gang zosta³
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za³adowany �lepymi nabojami bez sprawdzenia ¿e w �rodku znajduje siê prawdziwy
nabój który siê zablokowa³ w magazynku podczas jakiej� poprzedniej sceny w której
u¿ywana by³a prawdziwa ostra amunicja. Zosta³em postrzelony w brzuch. Ciekawostk¹
jest i¿ postaæ grana przez mojego ojca w �Grze �mierci� zostaje postrzelona w podob-
ny sposób.

RE¯YSER A masz jaki� dyplom od tego Strasburgera?
SCENARZYSTA Ze Strasburga.
KRUK Oczywi�cie ¿e mam. I przynios³em go ¿eby pokazaæ jakby co.
RE¯YSER To �wietnie. Bierzemy ciê bez zw³oki. Zagrasz Hana. Czyli czarny bardzo z³y

charakter. Pasuje ci mo¿e byæ okej luzik?
KRUK Tak. Oczywi�cie.
RE¯YSER Fajny facio z ciebie wiesz? Fajny bêdzie z ciebie Han.
SCENARZYSTA A tamten gostek co wyszed³?
RE¯YSER Tamten zagra oczywi�cie Bruce�a. A pozostali nie wiem. Mo¿e tego gostka

tego wiesz opalonego twardziela wzieliby�my na Williamsa a tego afro niñd¿ê na
tego Murzyna który tam wiesz. Do tej jednej sceny. Fajnie by by³o pokazaæ Murzyna
¿e wiesz u nas w kraju s¹ jednak Murzyni oraz tolerancja do nich.

SCENARZYSTA Ale jego tam w tej scenie od razu zabijaj¹.
RE¯YSER No tak ale wiesz.
SCENARZYSTA No. Jak uwa¿asz. A nie uwa¿asz ¿e ten Williams powinien jako� ina-

czej siê nazywaæ?
RE¯YSER Na przyk³ad jak?
SCENARZYSTA No jako� normalnie.
RE¯YSER No czyli jak?
SCENARZYSTA Normalnie. Po polsku.
RE¯YSER Czyli jak?!
SCENARZYSTA No nie wiem. Mo¿e Bili?
RE¯YSER Bili to jest po polsku?
SCENARZYSTA No to to bêdzie jego ksywa.

Re¿yser siê zastanawia.
KRUK Bardzo fajna ksywa. Bili. Nie a¿ tak fajna jak Kruk ale te¿ fajna.

12. P r z e d  p l a n e m  z d j ê c i o w y m

Re¿yser i Scenarzysta siedz¹ przy kamerze i obserwuj¹ stoj¹cych przed nimi Bruce�a
i Kruka.

RE¯YSER No dobra to teraz mo¿e tak zagracie tak w³a�ciwie jakby�cie mieli tylko prze-
powiedzieæ ten tekst wiecie. Bez napinki na luziku na spokojnie. To znaczy chodzi mi
o sceny Bruce�a. To ty mu podrzucaj dobra?

KRUK Ale ja mam przecie¿. Gram inn¹ postaæ przecie¿. Te¿ prawie g³ówn¹. Gram Hana.
RE¯YSER Hana Hana. Hannah Montana. Wiem przecie¿ ¿e grasz Hana. Ale teraz chcia³-

bym ¿eby� popodrzuca³ trochê tekstu. Trochê jako mistrz Bruce�a a trochê jako ten
tajny cz³owiek agent specjalny który w scenariuszu nazywa siê. Jak on siê nazywa?

SCENARZYSTA Pewien cz³owiek.
RE¯YSER No w³a�nie. Bez napinki na luziku na spokojnie. Nic na razie nie nagrywamy.

No. Ale w sumie to w³¹czê kamerê.
SCENARZYSTA Zacznijcie od muszê ci wyznaæ. Kwestia mistrza.
MISTRZ Muszê ci wyznaæ ze wstydem ¿e w�ród moich uczniów znalaz³ siê kto� kto

obróci³ nasze nauki na swoj¹ korzy�æ i zaprz¹g³ je w s³u¿bê z³a. Zbeszcze�ci³ wszyst-
ko co jest dla nas �wiête. Nazywa siê Han. To on zhañbi³ nasz¹ �wi¹tyniê. Ty musisz
odwróciæ z³o.

BRUCE Rozumiem.
MISTRZ Jest tu pewien cz³owiek. Spotkasz siê z nim.
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PEWIEN CZ£OWIEK Witam panie Bruce. Przyszed³em ¿eby omówiæ sprawê wielkiej

wagi.
BRUCE Mo¿e herbaty?
PEWIEN CZ£OWIEK Przyjemnie tutaj.
BRUCE To prawda.
PEWIEN CZ£OWIEK Chcia³em z panem pomówiæ o turnieju sztuk walki. Zosta³ pan na

niego zaproszony. Chodzi mi o turniej organizowany przez pana Hana. Turniej pana Hana.
BRUCE Turniej pana Hana?
PEWIEN CZ£OWIEK Turniej pana Hana. Chcieliby�my ¿eby wzi¹³ pan w nim udzia³.
BRUCE No nie wiem.
PEWIEN CZ£OWIEK To ten. Tak wygl¹da Han. To jedyne jego zdjêcie jakie mamy.

Wiemy ¿e by³ kiedy� w pañskim klasztorze. Mnich z Shaolin. Obecnie zdrajca. A to
miejsce turnieju. Wyspa forteca. Po wojnie jej status polityczny by³ niejasny. Jaki�
czas potem Han j¹ kupi³.

BRUCE Co o nim wiecie?
PEWIEN CZ£OWIEK ¯yje na swojej wyspie jak król. Ca³kowicie niezale¿ny. Wydaje

siê ¿e ca³¹ energiê po�wiêca na rozwijanie swojej szko³y sztuk walki. Jedyny kontakt
Hana ze �wiatem zewnêtrznym to ten turniej który odbywa siê co trzy lata. A to cia³o
stewardessy Mary King.

SCENARZYSTA No to jest niedopatrzenie. Przepraszam. Powinno byæ Marysi Król.
PEWIEN CZ£OWIEK A to cia³o stewardessy Marysi Król.
RE¯YSER No! Bardzo fajnie.
PEWIEN CZ£OWIEK Znaleziono je w zatoce. Nie by³oby w tym nic dziwnego ale ostatni

raz widziano j¹ na przyjêciu na d¿once Hana. Jej utoniêcie zg³oszono jeszcze przed
znalezieniem cia³a.

BRUCE O kurcze.
PEWIEN CZ£OWIEK S¹dzimy ¿e pan Han wybiera atrakcyjne kobiety i stopniowo uza-

le¿nia je od narkotyków a potem sprzedaje zamo¿nym klientom z ca³ego �wiata.
BRUCE Co wykaza³y oglêdziny zw³ok?
PEWIEN CZ£OWIEK To nie by³o utoniêcie.
BRUCE O kurcze.
PEWIEN CZ£OWIEK Dok³adnie.
BRUCE Przedawkowa³a?
PEWIEN CZ£OWIEK Tak.
BRUCE Narkotyki.
PEWIEN CZ£OWIEK Dok³adnie. Przedawkowa³a narkotyki. Powodem zgonu by³o

przedawkowanie heroiny.
BRUCE Kurcze. Rozumiem ¿e nie macie dosyæ dowodów ¿eby go zgarn¹æ.
PEWIEN CZ£OWIEK Wiemy wszystko ale niczego nie mo¿emy udowodniæ. Chcemy

¿eby trafi³ tam pan jako nasz agent i zdoby³ dowody.
BRUCE A potem wydosta³ siê i dostarczy³ je wam?
PEWIEN CZ£OWIEK Dok³adnie. Damy panu wszystko co bêdzie potrzebne. Urz¹dze-

nia elektroniczne gad¿ety bronie wszystko drinka?
BRUCE Dziêkujê nie pijê.
PEWIEN CZ£OWIEK Rozumiem. W razie k³opotów niech pan zatelefonuje gdzie trze-

ba. Aha jeszcze jedno. Dwa miesi¹ce temu uda³o siê nam umie�ciæ na wyspie agent-
kê. Od tamtego czasu stracili�my z ni¹ kontakt. Byæ mo¿e co� wie je�li jeszcze ¿yje.
Nazywa siê Mei Ling.

BRUCE Mailing?
PEWIEN CZ£OWIEK Na pewno nie chce siê pan napiæ?
BRUCE Dziêkujê nie pijê.
RE¯YSER Tak. Bardzo dobrze. To �wietne ten ¿art z tym mailingiem. I ostatnie s³owa

bardzo dobrze. Gdy¿ Bruce ma swoje pewne zasady. W³a�nie nie pije i nie u¿ywa
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narkotyków i brzydzi siê tymi którzy to u¿ywaj¹. Stara siê nie mówiæ brzydkich s³ów
i jak s³yszy jakie� brzydkie s³owo bo ka¿demu siê czasem co� takiego omsknie o uszy
to od razu jest z³y i smutny. Nie uprawia te¿ seksu przedma³¿eñskiego bo wie jak to
strasznie szkodzi na czyj¹� karmê.

SCENARZYSTA Ale jeszcze niech przelec¹ scenê o siostrze.
RE¯YSER Tak tak. To bardzo wa¿ne dla tematu zemsty w tym filmie. Dla uczucia ze-

msty w Brusie.
SCENARZYSTA Zaczyna siê na nadszed³ czas.
PEWIEN CZ£OWIEK Nadszed³ czas ¿eby powiedzieæ ci o czym� bardzo wa¿nym.

Ostatni turniej pana Hana odby³ siê trzy lata temu. Poszed³em wtedy do miasta
z twoj¹ siostr¹.

BRUCE Nie wiedzia³em o tym.
PEWIEN CZ£OWIEK Z wyspy przyby³o wielu ludzi Hana. Same zakute gêby. Wszê-

dzie by³o ich pe³no i byli bardzo aroganccy. Szli�my w³a�nie wtedy do miasta. �Od-
suñ siê! Uciekaj! Aaa!� Teraz znasz prawdê.

BRUCE Zabijê go. Zabijê go do cna.
PEWIEN CZ£OWIEK Kiedy bêdziesz w mie�cie odwied� groby siostry i matki.
BRUCE Zrobiê tak.
PEWIEN CZ£OWIEK Kochaj serce siostry matki póki jest przy tobie. Bo za pó�no bê-

dzie kiedy bêdzie w grobie.

13. P l a n  z d j ê c i o w y. O g ó l n a  n a p i e r d a l a n k a

Re¿yser i Scenarzysta siedz¹ przy kamerze i obserwuj¹ stoj¹ce naprzeciwko przyrz¹-
dy których jest bardzo du¿o bo s¹ i ceg³y i deski i worki treningowe i gumowe maneki-
ny na stojakach i ró¿ne skórzane cz³ekokszta³ty do bicia i ró¿ne lale i tak dalej. Poza
tym plan polega na tym ¿e poza tym co ju¿ by³o na castingu jest jeszcze wielkie mu-
zeum tortur z ró¿nymi staro¿ytnymi rzeczami do tortur i wszêdzie szklanymi gablota-
mi i z ca³¹ w �rodku tych gablot kolekcj¹ ró¿nych przykrêcanych koñczyn zwierzêcych
i potwornych a g³ównie strasznych ³ap ze szponami ze stali. Tak¹ koñczynê mo¿na
sobie przykrêciæ jak siê nie ma jakiej� koñczyny.
Re¿yser wydaje ró¿ne polecenia i komunikaty. Komunikuje siê u�miechem s³owem
gestem a nawet prza�nym ¿artem którego lepiej nie przytaczaæ na pi�mie. Kamera
pracuje zbli¿enia s¹ robione i oddalenia zoomy takie i �makie. To wszystko widaæ na
ekranach. Te twarze pogr¹¿one w wysi³ku fizycznym. Fruwaj¹ce rêce i kopi¹ce nogi.
Praca wre a przecie¿ wiadomo ¿e �gdzie drwa r¹bi¹ wiewióry lec¹�. Suchar Re¿yse-
ra. Re¿yser r¿y ze swego suchara i rechocze a¿ do ³ez. Ale w sumie faktycznie wszyst-
kie polskie niñd¿e które trenuj¹ przed najbli¿sz¹ scen¹ ci¹gle gdzie� lec¹ na boki
przelatuj¹ wylatuj¹ wlatuj¹ na co� albo z czego� zlatuj¹. Zalatuje to wszystko przykr¹
prawd¹ ¿e sceny zbiorowe to trudna sprawa. A w pewnym momencie ca³a widownia
te¿ jest poprzez zachody Re¿ysera w to wszystko zaanga¿owana no bo przecie¿ do
nakrêcenia ogólnej napierdalanki potrzeba wiele statystów.

PAN HAN Panowie. Witam! To zaszczyt go�ciæ was na wyspie. Niecierpliwie oczekujê
na heroiczne zmagania turniejowe. Tymczasem przedstawiam wam panowie moje
ma³e muzeum. Oto moje ma³e muzeum. Przyjrzyjcie siê panowie. Trudno pogodziæ te
okropno�ci ze wspania³o�ci¹ cywilizacji które je zrodzi³y. Sparta Rzym europejscy
rycerze samuraje. Wszyscy wielbili si³ê poniewa¿ to dziêki niej istniej¹ inne warto�ci.
Bez niej nic nie przetrwa. Kto wie jakie subtelne cudowno�ci zniknê³y ze �wiata bo
brak³o im si³y do przetrwania? Bo nie znale�li siê dla nich obroñcy dostatecznie silni?
Drodzy panowie. Jeste�my wyj¹tkowi poniewa¿ stwarzamy sami siebie. Przez d³ugie
lata surowych æwiczeñ po�wiêceñ wyrzeczeñ i bólu wykuwali�my nasze cia³a w ogniu
woli. Mo¿emy byæ z siebie dumni panowie. B¹d�my z siebie dumni. Do dzie³a pano-
wie! Rozpoczynamy turniej!
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Kamera pracuje zbli¿enia s¹ robione i oddalenia zoomy takie i �makie. To wszystko
widaæ na ekranach. Te twarze pogr¹¿one w wysi³ku fizycznym. Fruwaj¹ce rêce i ko-
pi¹ce nogi. Turniej siê rozpoczyna. Niñd¿e staj¹ naprzeciw siebie. Muzyka leci z g³o-
�nika. Ca³a widownia krzyczy w�ciekle: Fight! Fight! Fight!

14. P l a n  z d j ê c i o w y. S c e n a  m i ³ o s n a

Pan Han stoi po�ród sporego wianuszka chiñskich dmuchanych lal. Opalony twar-
dziel czyli Bili le¿y sobie w dmuchanym basenie. Pan Han najpierw podrzuca mu
jedn¹ lalê i staje nad nim zadowolony.

PAN HAN I co pan na to? Od takiej kobiety dowie siê cz³owiek ca³ej prawdy o sobie.
BILI To dla mnie? Nie trzeba by³o. Ale skoro tak to biorê ciebie ma³a. I ciebie. I ciebie.

I ciebie.
PAN HAN Bierz ile chcesz. Oto prawdziwe mêskie credo prawda panie Bili?
BILI Przepraszam ¿e czê�æ pomin¹³em. To by³ ciê¿ki dzieñ. Jestem trochê zmêczony.
PAN HAN Oczywi�cie panie Bili. Musi pan oszczêdzaæ si³y.

Pan Han po podrzuceniu Biliemu jednej lali teraz podrzuca mu stopniowo drug¹
i trzeci¹ i czwart¹ i kolejn¹ i coraz wiêcej coraz wiêcej. A¿ Bili tonie w nich tych dmu-
chanych lalach w dmuchanym basenie.

BILI Chcecie zobaczyæ twardziela? To zaraz zobaczycie. Chcecie zobaczyæ naprawdê
co�? Zaraz zobaczysz ma³a. Yeah. I never lose! Taka jest ca³a prawda o mnie. To
dopiero prawdziwy ja. Jak ci siê to podoba ma³a? Jak ci siê to podoba? Dobrze ma³a
dobrze tylko troszkê ni¿ej. Wiesz gdzie wiesz gdzie. Chodzi mi o tê wyspê z palm¹
po�rodku. Yeah. Tak mi siê podoba. Teraz jeszcze trochê ni¿ej. To miejsce dla takich
jak ty. I hope you like pain! Jestem dla ciebie jeszcze jednym przystojniakiem co
ma³a? Dok¹d idziesz? Popatrzeæ na ksiê¿yc? Dok¹d idziesz? To zabronione. Musisz
zostaæ. Taka jest ca³a prawda o mnie. Zejd� ze mnie. Do zobaczenia. To dopiero praw-
dziwy ja. Dusisz mnie ma³a. Udusisz mnie. To dopiero prawdziwy ja! Taka jest ca³a
prawda o mnie! Yeah! I�m good! I�m good! I�m pff.
Bili umiera w konwulsjach.

RE¯YSER Stop kamera.
SCENARZYSTA �wietnie. �wietnie umar³.
RE¯YSER No. Ja nie mam chyba uwag tutaj a ty?
SCENARZYSTA Ja? Nie. Chyba równie¿ nie mam.
RE¯YSER Ta scena tak naprawdê siê oka¿e w monta¿u.
SCENARZYSTA No w³a�nie.

15. P l a n  z d j ê c i o w y. S c e n a  m i ³ o s n a  B r u c e�a

Pan Han stoi po�ród sporego wianuszka chiñskich dmuchanych lal. Bruce le¿y sobie
w dmuchanym basenie. Pan Han najpierw podrzuca mu jedn¹ lalê i staje nad nim
zadowolony. Bruce wyrzuca j¹ z basenu.

PAN HAN To prezent panie Bruce. Je�li ¿adna siê panu nie spodoba to bêdzie mi bardzo
przykro.

BRUCE Na przyjêciu by³a pewna dziewczyna.
PAN HAN Jaka dziewczyna?
BRUCE Rzuci³a tê lotkê.
PAN HAN Tak. Wiem o któr¹ chodzi. Przy�lê j¹ panu.

Pan Han ruchem rêki przysy³a Bruce�owi inn¹ dmuchan¹ lalê ze swego sporego wia-
nuszka. Niestety Bruce ma w rêce ostr¹ lotkê i niechc¹co wbija j¹ w lalê w trakcie jej
³apania. No i jest kiszka i paskudny syk bo z lali natychmiast schodzi powietrze.

RE¯YSER No nie przejmuj siê jed� dalej. Niech pan jedzie dalej.
BRUCE Ale tak bez partnerki?
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RE¯YSER Przecie¿ ona i tak nic nie mówi. I tak pan Han by panu podrzuca³. Znaczy ten.
Kruk.

BRUCE Ale to jest intymna erotyczna scena.
RE¯YSER Niech pan jedzie dalej i niczym siê nie przejmuje. Kamera na pana Bruce�a!

Du¿y zoom! Zbli¿enie du¿e na twarz! No. No i jedziesz. Pamiêtaj. To jest rozmowa
z t¹ agentk¹ co wiesz. Mailing. Ha ha! Ale to nie jest �mieszne. Ty j¹ kiedy� bardzo
kocha³e�.

SCENARZYSTA Do szaleñstwa. To jest wasze spotkanie po latach. D³ugo wyczekiwa-
ne. Têsknota.

RE¯YSER I ona ma straszn¹ chcicê.
Pauza. Lekka konsternacja.

SCENARZYSTA To zaczynamy?
RE¯YSER Zaczynamy.
PEWNA KOBIETA Znowu siê wpl¹ta³e� w jak¹� awanturê.
BRUCE Moja kochana. Proszê ciê.
PEWNA KOBIETA Jak tu trafi³e�?
BRUCE Od Braithwaite�a.
PEWNA KOBIETA Co?
BRUCE Od Braithwaite�a.
PEWNA KOBIETA Och.
BRUCE Od Braithwaite�a.
PEWNA KOBIETA Och.
BRUCE Od Braithwaite�a.
PEWNA KOBIETA Och!
BRUCE Ciszej!
PEWNA KOBIETA Od kogo? Powiedz mi proszê.
BRUCE Od Smoka!
PEWNA KOBIETA Och!
BRUCE Ciszej!
PEWNA KOBIETA Od Smoka. Och. Och mój Smoku.
BRUCE Widzia³a� co�?
PEWNA KOBIETA Niewiele. Trzymaj¹ mnie w pa³acu pod sta³ym nadzorem. Nie wiem

co pan Han robi poza pa³acem. Powiem ci tylko jedno. Ludzie znikaj¹.
BRUCE Kto?
PEWNA KOBIETA Dziewczêta. Jedna po drugiej.
BRUCE O kurcze.
PEWNA KOBIETA Wieczorem s¹ wzywane do pana Hana a nastêpnego dnia ju¿ ich nie ma.
BRUCE O kurcze.
PEWNA KOBIETA Ja te¿ nie mam wiele czasu.
BRUCE Nie pozwolê na to.
PEWNA KOBIETA Na turniej musisz pój�æ w odpowiednim stroju.
BRUCE Wyjd�. Mog¹ zacz¹æ co� tu podejrzewaæ. Nie no ja nie mogê tak!
RE¯YSER Jak nie mo¿esz? Przecie¿ �wietnie ci idzie! Panu.
BRUCE Jak �wietnie? Ta scena jest bez sensu jak ja nie mam tu partnerki!
SCENARZYSTA Nie mo¿e pan jej mieæ. Poniewa¿ w naszym �wiecie kobiety to tylko

symulakry.
RE¯YSER Wajche we� siê! Tylko panu takimi zamieszasz! Chodzi o to panie Bruce i¿

w naszym �wiecie kobiety to tylko symulakry. Tylko jakie� przedmioty które s³u¿¹
jako nagroda. W filmie nie ma i nie bêdzie ¿adnych kobiet. Tylko siê o nich czasem
mówi czasem siê wspomni napomknie szepnie. Pokazuje siê ich zdjêcia ogl¹da siê je
na rycinach sztychach i przede wszystkim w katalogach ró¿nych firm handlowych
meblowych i sklepów spo¿ywczych. Bo kobiety s¹ tu cennymi przedmiotami pretek-
stami do walki warto�ciowym ³upem. S¹ bardzo cenne. A ta scena. Ta scena to tylko
jakie� pañskie obrazy i iluzje. Marzenia w g³owie. Wiesz.
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SCENARZYSTA Ten Braithwaite. To jest niedopatrzenie. Powinno byæ bardziej polskie

to nazwisko.
RE¯YSER Nie. W³a�nie to fajnie tu dzia³a. Zostawmy to. Mi siê podoba. Zostawiamy.
BRUCE No dobrze. Spróbujê jeszcze raz.
RE¯YSER No. To musi byæ na maksa panie Bruce. Mi³o�æ czu³o�æ and namiêtno�æ.

Wiesz o co chodzi.
PEWNA KOBIETA Znowu siê wpl¹ta³e� w jak¹� awanturê.
BRUCE Moja kochana. Proszê ciê.
PEWNA KOBIETA Jak tu trafi³e�?
BRUCE Od Braithwaite�a.
PEWNA KOBIETA Co?
BRUCE Od Braithwaite�a.
PEWNA KOBIETA Och.
BRUCE Od Braithwaite�a.
PEWNA KOBIETA Och.
BRUCE Od Braithwaite�a.
PEWNA KOBIETA Och!
BRUCE Ciszej!
PEWNA KOBIETA Od kogo? Powiedz mi proszê.
BRUCE Od Smoka!
PEWNA KOBIETA Och!
BRUCE Ciszej!
PEWNA KOBIETA Od Smoka. Och. Och mój Smoku.
BRUCE Widzia³a� co�?
PEWNA KOBIETA Niewiele. Trzymaj¹ mnie w pa³acu pod sta³ym nadzorem. Nie wiem

co pan Han robi poza pa³acem. Powiem ci tylko jedno. Ludzie znikaj¹.
BRUCE Kto?
PEWNA KOBIETA Dziewczêta. Jedna po drugiej.
BRUCE O kurcze.
PEWNA KOBIETA Wieczorem s¹ wzywane do pana Hana a nastêpnego dnia ju¿ ich nie ma.
BRUCE O kurcze.
PEWNA KOBIETA Ja te¿ nie mam wiele czasu.
BRUCE Nie pozwolê na to.
PEWNA KOBIETA Na turniej musisz pój�æ w odpowiednim stroju.
BRUCE Wyjd�. Mog¹ zacz¹æ co� tu podejrzewaæ.
PEWNA KOBIETA A gdzie twój strój?
BRUCE A gdzie twój chuj?
PEWNA KOBIETA Mój?
BRUCE Moja kochana.
RE¯YSER Bardzo dobrze �wietnie! Bo przecie¿ Bruce jest bardzo delikatny w stosunku

do kobiet.
BRUCE Tak. Ale zdaje sobie te¿ sprawê jakim kobieta mo¿e byæ zagro¿eniem dla mê¿-

czyzny. Mê¿czyzna ma w³asn¹ wolê ale kobieta ma w³asny sposób.
SCENARZYSTA A jak wam siê podoba ten dowcip z chujem?
RE¯YSER Ha ha. Super. Strasznie �mieszny. Uda³ ci siê naprawdê.
BRUCE Strasznie �mieszny.
KRUK Strasznie.

16. P l a n  z d j ê c i o w y. ¯ y w y  t o w a r

Pan Han oprowadza Bruce�a i Murzyna po swoim ma³ym muzeum. Oczywi�cie wraz
ze sporym wianuszkiem chiñskich dmuchanych lal.

PAN HAN Oto moje ma³e muzeum. Przyjrzyjcie siê panowie. Trudno pogodziæ te okrop-
no�ci ze wspania³o�ci¹ cywilizacji które je zrodzi³y. Sparta Rzym europejscy rycerze
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samuraje. Wszyscy wielbili si³ê poniewa¿ to dziêki niej istniej¹ inne warto�ci. Bez
niej nic nie przetrwa. Kto wie jakie subtelne cudowno�ci zniknê³y ze �wiata bo brak³o
im si³y do przetrwania? Bo nie znale�li siê dla nich obroñcy dostatecznie silni? Proszê
spojrzeæ na tê maszynkê do wyrywania paznokci. Jest piêkna. I bardzo efektywna.
Testowa³em na zwierzêtach i Murzynach. Testowa³em na swoich córeczkach.

MURZYN Panie Hanie. Jak to s³yszê to mam ochotê opu�ciæ wyspê.
PAN HAN To niemo¿liwe panie Murzynie.
MURZYN Gówno prawda!
PAN HAN Co� ty powiedzia³? (bierze jedn¹ ze swoich dmuchanych lal i wali ni¹ Murzy-

na po g³owie)
MURZYN A³a! A³a!
PAN HAN Robi pan z siebie komika.
MURZYN A³a! A³a! (umiera w konwulsjach)
BRUCE Ten Murzyn. Chyba go pan zabi³.
PAN HAN No có¿. Niewielu jest ludzi ca³kiem pozbawionych lito�ci. Tacy ludzie s¹

bardzo rzadcy. Ja nale¿ê do takich rzadkich ludzi. To nie³atwe. Potrzeba na to wiêcej
si³y ni¿ by pan przypuszcza³. Po¿yje pan jeszcze trochê to pan zobaczy. Je�li pan
po¿yje.

BRUCE Postaram siê.
PAN HAN Nasza elektrownia. Nasza fabryka. ¯ycie w�ród kobiet. ¯ycie w�ród kobiet

jest cudowne panie Bruce. To po prostu prawdziwy raj. ¯ycie w�ród kobiet. Ach!
Z nich przecie¿ pobiera siê najwiêcej energii. Do nich wylewa siê p³yn z baterii. Ro-
zumie pan o co mi chodzi? Kobiety. Kobiety. Kobiety mnie kochaj¹. A ja kocham
kobiety. Ja kocham kobiety panie Bruce. I powiem wiêcej. Ja kocham wszystkie ko-
biety bo trzeba kochaæ wszystkie kobiety. Bo taka jest znana prawda ¿e wszystkie
kobiety nasze s¹. Kasia Michael Ma³gosia John. Jak �piewa³a s³ynna w �wiecie pie-
�niarka. Bierz co chcesz i ile chcesz. Oto prawdziwe mêskie credo. Bierz co chcesz
nawet deszcz jak �piewa³a inna s³ynna szansonistka. Bierz co chcesz bierz im z w³o-
sów wiatr. Bierz deszcz w dowolnych ilo�ciach i w dowolnych ilo�ciach bierz kobie-
ty silniejsze od deszczu. A nasze s¹ silniejsze bo s¹ z naszej elektrowni. Kobieta.
Kobieta. To najwiêkszy skarb cz³owieka. Jest jak z³oto. W niektórych przypadkach
nawet dro¿sza. Niektórzy smakosze s¹ w stanie daæ za niektóre smako³yki wiêcej ni¿
wynosi równowarto�æ kilogramowa w z³ocie. I dlatego nasza fabryka tak wspaniale
dzia³a i przynosi krocie. Najlepszy towar to �wie¿y towar. A naj�wie¿szy towar to
¿ywy towar. He he. Niech pan pomy�li. Si³ê mê¿czyzny mierzy siê jego apetytem.
Mo¿na nawet powiedzieæ ¿e si³a mê¿czyzny bierze siê z jego apetytu. I wa¿na sprawa
¿e u nas nic siê nie marnuje. Jak fabryka wypu�ci produkt z defektem urody to wtedy
g³ówkê produktu siê wsadza do wody. Topi siê takie koci¹tko po prostu. Prosto z mo-
stu siê je rzuca w wodne wiry. He he. Tak. Jak jaka� lala ma³a wyro�nie na brzydsz¹
ni¿ siê zapowiada³a i nikt jej nie chce ruchaæ to przecie¿ nie jej wina. I nie mo¿na
pozwoliæ ¿eby siê zmarnowa³a. Wiêc siê j¹ topi albo zwyczajnie podrzyna jej szyjê.
A potem jak ju¿ lala ledwo ¿yje to bierze siê i wycina serduszka w¹tróbki nereczki
szyneczki uszy nosy w³osy i struny g³osowe. Pakuje siê te wszystkie piêkne gad¿ety
do specjalnych woreczków i wysy³a bogatym ludziom za promocyjn¹ op³at¹.

BRUCE Kim one s¹? Porywa je pan?
PAN HAN Nie. Absolutnie. To moje córki.
BRUCE Córki?
PAN HAN Tak. P³odzê je na potêgê. He he. S¹ tak¿e moj¹ najbardziej osobist¹ ochron¹.

Nikt nie jest tak wierny jak w³asne córeczki. Najlepsze wêdlinki z ma³ej Kasinki.
Najlepsze dupeczki maj¹ w³asne córeczki.
Pan Han bierze jedn¹ ze swoich dmuchanych lal i wbija jej w szyjê strzykawkê. Pan
Han bierze j¹ i dyma a tymczasem z dmuchanej lali powoli schodzi powietrze. Pan Han
koñczy dymanie. Zadowolony wbija strzykawkê we wszystkie pozosta³e lale po kolei.

RE¯YSER Stop kamera! Stop!
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PAN HAN Najlepsze wêdlinki z ma³ej Kasinki. Najlepsze dupeczki maj¹ w³asne córecz-

ki. Najlepsze dupeczki maj¹ w³asne córeczki. Najlepsze wêdlinki z ma³ej Kasinki.
Najlepsze dupeczki maj¹ w³asne córeczki. Najlepsze dupeczki maj¹ w³asne córeczki.
Najlepsze dupeczki maj¹ w³asne córeczki.

17. P l a n  z d j ê c i o w y. M ê t y

Pan Han i Bruce prowadz¹ rozmowê w kierunku publiczno�ci.
BRUCE A to kto?
PAN HAN Mêty z portowych barów.
BRUCE Porwani?
PAN HAN Nie porwani tylko przegrani. Brudni pijacy i zu¿yte kurwy którym wszystko

jedno gdzie siê obudz¹ nastêpnego dnia rano. �Ratunku! Mam dopiero szesna�cie lat!
Ratunku! Niech mi pan pomo¿e! Niech pan wróci i uratuje! Panie Brusie! Panie Bru-
sie! Musi pan wróciæ!� Cicho! Cisza! Zamkn¹æ pizdy! G³upie krowy.

18. P l a n  z d j ê c i o w y. O g ó l n a  n a p i e r d a l a n k a  2

Re¿yser wydaje ró¿ne polecenia i komunikaty. Komunikuje siê u�miechem s³owem
gestem a nawet prza�nym ¿artem którego lepiej nie przytaczaæ na pi�mie. Kamera
pracuje zbli¿enia s¹ robione i oddalenia zoomy takie i �makie. To wszystko widaæ na
ekranach. Te twarze pogr¹¿one w wysi³ku fizycznym. Fruwaj¹ce rêce i kopi¹ce nogi.
Praca wre tak samo jak poprzednio i tak samo jak poprzednio ca³a widownia te¿ jest
poprzez zachody Re¿ysera w to wszystko zaanga¿owana.

PAN HAN Koniec æwiczeñ! Panowie! Wczoraj w nocy jeden z was nie by³ zadowolony
z go�cinno�ci jak¹ tu produkujemy. Wyszed³ z pa³acu i szuka³ rozrywek po ca³ej wy-
spie. A mo¿e wêszy³ bo mo¿e jest szpiegiem szpiclem zbola³ym? Nie jest w tej chwili
wa¿ne kto to by³ chocia¿ przecie¿ wiem kto to by³ panie Bruce. Wa¿ne jest moi pano-
wie tylko to ¿e jako moi stra¿nicy nie wywi¹zali�cie siê z zadania. Musicie wiêc teraz
udowodniæ ¿e godni jeste�cie tu pozostaæ. Walka!

BRUCE Skrzywdzi³e� moj¹ rodzinê i zdradzi³e� klasztor Shaolin. (my�li) Wszystko to s¹
tylko obrazy i iluzje za którymi kryje siê prawdziwa motywacja. Je�li zniszczysz ob-
raz z³amiesz wroga. Pamiêtaj.

PAN HAN Szybko szybko! Zabiæ go! Zabiæ go! Zabiæ!
Kto mo¿e rzuca siê na Bruce�a. Kamera pracuje zbli¿enia s¹ robione i oddalenia
zoomy takie i �makie. To wszystko widaæ na ekranach. Te twarze pogr¹¿one w wysi³ku
fizycznym. Rêce i nogi w uk³adach synchronicznych. Walka w uk³adach synchronicz-
nych. Taniec synchroniczny z wymachem rêki i nogi z obrotem z wyskokiem i wyko-
pem. Wszystkie niñd¿e ³¹cznie z Panem Hanem tañcz¹ przeciw Bruce�owi. Muzyka
leci z g³o�nika. Ca³a widownia krzyczy w�ciekle: Fight! Fight! Fight! Bruce prê¿y
miê�nie i robi hadzia. Hadziaaa!

19. P r a w d a  B r u c e�a

BRUCE S³yszê weso³¹ opowie�æ i robi mi siê smutno. Nikt nie zapamiêta mnie na d³ugo.
Czeka mnie ciemno�æ. Czeka obce i ciemne. Przecie¿ to widaæ go³ym okiem. �wiat
równy innym �wiatom roztrzaskuje siê o inne �wiaty. We mnie ton¹ bogowie. We mnie
zamieraj¹ cisze. Sk¹d siê w nas bierze g³os? Co jest w oczach? Co jest w oczach? Sk¹d
siê w nas bierze g³os? Uwa¿aj na to co mówisz. S³owa wywo³uj¹ce nieszczê�cia podob-
nie jak zarazki wywo³uj¹ce choroby przechodz¹ przez otwór gêbowy tyle ¿e w przeciw-
n¹ stronê. Mowa p³ynie w p³ynnym �wiecie. Mowa p³ynie w p³ynnym �wiecie. A ty
musisz sam wiedzieæ prawie wszystko. Uwa¿aj na to co mówisz. Kwiaty dostaj¹ sza³u
gdy musz¹ umieraæ bez sensu. Kiedy ³amie siê ko�ci. Rozrywa �ciêgna. Przelewa krew.
Uwa¿aj na to co mówisz do kobiety. Mê¿czyzna ma w³asn¹ wolê ale kobieta! Kobieta
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ma w³asny sposób. Kobieta ze snu zrobiona i z miêsa co ma s³odki smak. Z ciemno�ci
utkana gor¹czkowo i po�piesznie ¿eby by³a gotowa gdy we �nie nadejdzie mê¿czyzna.
Mê¿czyzna z ga³êzi sklecony i z wiatru ulepiony. Prêdki w ruchach.

KRUK Bruce Lee czyli mój ojciec gwa³ci³ swoj¹ córkê czyli moj¹ siostrê. Spreparowa³
w³asn¹ �mieræ poniewa¿ dowiedzia³ siê ¿e jego syn siê dowiedzia³ ¿e to robi³. Obrzêk
mózgu te¿ mi pomys³. On nigdy nie pi³ alkoholu i my�la³ ¿e wszyscy nagle uwierz¹ ¿e
dosta³ obrzêku mózgu od alkoholu? Kto w co� takiego uwierzy? No na pewno nie ja.
Spreparowa³ sobie �mieræ do�æ idiotycznie a potem jeszcze zza spreparowanego gro-
bu zorganizowa³ na mnie zamach. Na swojego w³asnego syna! Ale syn prze¿y³ drogi
ojcze! I powróci³ by siê zem�ciæ! Nazywam siê Kruk i jestem synem Bruce�a.

BRUCE S³yszê weso³¹ opowie�æ i robi mi siê smutno.
KRUK Mój ojciec gwa³ci³ swoj¹ córkê czyli moj¹ siostrê. Spreparowa³ w³asn¹ �mieræ

poniewa¿ dowiedzia³ siê ¿e jego syn siê dowiedzia³ ¿e to robi³.
BRUCE Uwa¿aj na to co mówisz. S³owa wywo³uj¹ce nieszczê�cia podobnie jak zarazki

wywo³uj¹ce choroby przechodz¹ przez otwór gêbowy tyle ¿e w przeciwn¹ stronê.
KRUK A potem jeszcze zza spreparowanego grobu zorganizowa³ na mnie zamach.
BRUCE Kwiaty dostaj¹ sza³u gdy musz¹ umieraæ bez sensu.
KRUK Mój ojciec gwa³ci³ swoj¹ córkê czyli moj¹ siostrê.
BRUCE Mê¿czyzna ma w³asn¹ wolê ale kobieta! Kobieta ma w³asny sposób.
KRUK Spreparowa³ sobie �mieræ do�æ idiotycznie a potem jeszcze zza spreparowanego

grobu zorganizowa³ na mnie zamach.
BRUCE Kwiaty dostaj¹ sza³u gdy musz¹ umieraæ bez sensu.
KRUK Mój ojciec gwa³ci³ swoj¹ córkê czyli moj¹ siostrê.
BRUCE S³yszê weso³¹ opowie�æ i robi mi siê smutno.
KRUK Mój ojciec gwa³ci³ swoj¹ córkê czyli moj¹ siostrê.
BRUCE Kobieta ze snu zrobiona i z miêsa co ma s³odki smak.
KRUK Mój ojciec gwa³ci³ swoj¹ córkê czyli moj¹ siostrê.
BRUCE ¯eby by³a gotowa gdy we �nie nadejdzie mê¿czyzna.
KRUK Zorganizowa³ na mnie zamach. Na swojego w³asnego syna!
BRUCE S³yszê weso³¹ opowie�æ i robi mi siê smutno.
KRUK Ale syn prze¿y³ drogi ojcze! I powróci³ by siê zem�ciæ!
BRUCE Uwa¿aj na to co mówisz.
KRUK Nazywam siê Kruk i jestem synem Bruce�a!
BRUCE Uwa¿aj na to co mówisz.

Kruk porywa z jednej z gablot jedn¹ straszn¹ ³apê ze szponami ze stali i wali ni¹ na
o�lep w Bruce�a. Nic mu siê nie udaje zdzia³aæ bo Bruce robi �wietne uniki. Wiêc
ciska ³ap¹ w dal. By³oby �miesznie drogi re¿yserze gdyby ³apa wbi³a siê szponami
w jakie� cia³o na widowni. Trzeba by to poæwiczyæ ale mo¿e warto? W ka¿dym razie
Kruk ciska i zostaje z go³ymi rêkami i tymi go³ymi rêkami postanawia Bruce�a udu-
siæ. I dusi go. I ju¿ prawie Bruce nie ¿yje.

KRUK Nazywam siê Kruk i jestem synem Bruce�a!
Bruce jak siê okazuje ma gdzie� za pazuch¹ pistolet który w³a�nie wyjmuje to znaczy
próbuje wyj¹æ i strzeliæ ale Kruk mu go wyrywa z r¹k. I strzela Bruce�owi w brzuch.

BRUCE Uwa¿aj na to co mówisz.
I to jest ostatnie co mówi Bruce.

20. P r a w d a  K r u k a

Kruk �piewa pie�ñ Kruka. Kruk �piewa piêknym �piewem.
KRUK

Gdzie¿e� bywa³, gdzie¿e� chadza³, dziarski mój syneczku?
Po wybrze¿u, po wybrze¿u, mamusiu serdeczna.
Co� tam robi³, co� tam robi³, dziarski mój syneczku?
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Koniam poi³, koniam poi³, mamusiu serdeczna.
Czemu b³oto masz na plecach, dziarski mój syneczku?
Koñ ochlapa³ mnie ogonem, mamusiu serdeczna.
Czemu noga twoja krwawi, dziarski mój syneczku?
Koñ nadepn¹³ mnie kopytem, mamusiu serdeczna.
Czemu miecz twój we krwi ca³y, dziarski mój syneczku?
Ojcu memu �mieræ zada³em, mamusiu serdeczna.
Czemu� ojca swego zabi³, nieszczêsny syneczku?
Z siostr¹ moj¹ siê zabawi³, staruszko serdeczna.
I gdzie teraz siê podziejesz, nieszczêsny syneczku?
W obce kraje precz wyruszê, staruszko serdeczna.
A co bêdzie z siostr¹ twoj¹, nieszczêsny syneczku?
Niechaj obcym byd³o pasie, staruszko serdeczna.
A do domu kiedy wrócisz, nieszczêsny syneczku?
Kiedy czarny kruk zbieleje, staruszko serdeczna.
Kiedy czarny kruk zbieleje, nieszczêsny syneczku?
Kiedy bia³a gê� sczernieje, staruszko serdeczna.
Kiedy bia³a gê� sczernieje, nieszczêsny syneczku?
Jak po wodzie g³az pop³ynie, staruszko serdeczna.
Kiedy wod¹ g³az pop³ynie, nieszczêsny syneczku?
Kiedy piórko na dno pójdzie, staruszko serdeczna.
Kiedy piórko na dno pójdzie, nieszczêsny syneczku?
Jak za�wieci noc¹ s³oñce, staruszko serdeczna.
Kiedy s³oñce w noc za�wieci, nieszczêsny syneczku?
Kiedy ksiê¿yc zagorzeje, staruszko serdeczna.
Kiedy ksiê¿yc zagorzeje, nieszczêsny syneczku?
Jak zatañcz¹ w górze gwiazdy, staruszko serdeczna.
Kiedy zaczn¹ tañczyæ gwiazdy, nieszczêsny syneczku?
Kiedy �wiat przed s¹dem stanie, staruszko serdeczna.
Za plecami Kruka znienacka pojawia siê �limak Niñd¿a. �limak Niñd¿a ewidentnie
wymy�li³ taki pomys³ jak wcze�niej Kruk i porwa³ z jednej z gablot jedn¹ straszn¹
³apê ze szponami ze stali i teraz wali ni¹ na o�lep w Kruka. I wszystko mu siê �wietnie
udaje jako� zdzia³aæ. I Kruk pada martwy.

�LIMAK NIÑD¯A Ty chuju ty. Ty chuju! I kto kogo teraz nadepnie! Ty chuju ty chuju ty
chuju! I kto kogo teraz nadepnie pytam siê! Pytam siê o co� ciebie ty. Chuju. To jest ten.
To jest ten mo¿ecie mi wierzyæ na s³owo. Absolutnie. To jest ten co nadepn¹³ i rozdepta³
moj¹ mojego siostrê brata. To jest ten gówniarz. G³upi gówniarz. To on. Naprawdê. Bo
chyba nie my�licie ¿e to jest naprawdê syn s³awnego Bruce�a Lee. Ten tu niby Bruce nie
by³ prawdziwym Brucem bo prawdziwy Bruce�em by³by teraz siedemdziesiêcioletnim
dziadem. A ten tu wcale nie jest Brandonem. Ani tym bardziej nie jest ¿adnym Kru-
kiem. Przecie¿ to niemo¿liwe ludzie! No co wy! Nie wierzycie mi? Uwierzyli�cie im
tym æwokom? No przecie¿ zastanówcie siê! Czy prawdziwy Bruce Lee mówi³by tak ot
tak po polsku? No przecie¿ to jest absurd! Ani to nie jest Bruce Lee ani to nie jest jego
syn Brandon przecie¿ jest za m³ody na Brandona. To s¹ jakie� zwyk³e pojeby! Zwyk³e
polskie pojeby wyro�niête z nasion polskiej patologii domowej! Mo¿e i rzeczywi�cie
jeden gwa³ci³ drugiego córkê czy tam siostrê albo nawet po prostu jeden gwa³ci³ drugie-
go a by³ jego ojcem. Ale kogo to obchodzi skoro za³atwili siê nawzajem i po sprawie?
Wiecie ile jest takich seryjnych pojebów patologów którzy jeszcze na dodatek patolo-
gicznie udaj¹ inne osoby? Na przyk³ad w³a�nie s³awne i dawno umar³e w s³awie i chwale?
Przecie¿ prawdziwy Bruce Lee by³ wspania³y. Wprawdzie pi³ i mia³ z tym trochê pe-
cha. Ten obrzêk mózgu i tak dalej. Ale by³ wspania³y. I ma³y Lee te¿ by³ wspania³y po
tatusiu. I te¿ po tatusiu mia³ pecha. Z tym postrza³em. Ale by³ wspania³y. A ten tu niby
Brandon to jest zwyk³e gówno które ca³kiem celowo i z zimn¹ kurewsk¹ premedytacj¹
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nadepnê³o moj¹ mojego siostrê brata! On jest gównem! Wdepn¹³ w moj¹ rodzinê! Jest
zwyk³ym gównem! I ja go teraz zjem od stóp do g³ów. S³yszycie? On jest gównem!
Mia³em³am prawo dokonaæ na nim pomsty! Nie mog³em³am nie pom�ciæ zadeptanego
rodzinnego cia³a! No przecie¿. To jest skandaliczna rzecz ¿e siê o tym milczy! I ja nie
zamierzam milczeæ o tym fakcie nadepniêcia na moj¹ mojego siostrê brata. A nie jest to
fakt pojedynczy. To nie jest fakt pojedynczy. To fakt dziej¹cy siê w kó³ko. Ci¹gle. Ci¹-
gle psuje siê przyrodê i zwierzêta. Nagina siê ro�liny i zwierzêta do konsumpcji cz³o-
wieka. Ale przyjdzie kiedy� kryska oraz rewolucja! Przybêd¹ u³ani zemsty przyrodni-
czej pod okienko cz³owieka! Pod okienko cz³owieczeñstwa. Zapukaj¹ do was dzieci
modyfikowanej kukurydzy! Wypra¿¹ do was swoje ¿ó³te zêby wypra¿¹ swoje musku³y!
Przyjd¹ do was nie tylko ¿ó³wie i �limaki ale te¿ ró¿ne ptaki i robaki niñd¿a! Przyjdzie
do was kukurydza niñd¿a ziemniaki niñd¿a i buraki niñd¿a! Przyjdzie chleb niñd¿a i gang
oscypków niñd¿a! Oni wszyscy przyjd¹ do was i zjedz¹ was a potem siê na was wyrzy-
gaj¹! Ten tu niby Bruce nie by³ prawdziwym Brucem bo prawdziwy Bruce. A ten tu
wcale nie jest ¿adnym Brandonem ani Krukiem. Przecie¿ to niemo¿liwe ludzie! Mia-
³em³am prawo dokonaæ na nim pomsty! Nie mog³em³am nie pom�ciæ zadeptanego ro-
dzinnego cia³a! No przecie¿. No przecie¿. Odpierdolcie siê ode mnie!
�limak Niñd¿a p³acze. Obserwuj¹cy wszystko od pewnego nie wiadomo za bardzo
którego momentu Re¿yser i Scenarzysta z brzydkimi s³owami na ustach wkraczaj¹ na
terytorium ju¿ trochê zas³ane trupami i obezw³adniaj¹ p³acz¹cego �limaka Niñd¿ê.
I tak go obezw³adniaj¹ ¿e go jak siê okazuje ca³kiem zabijaj¹.
T³em dla tych dziwnych wydarzeñ obezw³adniania i w koñcu zabijania które trwaj¹
d³ugo staje siê zupe³nie niespodziewanie M³ody Chudy Cz³owiek Mêski i jego niespo-
dziewane �piewanie.

M£ODY CHUDY CZ£OWIEK MÊSKI
Spróbuj trochê z siebie daæ
tym co maj¹ gorszy �wiat.
Narwij im ob³oków by
wiêcej nieba mieli w sobie.
Bra³e� z ¿ycia tyle lat
teraz co� od siebie daj
podziel siê tym jab³kiem
które maaasz.
Siurarum pirum parum.

21. S z a c o w n a  k o m i s j a

I nagle na to wszystko wkracza szacowna komisja która chce nie wiadomo dlaczego
akurat teraz obejrzeæ i oceniæ trailer poniewa¿ na filmie zna siê jak ma³o kto i przy-
znaje fundusze i ró¿ne granty i jak siê spodoba to wiadomo. Na to wszystko wkracza
ta komisja i to dos³ownie na to wkracza bo kroczy i depcze po trupach do celu którym
s¹ jakie� siedziska. I szacownie kroczy szacowna komisja która jest nie do uwierzenia
poniewa¿ siê szokuj¹co sk³ada z samych kobiet sztuk trzy. Re¿yser siê komisji k³ania
a komisja siê mu szacownie odk³ania. Re¿yser siê ze strachu trochê s³ania. Warczy co�
na Scenarzystê i ucieka ca³kiem chy³kiem poza zasiêg ka¿dego wzroku. Po chwili by-
cia w szoku Scenarzysta przytomnie robi to samo.

22. T r a i l e r

Drogi re¿yserze skoro szacowna komisja ju¿ siedzi i chce ogl¹daæ trailer to mo¿e trze-
ba jej go pu�ciæ? Na ekranie pojawi¹ siê twarze pogr¹¿one w wysi³ku fizycznym. Fru-
waj¹ce rêce i kopi¹ce nogi. Niñd¿e lec¹ce na boki przelatuj¹ce wylatuj¹ce wlatuj¹ce
na co� albo z czego� zlatuj¹ce.
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Lektor: This year Poland will be the center of the world. The heroe is back! He�s back
because we need him. Tors Bruce�a. Pewien cz³owiek z offu: Chcia³em z panem po-
mówiæ o turnieju sztuk walki. Zosta³ pan na niego zaproszony. Chodzi mi o turniej
organizowany przez Pana Hana. Pan Han: Do dzie³a panowie! Rozpoczynamy tur-
niej! Ogólna napierdalanka. Pewien cz³owiek z offu: S¹dzimy ¿e Pan Han wybiera
atrakcyjne kobiety i stopniowo uzale¿nia je od narkotyków a potem sprzedaje zamo¿-
nym klientom z ca³ego �wiata. Bruce prê¿y miê�nie i robi hadzia. Hadziaaa! Bili umiera
w konwulsjach. Pan Han ruchem rêki przysy³a Bruce�owi chiñsk¹ dmuchan¹ lalê.
Agentka z offu: Trzymaj¹ mnie w pa³acu pod sta³ym nadzorem. Nie wiem co Pan Han
robi poza pa³acem. Pan Han bierze jedn¹ ze swoich dmuchanych lal i wali ni¹ Murzy-
na po g³owie. Murzyn umiera w konwulsjach. Lektor: In this world evil is realy po-
werfull. Pan Han: Najlepszy towar to �wie¿y towar. A naj�wie¿szy towar to ¿ywy to-
war. He he. Pan Han bierze jedn¹ ze swoich dmuchanych lal i wbija jej w szyjê
strzykawkê. Pan Han bierze j¹ i dyma a tymczasem z dmuchanej lali powoli schodzi
powietrze. Lektor: But the heroe is m o r e  powerfull! Podprogowe pr¹cie na krzy¿u.
Kto� biegnie. Kto� dostaje w ryj. Fight! Fight! Fight! Kto� robi komu� totalne fatality.
Pr¹cie ukrzy¿owane. Bruce prê¿y miê�nie i robi hadzia. Hadziaaa! Ukrzy¿owane pr¹-
cie. Naprê¿one miê�nie. Musku³y ¿y³y znów musku³y. Ukrzy¿owane pr¹cie. Pot i krew
na rêkach. Lektor: This summer you�ll see the truth!
Trailer siê urywa zgrzyta piszczy i przechodzi w teledysk �Enter the ninja� zespo³u
Die Antwoord. Aai aai aai I am your butterfly I need your protection be my samurai.
Raper napierdala jak rasowy eminem potwór przera¿a laseczka siê negli¿uje i s³odko
�piewa refren. Aai aai aai I am your butterfly I need your protection be my samurai.
Aai aai aai I am your butterfly I need your protection need your protection.

23. N i e c h  ¿ y j e  k o b i e t a!

Szacowna komisja zrywa siê z siedzisk i przekrzykuje sama siebie poniewa¿ siê sk³ada
z kobiet sztuk trzy. I krzyczy mniej wiêcej tak: Tak! Mówimy trzy razy tak i po stokroæ
jeste�my podekscytowane. To¿ to fantastyczny przyk³ad feministycznego filmu szkole-
niowego dotycz¹cego k³amliwego zachowania mêskich �wiñ jakimi s¹ codziennie mê¿-
czy�ni. To¿ to policzek wymierzony prosto w t³usty ryj takiej mêskiej �wini która siê
pleni jak smrodliwy tr¹d na niewinnym ciele matki ziemi. To¿ to wspania³y okrzyk
samych mê¿czyzn nad s³abo�ci¹ ich ¿a³osnego mêskiego gatunku i przyk³ad ¿e ju¿
same �winie nie mog¹ znie�æ swojego w³asnego parcha. W�ród mê¿czyzn panuje pe-
dofilia i gwa³t na córkach które zreszt¹ poczête zosta³y z gwa³tu na ¿onach. Synowie
�wiñ s¹ takimi samymi �winiami unurzanymi po same ryje w tym samym bagnie ze-
psucia. Albo jeszcze gorszymi bo zakompleksionymi. Mê¿czy�ni nie mog¹ siê wyzwo-
liæ z kolczastych drutów swojej mêsko�ci które ich krêpuj¹ i trzeba niestety im w tym
pomóc. Ten film to zawoalowany krzyk mêski o pomoc! Mê¿czy�ni cierpi¹ na pedofiliê
mê¿czy�ni cierpi¹ na ci¹g³¹ ochotê na perwersyjny seks ze wszystkim co siê rusza na
homofobiê ksenofobiê nazizm i onanizm! Cierpi¹ na ci¹g³¹ ochotê kupowania sobie
zabawek i grillowania kie³basek w celu wyobra¿ania sobie ¿e w³a�nie grilluj¹ pr¹cie
wrogiego samca i pa³aszuj¹ z musztard¹. Cierpi¹ na w³adzê schizofreniê autyzm i ka-
botynizm. Cierpi¹ na zew krwi wampiryzm i wilko³actwo. Cierpi¹ na strzelanie z bro-
ni i wybebeszanie flaków. Na deptanie mniejszych stworzeñ i niszczenie zielonej przy-
rody dooko³a siebie. Cierpi¹ na wojnê na korporacjê korupcjê na euro na biznes obfit¹
kolacjê o pó�nej porze na ¿³opanie piwska pierdzenie b¹kami i bekanie kebabami na
niepranie sobie majtek i �mierdzenie spod pachy jak psu jajca. Wszystkie przestêp-
stwa i ca³e z³o to z³o mêskie a z³o ¿eñskie je�li siê zdarza jest zawsze wynikiem z³a
mêskiego! Ten film to zakwefiony krzyk mêski o pomoc! Bo to ju¿ nie chodzi o ratowa-
nie kobiet z kultur patriarchalnych! To ju¿ nie chodzi o walkê z religi¹ tak¹ czy �mak¹



33 ŚLIMAK NINJA

WEJ�CIE SMOKA. TRAILER

chrze�cijañstwem czy islamstwem. To oczywi�cie skandal ¿e od zarania ¿ona podaje
zupê swojemu mê¿owi i synowi i duchowi �wiêtemu. A mog³oby byæ na odwrót równie
dobrze i by³oby lepiej. Ale bitwa ju¿ nie na tym polu bitwy siê toczy! Mê¿czy�ni spod
swoich �wiñskich ryjów które sami sobie zgotowali bo przecie¿ �wiñskie skafandry
mêskie uszyte zosta³y przez mêskie ³apska krzycz¹ do nas! Krzycz¹ spod tego wszyst-
kiego. Krzycz¹ rozpaczliwie. �Ratujcie nas! Jeste�my chodz¹cymi �winiami a nie chce-
my byæ nimi tymi zwierzêtami! Ju¿ d³u¿ej nie wytrzymamy!� Jeszcze chwila i te wszystkie
mêskie �winie zamieni¹ siê w �winie ca³kiem i rodziæ nam siê bêd¹ dzieci ze �wiñskimi
oczkami ogonkami uszkami albo raciczkami. O matko! O matko i córko! Ten film
który przed chwil¹ zobaczy³y�my to bêdzie wspania³y film. Mê¿czy�ni wo³aj¹ do nas
z g³êboko�ci. Mê¿czy�ni b³agaj¹ nas o wsparcie o brzytwê dla ton¹cych siebie. Bo
nieub³aganie wci¹ga ich bagno ich bezradno�ci. Musimy wyj¹æ ¿ebro ze swoich wnêtrz-
no�ci i zrobiæ z niego brzytwê by podaæ ton¹cym i wyci¹gn¹æ ich z nich samych. Bo
przecie¿ tak to w sumie wygl¹da. Tak! To wspania³y film. Dajmy im tê brzytwê. Wno-
szê o dofinansowanie tego projektu. Wnoszê o przyznanie grantu temu filmowi. Niech
¿yje kobieta!

Widownia siedzi z opadniêt¹ szczêk¹. A Ty, drogi re¿yserze? A Ty co?
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