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INDEKS 355542

Wiejska kuchnia. Koniec lat sześćdziesiątych. Przez szyby małego okna obstawionego doniczkami pelargonii wpada pierwszy brzask świtu. Wszystkie sprzęty w
pomieszczeniu ledwie wyłaniają się z porannego mroku. Przy drzwiach do sieni
wisi mały święty obrazek- Matka Boska z dzieciątkiem. Obok stoją oparte o ścia
nę dwie łopaty. Kuchnia wygląda trochę jak graciarnia. Wielki, pomalowany farbą olejną stary kredens wypełniony jest po brzegi srebrną zastawą- i jest to jedyna w tym wnętrzu rzecz przyciągająca wzrok- talerze, tace,pólmiski, rondle, solniczki. Poza tym jest tu kuchnia węglowa, stary, blaszany jednokomorowy zlew z
mosiężnym kurkiem i wajcha do pompy umieszczona w ścianie tuż przy zlewie.
Stare drewniane lóżko przykryte wytartą kapą służące jako kanapa. Między dwo. ma okienkami stoi stół, a przy nim kilka krzeseł i drewniana ławka .
Przy stole w milczeniu siedzi dwóch mężczyzn: Kluczyk i Ojciec. Wyglądają, jakby
byli gotowi do drogi. Obaj są ubrani w kufajki. Na wełniane czapki mają nałożo
ne górnicze lampki-czołówki. Na stole leży ręcznie rozrysowana mapa, saperka i
ksztah z drutu- to wykrywacz metali. Obydwaj są wpatrzeni w mapę.
Ol~a Tokarczuk, ur. 1962, absolwentka psychologii, pisarka, autorka tomu opowiadań i czterech powieści; dwukrotnie nominowana do Nagrody Nike. Skarb jest debiutem dramatopisarskim autorki; to ll
nagroda w konkursie zamieniętym na utwór dramatyczny ogłoszonym przez Telewizję Polską.
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KLUCZYK (po chwili milczenia) A gdyby ich tak śledzić? Gdyby zaczajać się na te
ich samochody i patrzeć, dokąd potem oni idą. Najczęściej stają przy sklepie i
stamtąd oni się rozłażą po okolicy. Niby to spacerują, niby to patrzą na góry, niebo, ale my wiemy, że oni też szukają... (zapala papierosa i zaciąga się) w tych
swoich białych butach. Zauważył pan, że oni zawsze mają białe buty?
OJCIEC (nie odrywając wzroku od mapy) Niemcy to jest wyższa kultura, synu.
KLUC~ (z satysfakcją) Tak? Wyższa kultura? No to, panie, ja dziękuję za taką
\;Vyższą kulturę... A białe buty to se mogę kupić. Ale wie pan, co mi się podoba?
Ze im się też wszystko myli. Ile razy już widziałem, jak chodzą zakręceni po polu
i nie wiedzą, czy to było tu, czy tam. Drzewa rosną, lasy się wycina, drogi zarastają, domy się rozpadają. Trudno znaleźć.
OJCIEC Nie bój, synu, nie bój. Oni tę pamięć mają w sercu. Tobie się wydaje, że
chodzisz sobie po naszej wsi, tu drzewko, tam lasek, tu droga. A oni widzą co innego, tamten czas. Widzą domy gdzie indziej niż ty i inaczej dla nich idzie droga
Rozumiesz? I ty, i oni jesteście w tym samym miejscu, ale dla każdego z was to
miejsce wygląda inaczej. O to mi chodzi. Oni widzą przeszłość, inny czas. Wtedy, jak znalazłem to, (pokazuje niedbale za siebie na srebrną zastawę) traftłem
tam po węchu, jak po sznurku. Strumień, a w trawie wielki spróchniały pień, którego nie było widać, ale ja poczułem coś jakby cień drzewa, takie coś ... Jakbym
wszedł w cień drzewa, więc pewnie wtedy było tam drzewo, wielki jesion albo lipa Było zakopane w prostej linii między drzewem a strumieniem. Sam bym tam
zakopał. (po chwili) Trzeba tak myśleć, jakby się samemu zakopywało. Trzeba
się stać tym, który zakopuje. W gruncie rzeczy i oni, i my jesteśmy podobni.
KLUCZYK To była skrzynia czy co?
OJCIEC Drewniana skrzynia zasmołowana dokładnie. W środku wióry już prawie
zgniłe, a w nich te skorupy.
Wchodzi Matka. Widać, że jest zaspana. Przygładza dłonią rozburzone siwe
włosy.

MATKA Trzeba było iść już w nocy albo w ogóle nie kłaść się spać. A tak gadacie i
budzicie cały dom.
KLUC~ Dzień dobry pani. Biorę lekcje u pani męża.
Matka bierze czajnik z pieca i próbuje nalać do niego wody. Kurek prycha - nie
ma wody. Matka klnąc pod nosem, próbuje napompować wody z ręcznej pompy
w ścianie.
MATKA Też mi nauczyciel. Znowu się coś psuje. Naprawiłbyś to wreszcie. Króliki
obsrane, dach przecieka nad składzikiem, całe drzewo zmoczy.
OJCIEC (do Kluczyka) No, idziemy.
MATKA Kawę piliście?
KLUCZYK (wesoło) Wypijemy, jak wrócimy. Może będzie okazja, żeby coś mocniejszego.
MATKA (ironicznie) Tak, skarb. Pornerniecki złoty nocnik.
Mężczyźni wstają i szykują się do wyjścia- torby przez ramię, saperki do pasa,
wykrywacz; poprawiają lampki-czołówki, biorą szpadle i wychodzą. Trzaskają
drzwi. Spada święty obrazek. Matka podnosi go nieuważnie i wiesza na miejscu.
Scena 2

Matka parzy kawę w dwóch szklankach. Kroi chleb, kładzie na stole ser. Krysia
stoi w drzwiach do pokoju. Ma tlenione perlowo włosy nawinięte na wałki, różo
vą koszulę nocną ze sztucznego materiału. Stoi oparta o futrynę, patrzy na Matkę
jeszcze nieprzytomnie. Matka spostrzega ją.
MATKA Siadaj.
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KRYSIA Miałam taki sam sen już dwa
razy. Dziwny, jak nie sen. Sam
głos, słyszałam tylko głos.
MATKA Jakbyś miała dzieci i męża,
to byś spała jak zabita. A ty sen.
Siadaj.
KRYSIA (stoi) Taki sen jakoś zmienia. Teraz wszystko takie dziwne.
Po takim śnie wszystko jest inaczej.
MATKA Siadaj.
Krysia włącza stare radio, które
stoi na parapecie. Od teraz szumi biało-czarny dźwięk starych
odbiorników. Nie da się zrozumieć ani słowa. Brzmi jak "Sygnały dnia", znajomo dla każde
go, kto wstaje rano do pracy.
Krysia siada i zdejmuje powoli
lokówki z głowy. Matka siada
przy niej i słodzi swoją kawę w
Olga Tokarczuk
szklance, potem hałaśliwie miesza łyżeczką.
Fot. Anna Bojarska
MATKA Co to za sen? Co ci się śniło?
KRYSIA Ach nie, to głupi sen. Nieprawdziwy. Tylko sam głos. Jak przez telefon.
MATKA Głos? A co mówił?
KRYSIA (jest zmieszana) Nie pamiętam dokładnie...
MATKA Kluczyk dziś poszedł z ojcem.
KRYSIA No to co?
MATKA Nic, to dobry chłopak...
KRYSIA Mamo, on jest ode mnie dużo młodszy.
MATKA Ale by cię chciał.
KRYSIA (nagle stanowczo) Mamo, daj mi spokój. (wstaje, bierze kawę i znika w pokoju)
Matka zostaje sama, popija kawę łyżeczką.
MA'J'KA (mówi w stronę drzwi) Myślisz, że jak pracujesz w banku, to ci wystarczy?
Zadnapraca kobiecie nie wystarczy. Zestarzejesz się, pójdziesz na emeryturę...
My już starzy. Ojciec stary. Pierwszy umrze. I co, zostaniemy we dwie i kto nam
drzewa urąbie, kto naprawi to, co popsute, kto obroni w razie czego.
KRYSIA (wychyla głowę zza drzwi i zaraz ją chowa) W razie czego?
MATKA Co ty wiesz o życiu? Niewiele z wojny pamiętasz. Nie wiesz, co to znaczy
wysiedlenie, obcy dom, wszystko od nowa. Co ty wiesz, jak się mieszkało na nizinach, a teraz mieszka się w górach, jak kiedyś było jasno, a teraz jest ciemno.
Takie życie nic nie warte. To umieranie, nie życie. Wszystko się psuje. Ta pompa
. się znowu popsuła (milknie na chwilę, sączy kawę) Był ten handlarz z Wałbrzy
cha Zapomniałam ci powiedzieć.
Krysia pojawia się w drzwiach gotowa. Ma na sobie prynceskę w drobną kratkę,
a pod nią białą bluzkę. Na nogach skajowe kozaczki. Jasne włosy ułożone starannie. Dość mocny makijaż.
KRYSIA I co? Kupił coś?
MATKA Jakieś tam ordery. Po co mu faszystowskie ordery?
Słychać z radia pikanie pełnej godziny. Krysia wkłada płaszcz.
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KRYSIA No to idę.
MATKA Kup margarynę.
Krysia wychodzi. Drzwi trzaskają. Spada obrazek. Matka wstaje i obojętnie wiesza go na miejsce.
Scena 3

Cichy gwar małego, prowincjonalnego banku spółdzielczego z końca lat sześć
dziesiątych. Urzędniczki siedzą przy szeregiem ustawionych biurkach. Pieczątki,
liczydła i tym podobne. Segregatory z papierami. Jeszcze nie przyjmują interesantów. Odwrócone do siebie przez biurka, rozmawiają. Wszystkie kobiety są do siebie trochę podobne - tleniona fryzura, ten sam typ ubioru. Dwie z nich przy są
siednich biurkach rozmawiają ze sobą.
URZĘDNICZKA I Rozmazałaś się.
URZĘDNICZKA n Ten tusz jest do niczego, trochę wilgoci i po rzęsach.
URZĘDNICZKA I Wyskoczyłybyśmy potem do obuwniczego. Mają dostać kozaczki.
URZĘDNICZKA n Ja potrzebuję buty dla dzieci. Boże, jak im rosną nogi.
URZĘDNICZKA I Irka, otwórz okno.
URZĘDNICZKA n Nie, nie, jest zimno.
.
URZĘDNICZKA I Ty wiesz, co mi się dzisiaj śniło? Ze szłam po piasku i zostawiałam po sobie dziwne ślady, jakby z drogich kamieni... (jej głos cichnie)
Krysia siedzi przy swoim biurku nieopodal. Patrzy,jak cukier wsypany do szklanki z kawą przez chwilę utrzymuje się na kawowym kożuszku, a potem powoli opadana dno.
Jej wzrok przenosi się na zakratowane okno i teraz wymyka poza kratę i biegnie
szybko przez widoki, obrazy, pejzaże.
GŁOS Mam na imię Amos.
GŁOS KRYSI A ja ..
GŁOS Wiem, dobrze cię znam.
GŁOS KRYSI Skąd mnie znasz?
GŁOS Znałem cię od zawsze. Jesteś niezwykłą osobą.
GŁOS KRYSI Gdzie ty jesteś?
Otwierają się inne drzwi, przez które wystawia głowę starsza otyła kobieta i mówi
do Krysi.
SZEFOWA Pani Krysiu, pani ma na dzisiaj zrobić specyfikację.
KRYSIA (rozkładając papiery wyjęte z szuflady) Tak, tak, pamiętam. Zaraz się za to
biorę.

URZĘDNICZKA n Dziewczyny, zaczynamy.

Dopiero teraz któraś z urzędniczek otwiera wejściowe drzwi, przez które niepewnie wchodzą pierwsi interesanci, przeważnie chłopi. Otrzepują przy wejściu buty i
ustawiają się w kolejce przed kontuarem. Krysia wyciąga z biurka pieczątkę z datownikiem, nastawia nową datę i na próbę zamaszyście przybija na papierze.

Scena 4

Wieczór. Kuchnia. Krysia, zmęczona, wykłada w kuchni zakupy na stół: słoik dże
mu, pasztetową zawiniętą w szary papier, musztardę, margarynę. Matka ogląda
dokładnie każdą rzecz. Przy stole, tym samym, na który wykłada zakupy, siedzi
Ojciec. Ma przed sobą ręcznie zrobią mapę terenu. Zaznacza coś na niej kopiowym ołówkiem.
KRYSIA (z lekkim zniechęceniem) I co, było tam coś?

SKARB
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OJCIEC A tam, taka pierdoła ..
Pokazuje jej widelec, duży, poniemiecki. Krysia ogląda go bez zainteresowania.
Matka bierze od niej widelec, przeciera go fartuchem i wkłada do szuflady.
KRYSIA Mówiłam tacie, żeby szukać w starych sadach, pod drzewami.
OJCIEC Tam już wszystko przeszukane. (nagle zniecierpliwiony) Wszyscy wiedzą
lepiej, gdzie szukać, wszyscy doradzają. Jak takaś mądra, to bierz łopatę i zasuwaj.
KRYSIA (pochyla się nad mapą) Albo tu, przy drodze, koło tej kapliczki.
OJCIEC Tam szukaliśmy zeszłej wiosny. Nic nie było.
KRYSIA A może teraz jest. Może tych skarbów wcale nie zakopali Niemcy, ale one
rosną w ziemi. (zamyśla się. Rozmarza) Ludzie mówią, że kamienie rosną w ziemi, to może i te skarby rosną. Najpierw są malutkie, wielkości nasion, potem piją
soki z ziemi i rosną, rosną jak ziemniaki, jak cebule. I na jesień się je wykopuje.
Może można nawet kupić takie specjalne nasiona i siać te skarby koło domu. Ale
by było, tato, co?
OJCIEC Bylibyśmy bogaci. Położylibyśmy nową dachówkę...
KRYSIA I zrobilibyśmy łazienkę...
OJCIEC Telewizor... kupiłbym ciągnik ...
MATKA (krzątając się przy odgrzewaniu obiadu) Poszedłbyś zamknąć kury.
OJCIEC No przecież widzisz, kobieto, że pracuję. Chyba się nie zarypię.
MATKA Ciekawa jestem, co byś jadł, gdyby nie kury?
Stawia na stół dziwaczne, nie pasujące do tego wnętrza talerze. Każdy jest inny, z
innych kompletów. ?osrebrzane, pozłacane, w eleganckie wzorki. Obok nich kła
dzie sztućce też dziwnie wykwintne. Krysia dostaje ten świeżo znaleziony widelec.
Matka nalewa do talerzy zupę. Jedzą w milczeniu.
Scena 5

Krysia leży na sv.;oim łóżku. Na wznak. Ręce ma złożone na piersiach. Włosy skrę
cone na wałki. Swiatło księżyca oświetla ścianę jasną smugą. Obraz z Chrystusem w cierniowej koronie. Krysia zamyka oczy. Kamera wędruje po pokoju i pokazuje dokładnie każdy szczegół- ściany we wzorki, ów święty obraz, przedmioty
leżące na toaletce, szczotkę, grzebień, pudełko zrobione ze zszytych pocztówek,
wyciętego Mar/ona Brando i oprawionego w ramki z patyczków, tanie, różowe
plastykowe klipsy, pozłacany łańcuszek z serduszkiem, termometr z wypalonego
drzewa z napisem "Pamiątka z Wambierzyc". Potem drewnianą podłogę pomalowaną na olejno, wytarty dywanik, stolik przykryty nicianą serwetką, na nim stare radio, porcelanowąfigurkę baletnicy etc., etc.
GŁOS Mam na imię Amos. Znam cię.
GŁOS KRYSI Jak to mnie znasz? Skąd?
GŁOS Jesteś niezwykłą osobą. Kocham cię.
GŁOS KRYSI Kochasz mnie? (po chwili) Gdzie ty jesteś?
GŁOS Tutaj, w Mariandzie.
GŁOS KRYSI Ach tak. W Mariandzie. (po chwili) Gdzie to jest? Dlaczego słyszę cię
w swoim uchu?
GLOS Jesteś niezwykłą osobą i pokochałem cię.
GŁOS KRYSI Jak to? Jak możesz mnie kochać, skoro mnie nie znasz? Tylko mi się
śnisz.

GŁOS

Nieprawda. Znam cię bardzo dobrze. Jesteś piękna i jasna Ciągle mnie zachwycasz.
GŁOS KRYSI Gdzie jest ten Mariand? Co to jest? Miasto czy kraj?
GŁOS W samym środku kraju. Kocham cię.

OLGA TOKARCWK
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KRYSI Powiedz mi, jak to możliwe?
Po prostu.
Krysia otwiera oczy.

GŁOS
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KLUCZYK Może i wrócą. Ale gdzie my wtedy wrócimy. Ja nie mam gdzie wracać,
bo się tu urodziłem. Matka z brzuchem przyjechała i zaraz mnie urodziła. (patrzy
na Krysię, jakby to mówił tylko do niej)
Krysia odwraca się i znika w pokoju.

Scena 6

Ojciec podkłada ogień do kuchni. Siedzi przed paleniskiem na stołeczku i patrzy
w ogień . Matka krząta się przy kuchni. Wieczór. Drzwi się otwierają. Wpada
Kluczyk, trzaska za sobą drzwiami. Obrazek spada, Matka podnosi go spokojnie i
wiesza na miejscu.
KLUC2YK A nie mówiłem. Znalazł!
OJCIEC (powoli odwraca się ku niemu od ognia) Kto?
KLUCZYK (jest podniecony) Rysiek od Chmury. Podobno zdjęcia, stare pieniądze,
dokumenty i ordery. Może nawet kosztowności, ale przecież nie przyzna się. Pan
by się też nie przyznał.
OJCIEC (macha ręką i wraca do obserwacji ognia) To żaden skarb. Fotografie nie
mają żadnej wartości. Na pewno są też zniszczone. Dokumenty- nikt nie kupi.
W domu nie ma co trzymać dokumentów po Niemcach. Po co ci to? Lepiej odrazu to zniszczyć. Biżuterii to nie chowali, bo sarni nie mieli. Ty myślisz, że kto to
byli? Książęta i hrabiowie? Byli tacy sarni jak my. Biedni. Co ty byś schował? lle
masz cennych rzeczy?
KLUCZYK Ale pan znalazł te gary i monety. No i... każdy wie.
MATKA (patrzy na niego z groźbą) No!
OJCIEC Ja wiedziałem, gdzie szukać. Ja mam nosa na tych bogatszych. A gdzie znalazł?

KLUC2YK No właśnie. (siada przy stole) W studni pod przełęczą.
OJCIEC (podrywa się gwałtooynie) Co? Tam już było szukane. Kilka razy. On kłamie.
KLUC2YK Mówi, żę tam. Ze nie było na dnie, tylko w bocznej ścianie. W kamiennej obmurówce. Ze weszli tam i szukali wykrywaczem po ścianach i tam była
skrytka zamurowana Mówi, że wielka jak lodówka. Mówi, że tam ustawiono
skrzynię. Mówi, że może jak kiedyś tam szukali, to może poziom wody był wyż
szy i skrytka była zalana. Teraz, jak susza, to opadł, no i znaleźli.
OJCIEC (podniecony chodzi w tę i z powrotem) Mówisz, woda Sprytne. Woda zakryła? To wiesz, Kluczyk, co to znaczy?
KLUCZYK Nie.
OJCIEC Że trzeba przeszukać wszystko jeszcze raz. Wszystkie studnie. Wszyściut
kie. Tu zacząć koło nas i potem, po kole sprawdzać wszystkie. Jedna po drugiej.
(przynosi starą tekturową walizkę. Otwierają i wyjmuje na stół różne przedmioty)
KLUC2YK Jezu, ile to roboty. Na całe życie.
OJCIEC No i dobrze! O, patrz.
Wyciąga metalowy świecznik, druciane okulary, plik starych pogiętych zdjęć, manierkę, guziki, jakieś sprzączki, metalowy kubek i takie tam drobiazgi. Kluczyk nakłada okulary i stroi miny.
MATKA Zdejmij te okulary. To po trupie. Onijuż nie żyją. Kaput.
Kluczyk szybko, ze wstrętem zrywa okulary z nosa.
OJCIEC Nawet książki mam. I pędzle. Po co komu pędzle? Naparstek. Może złoty,
trzeba zapytać tego handlarza.
Matka zakłada naparstek na mały palec i przygląda się mu, mrużąc oczy.
MATKA Ktoś go kiedyś używał. Jakaś kobieta. Co ona mogła szyć?
OJCIEC Co mogła szyć? Halki, obrusy, pościel. Jak tu przyszliśmy, zostawili całe
pełne szafy tego wszystkiego. Mnóstwo dobra zostawili, a najcenniejsze rzeczy
zakopali. Myśleli, że tu wrócą.

Scena 7

Krysia siedzi przed lustrem. Chucha na szybę i pisze palcem drukowanymi literami:AMOS.
Scena8

Krysia na małej, małomiejskiej poczcie. Stoi przy pulpicie i przegląda książki telefoniczne. Widać grzbiety książek telefonicznych takich miast jak Łódź, Sieradz,
Konin, Kielce, Radom, oczywiście Częstochowa. Krysia przerzuca je. W końcu
bierze Częstochowę i otwiera pod A. Umalowanym paznokciem wiedzie po kolumnach nazwisk. Zniecierpliwiona odkłada książkę. Siada na ławeczce i przez
chwilę zastanawia się. Potem szuka dalej.
KRYSIA (szeptem, mamrocząc pod nosem) Amoszewicz Lidia, Amosiński Bronisław ... (patrzy w sufit i powtarza) Amos... Soma... Maso ... Samo ... Omas... (ze
złością przerzuca na chybił trafil karty zniszczonej książki) Jeszcze raz, spokojnie.
Nagle jej wzrok pada na otwartą stronę. (uroczystym szeptem czyta) A. Mos,
Sienkiewicza 54, Częstochowa.
Opiera się ciężko plecami o ławkę, patrzy gdzieś w sufit. Po chwili dokładnie spisuje z książki adres.
Scena 9

Kuchnia. Przy stole siedzi trzech mężczyzn: Ojciec, Kluczyk i Handlarz z Wałbrzy
cha. Opróżniona ćwiartka wódki, ale pełne kieliszki. Handlarz ogląda z uwagą
widelec ze swastyką i inne drobiazgi. Ma modne bokobrody i krawat w agresywnych kolorach. Od czasu do czasu poprawia uczesane na bok włosy. Niechętnie
odsuwa od siebie dwie pary drucianych okularów.
HANDLARZ Takich rzeczy już nie biorę. To sam drób.
OJCIEC A widelec? Widziałeś pan, prawdziwa swastyka. Takich coraz mniej. Ile
dasz pan za widelec?
HANDLARZ Jakby tak miał pan komplet... cały garnitur... łyżki, widelce, noże. To
by było warte. A tak, jeden widelec, to prawie nic. Co ja zrobię z widelcem? Kto
to ode mnie kupi? I swastyka. Chcesz mnie pan do więzienia wsadzić za handel
faszystowskimi militariami?
OJCIEC Zaraz do więzienia. Przecież to widelec.
HANDLARZ Kupiłbym coś dużego, hurtowo ... (rozgląda się po kuchni)
OJCIEC Nie to nie.
KLUCZYK (porozumiewawczo rzuca spojrzenie Ojcu) A gdybyśmy tak znaleźli, powiedzmy, broń? Co pan na to?
HANDLARZ (widocznie się ożywia, ale widać, że nie chce dać poznać tego po sobie) Zależy jaka
KLUC2YK Powiedzmy, stary pistolet.
HANDLARZ Zależy jaki. Jak dobry, to dużo.
OJCIEC (ucina) No dobra. Jak znajdziemy, to damy znać.
HANDLARZ To bym kupił. (wskazuje na zastawę w kredensie) Mogę zobaczyć?
(nie czekając na pozwolenie, wyjmuje z kredensu talerz i ogląda go dokładnie)
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OJCIEC A za to? Ile by pan dat?
HANDLARZ No, dałbym sporo.
OJCIEC Za wszystko trzy moje emerytury.
HANDLARZ Może i trzy. To bym wziął od razu.
OJCIEC (krzyczy w stronę drzwi do pokoju) Krycha!
W drzwiach niechętnie staje Krysia.
OJCIEC Pan kupi ten garnitur.
HANDLARZ Dzień dobry, szanownej pani. Dawno się nie widzieliśmy. (całuje
Krysię w rękę)
KRYSIA To nie jest na sprzedaż. Ojciec mi to podarował.
OJCIEC Pan dobrze płaci.
KRYSIA Nie. Nie teraz. Może kiedyś, głodować nie głodujemy.
MATKA Ona ma rację. Jak to będzie wyglądać bez tego poblasku. Przyzwyczailiś
my się. Widzi pan, to świeci tak księżycowo. Jak jest ciemno w kuchni, to
wszystko świeci, jakby miało światło w sobie. Poza tym w tych rondlach nie
przypala się mleko.
HANDLARZ No trudno, ale pamiętajcie. Rozumiem i nie nalegam. (do Krysi) A pani coś dzisiaj nie w humorze. Taka rozmarzona Czy może smutna Smutna, co?
KRYSIA Jakoś tak sennie. Pogoda.
HANDLARZ Pięknej kobiecie to i ze smutkiem do twarzy.
Krysia znika w pokoju. Pozostali siedzą przez chwilę w milczeniu.
KLUCZI'K (zwraca się z powagą do Handlarza) Coś panu pokażę.
Przynosi płaskie zniszczone skórzane pudło, stawia je na stole. Mruga porozumiewawczo do Ojca. Gestem prestidigitatora otwiera zameczek i zdejmuje pokrywę.
Handlarz zaciekawiony pochyla się nad pudełkiem.
HANDLARZ A cóż to jest?
Słychać trzask, krótki łopot- w pudełku stoi czarny cylinder, rozłożył się.
HANDLARZ (odskakuje przestraszony z krzykiem) O Jezu!
Wszyscy pozostali wybuchają śmiechem. W drzwiach zjawia się zaciekawiona
Krysia . Ojciec tak się śmieje, że ma łzy w oczach. Handlarz zawstydzony swoją
reakcją wygląda na lekko obrażonego.
KLUCZI'K Ale miał pan minę. Nie mogę...
. HANDLARZ To wcale nie jest śmieszne. Trzeba było mnie uprzedzić. Zawału mogłem dostać. (podchodzi do kapelusza, wyjmuje go z pudełka i ogląda zaciekawiony) Jest w dobrym stanie. To szapoklak. Składa się i rozkłada. (bawi się kapeluszem składając go i rozkładając) Skąd go macie? Też zakopany?
KLUCZI'K Skąd, zniszczyłby się. Ze strychu. Leżał na strychu.
HANDLARZ Mógłbym go wziąć ...
KLUCZI'K Nie, nie. Szkoda go. Można kawały robić. (znowu się śmieje i naśladuje
przerażenie Handlarza i sposób, w jaki odskoczył od stołu) To nie skarb, to ze
strychu.
HANDLARZ Co wy za ludzie jesteście? Nic nie chcecie sprzedać.
MATKA Chcemy, tylko nie to, co pan chcesz kupić.
OJCIEC Tak właśnie w życiu bywa- chce się zawsze tego, czego się nie może mieć.
HANDLARZ No to, cóż, na mnie czas.
OJCIEC No to po kubełku, choć do transakcji nie doszło.
Wychylają szybko kieliszki. Przegryzają chlebem.
OJCIEC (odzywa się po długiej chwili milczenia) Patrz pan, co oni z nami zrobili. U
mnie nie zasiane, u niego (wskazuje na Kluczyka) nie zasiane...
HANDLARZ Tak, tak, ciężko jest teraz żyć ... (wstaje i żegna się) Do widzenia Więc
jakby coś (wskazuje brodą na kredens z zastawą), to wiecie, gdzie mnie szukać.
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POZOSTALI Do widzenia
Handlarz wychodzi. Trzaskają drzwi. Matka rzuca się do obrazka, ale oczywiście
nie zdąża- wiesza więc spokojnie święty obrazek na miejscu. Krysia w tym czasie
robi przedrzeźniające miny do drzwi, potem bierze z pudełka szapoklak, zakłada
sobie na głowę. Chwyta pogrzebacz i odstawia krótki niemy taniec, pastiszując
kabaret. Kluczyk patrzy na nią zachwycony. Wszyscy się śmieją.
Scena 10
Krysia stoi w korytarzu zatłoczonego pociągu nocnego. Wokół niej na siedząco i
stojąco drzemią ludzie kołysani wspólnym rytmem. Stoi przyklejona do brudnej
szyby w korytarzu. Potem ktoś wysiada w noc i Krysia wreszcie może usiąść.
Twarze śpiących i na wpół śpiących pasażerów. Gruba kobieta z małym dzieckiem, które śpi na jej kolanach. Ktoś schowany za powieszone palto. Staruszek
nieruchomo wpatrzony w ciemne okno. Krysia wciśnięta między śpiącą parę a
mężczyznę, który drzemie z otwartymi ustami - śpi.
Jednostajny stukot pociągu. Zanikający głos Krysi i Amosa:
GŁOS ...to ja, Amos ... jesteś wyjątkową osobą...
GŁOS KRYSI ... dlaczego słyszę cię w swoim lewym uchu? ... Dlaczego mi się śnisz?
Czego ode mnie chcesz?
GŁOS Nic nie chcę... pokochałem cię... znam cię dobrze... jesteś niezwykłym człowiekiem...
GŁOS KRYSI Co jest we mnie wyjątkowego? Jestem taka samajak wszyscy.
GŁOS Nie, nie jesteś. Jesteś całkiem wyjątkowa Kocham cię.
Scena 11
Dworcowy bar. Obskurny, zimny, opustoszały. Stare śledzie za szybą, pojedyncza,
obeschnięta sałatka itd. Krysia niesie sobie z bufetu szklankę z kawą, siada przy
stoliku, nie zdejmując palta, i szklanką grzeje sobie palce. Jest jeszcze ciemno.
Krysia zaspana pije kawę, oblizuje łyżeczkę. Rozkłada przed sobą karteczkę z adresem.
S cen a 12
Krysia stoi przed pomalowanymi na brązowo drzwiami, na których wisi porcelanowa tabliczka: A. M os. Puka.
Otwiera jej wysoki, szczupły mężczyzna w piżamie i z papierosem w ustach. Mą
ciemne, przekrwione oczy, jakby nie spał od dawna.
KRYSIA (mruga z przejęcia) A. Mos?
ANDRZEJ MOS (zaskoczony) Tak. A. Mos.
KRYSIA (uśmiecha się, bo wydaje jej się, że rozpoznaje głos) To ja jestem Krysia.
M os cofa się zaskoczony i pozwalajej wejść do przedpokoju.
Scena13
Mieszkanie jest małe i ciasne. Zalewa je srebrne światło jarzeniówek, przez co
wydaje się niechlujne, jak dworzec . Wszędzie stoją kartony z książkami, leżą
sterty gazet, na wpół spakowane walizki. Przez otwarte drzwi do łazienki
bucha para.
KRYSIA To ja. Przyjechałam.
Mężczyzna robi obrót wokół siebie i śmieje się.
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ANDRZEJ MOS Ale kim pani jest? Czy ja panią znam? (nagle uderza się w czoło)
Jasne, pani jest, pani jest...( pstryka palcami w powietrzu)
KRYSIA (trochę rozczarowana, że jej nie poznaje) Ja panu wszystko wytłumaczę.
Mogę wejść dalej?
Mężczyzna waha się krótką chwilę. Popiół z papierosa spada na podłogę.
Mężczyzna pokazuje ręką pokój. Krysia zsuwa pantofle i wchodzi.
ANDRZEJ MOS (tłumacząc bałagan) Widzi pani, ja się pakuję.
Bierze wymiętą pościel z wersalki i wynosi do innego pokoju. Wraca, siada naprzeciwko niej. Sprana piżama odsłania pasek ciała na jego piersiach; jest chude
i kanciaste.
KRYSIA (dość uroczyście) Panie A. Mos, czy czasem się panu coś śni?
Mężczyzna uśmiecha się szeroko, uderza otwartymi dłońmi w pasiaste uda i patrzy na nią ironicznie.
ANDRZEJ MOS A to dopiero, przychodzi pani do nieznajomego faceta i pyta pani,
czy mu się coś śni. No dobrze, gram dalej. Jasne, że mi się śni.
KRYSIA Ja pana znam.
ANDRZEJ MOS Tak? A skąd to pani mnie zna, a ja pani nie? Ach, może się znamy
z imprezy u Jasia? U Jasia Latki.
Krysia kręci przecząco głową.
ANDRZEJ MOS Nie? No to skąd?
KRYSIA Panie A. Mos ...
ANDRZEJ MOS Mam na imię Andrzej. Andrzej Mos.
KRYSIA Krystyna Popłoch.
Oboje wstają, podają sobie ręce i siadają zakłopotani.
ANDRZEJ MOS No więc ...
KRYSIA Nazywam się Krystyna Popłoch ...
ANDRZEJ MOS (patrzy na nią rozbawiony}-To już wiem.
KRYSIA ... mam trzydzieści lat, pracuję w banku i pełnię odpowiedzialną funkcję.
Mieszkam w Nowej Rudzie, wie pan, gdzie to jest?
ANDRZEJ MOS Gdzieś koło Katowic.
KRYSIA Wcale nie. To w województwie wrocławskim.
ANDRZEJ MOS (nieuważnie) Aha... Nie napije się pani piwa?
KRYSIA Nie, dziękuję.
ANDRZEJ MOS No to ja się napiję.
Wstaje i idzie do kuchni. Krysia rozgląda się po pokoju. Widzi tanie meble, opustoszałe półki, zakurzone, nadgryzione jabłko, puste butelki po piwie, otwartą butelkę z mlekiem, popielniczkę pełną niedopałków, przerzucone przez poręcz krzesła ciuchy. Na meblościance stoi maszyna do pisania z wkręconym papierem. Zaciekawiona podnosi się, ale Andrzej M os wraca z butelką piwa w ręku.
ANDRZEJ MOS Prawdę mówiąc, myślałem, że panijest z Częstochowy. Nawet wydawało mi się przez chwilę, że panią znam. Spotyka się mnóstwo ludzi, ale nie
każda twarz zapisuje się w pamięci. Ale, tak mi się coś wydaje, że ja panią znam.
KRYSIA (z nagłą nadzieją) Tak? No widzi pan ...
ANDRZEJ MOS Nawet myślałem, że...
Jego or;zy zabłysły. Pociąga z butelki spory łyk.
KRYSIA Ze co?
ANDRZEJ MOS Wie pani, jak to jest. Nie pamięta się wszystkiego. Nie zawsze.
Może między nami coś było? Na imprezie u ...
KRYSIA (mówi szybko i robi się czerwona) Nie. Nigdy pana przedtem nie widziałam.

ANDRZEJ MOS Jak to, mówiła pani, że mnie zna?
KRYSIA No tak, ale tylko pana głos.
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ANDRZEJ MOS (wstaje nagle z wersalki i niespokojnie zaczyna chodzić po pokoju)
Mój głos? Boże, co pani kombinuje? Ja chyba śnię. Przychodzi do mnie lala,
twierdzi, że mnie zna, ale widzi mnie pierwszy raz w życiu. Zna tylko mój głos ...
(nagle nieruchomieje z butelką przy ustach i wpija się w Krysię wzrokiem) Już
wiem. Panijest z UB. Znasz mój głos, bo podsłuchujesz moje telefony, tak?
KRYSIA Nie, nie. Pracuję w banku i...
ANDRZEJ MOS Dobra, dobra, ale ja już dostałem paszport i wyjeżdżam. Wyjeż
dżam, rozumiesz? Do wolnego świata. Pakuję się, jak widzisz. To już koniec, nic
mi nie możecie zrobić.
KRYSIA Niech pan nie...
ANDRZEJ MOS Czego chcesz?
KRYSIA Pan mi się śnił. Znalazłam pana przez książkę telefoniczną.
Mężczyzna zapala papierosa i wstaje. Zaczyna chodzić po zagraconym pokoju od
okna do drzwi. Krysia wyciąga z torebki dowód osobisty i kładzie otwarty na stole.
KRYSIA Niech pan popatrzy, nie jestem z żadnego UB.
M os nachyla się nad stołem i ogląda dokument.
ANDRZEJ MOS To niczego nie wyjaśnia Przecież w dowodzie nie wpisuje się, że
ubek.
KRYSIA Czy ja wyglądam jak ubek? No niech pan patrzy. (wstaje i obraca się w
koło)

ANDRZEJ MOS Nikt nie wygląda jak ubek. Na tym to wszystko polega. Nikt nie
wygląda, ale każdy może być.
KRYSIA Co mam zrobić, żeby mi pan uwierzył?
ANDRZEJ MOS (staje nad nią i pali papierosa) Wie pani co? Robi się późno. Ja zaraz mam zamiar wyjść. Jestem umówiony. Poza tym pakuję się. Muszę pozałat
wiać różne ważne sprawy.
Krysia bierze ze stołu swój dowód i wkłada go do torebki. Gardło zaciska się jej
boleśnie.

KRYSIA To ja już pójdę.
Mężczyzna nie protestuje. Odprowadza ją do drzwi i bacznie obserwuje, jak kobieta wciąga pantofle.
ANDRZEJ MOS Więc śniłem się pani?
KRYSIA Tak.
ANDRZEJ MOS I znalazła mnie pani przez książkę telefoniczną?
Krysia przytakuje głową.
KRYSIA Do widzenia. Przepraszam.
ANDRZEJ MOS Do widzenia.
Scena 14
Krysia zbiega po schodach i wychodzi na ulicę. Idzie w dół do dworca i popłaku
je. Tusz z rzęs rozpuszcza się i szczypie w oczy; to dlatego świat rozmazuje się na
świetliste, kolorowe plamy.

Scena 15
Krysia na dworcu przygląda się bezradnie wielkiej tablicy z odjazdami pociągów.
Fotem powoli idzie do baru, tego samego, w którym rano piła kawę.

Scena 16
Krysia siedzi przy stoliku i pije drobnymi

łyczkami kawę.
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ANDRZEJ MOS (zza jej pleców) Zadzwoniłem na informację. Ostatni pociąg do tej
pani Nowej Rudy już odszedł. (siada przy jej stoliku. Na mokrej ceracie rysuje
palcem krzyżyk. Nie patrzy na nią) Rozmazała się pani.
Krysia wyciąga z torebki chusteczkę, ślini rożek i wyciera powieki.
ANDRZEJ MOS A więc śniłem się pani? To niezrozumiałe wyróżnienie tak śnić się
komuś, kogo się nie zna, kto mieszka na drugim końcu kraju ... No i co tam było
w tym śnie?
KRYSIA Nic. Tylko pan do mnie mówił.
ANDRZEJ MOS Co mówiłem?
KRYSIA (waha się i po chwili mówi odważnie) Że jestem niezwykła i że mnie pan
kocha.
M os pstryka palcami i przeciągle patrzy w sufit.
ANDRZEJ MOS Cóż to za dziwaczny sposób poderwania faceta. Jestem pełen uznania. Ale dlaczego akurat ja? Są miliony facetów takich jak ja
KRYSIA (po chwili) Chciałabym być już w domu. Ta Częstochowa jest dziwna.
Wszystko tu takie niskie.
ANDRZEJ MOS To nie jest miasto do oglądania. Powinna pani zobaczyć Jasną Górę. Wszyscy tu po to przyjeżdżają. Cudowny obraz.
KRYSIA Ja nie. Chciałabymjuż być w domu.
ANDRZEJ MOS Chodźmy do mnie. Mam dwa pokoje.
KRYSIA Nie. Poczekam tutaj.
ANDRZEJ MOS Jak pani chce.
Idzie do bufetu i przynosi sobie kufel piwa. Krysia obserwuje go w milczeniu.
KRYSIA Myślę, że nie jest pan A. Mosem. To znaczy tym, który mi się śnił. Musiałam się gdzieś pomylić. Może to inne miasto, nie Częstochowa. Myślałam, że jak
w centrum kraju ... Może to Łódź.
ANDRZEJ MOS Może.
KRYSIA Będę musiała znowu szukać.
ANDRZEJ MOS (gwałtownie stawia kufel na stole, aż wylewa się trochę piwa)
Szkoda, że nie poznam rezultatów. Będę już daleko. Dalej niż pani myśli. Może
Kanada, może Australia. Zazdrości mi pani?
KRYSIA Nie. Dlaczego miałabym zazdrościć?
ANDRZEJ MOS No, że ja jadę, a pani zostaje w tej swojej Rudzie.
KRYSIA Nie zazdroszczę. Niech pan jedzie.
ANDRZEJ MOS Może to i racja. Wszędzie jest tak samo.
KRYSIA Ale głos ma pan podobny.
ANDRZEJ MOS Chodźmy do mnie. Prześpi się pani na łóżku, a nie przy stoliku w
barze.
Krysia waha się. Patrzy na zegar dworcowy i na M osa. Bez tego koszmarnego tuszu na rzęsach Krysia wygląda młodziej. Zmęczenie rozpuściło wizerunek prowincjonalnej pańci. Wygląda naturalniej.
ANDRZEJ MOS Chodźmy.
Krysia wstaje bez słowa.
Scena 17

Krysia stoi i rozgląda się po zagraconym pokoju, Andrzej M os ściele jej wersalkę.
ANDRZEJ MOS Co wy tam robicie, w tej Rudzie Sląskiej?
KRYSIA W Nowej Rudzie.
ANDRZEJ MOS Niech będzie. W Nowej Rudzie. Pracuje pani w banku? Czy to
przyjemne?
KRYSIA Nie wiem. Nie miałam innej pracy.
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ANDRZEJ MOS A potem, po pracy?
KRYSIA Robię zakupy, sprzątam ... Mieszkam z rodzicami. Mój ojciec szuka skarbów.
ANDRZEJ MOS To ciekawe. Gdzie ich szuka? W ruinach starych zamków, zapewne.
KRYSIA Po polach, starych studniach. Skarbów, które zostawili po sobie Niemcy.
Wie pan, porcelana, czasem srebra, różne przedmioty.
ANDRZEJ MOS I pani mu pomaga W chwilach wolnych zajmuje się pani szukaniem skarbów. To jest hobby pani Krysi z tej Rudy. Rzadkie hobby. I co jeszcze
pani robi?
KRYSIA (nadal nie dostrzega ironii w glosie M osa) Już panu powiedziałam. Potem
idę spać. Nie mogę się doczekać, kiedy pójdę spać.
ANDRZEJ MOS Więc drugie pani hobby to spanie, hm, teraz rozumiem. (po chwili)
Więc co było jeszcze w tym śnie?
KRYSIA Już mi się nie chce o tym mówić. To nieważne.
ANDRZEJ MOS Napijemy się piwa? Albo wódki na dobry sen? Mogę jeszcze zapa'?
lic.
Krysia przytakuje. Mężczyzna znika w kuchni, a ona po chwili wahania podchodzi do maszyny. Jest tam wiersz. Tytuł wiersza brzmi: Noc w Mariandzie. Krysia
stoi nad maszyną sparaliżowana, sylabizuje te słowa szeptem. Za jej plecami, w
kuchni M os pobrzękuje szkłem. Krysia pieszczotliwym ruchem dotyka drżącym
palcem klawisza.
ANDRZEJ MOS (za jej plecami ustawiając butelkę i kieliszki) Piszę wiersze. Wydałem nawet tomik.
Krysia stoi sztywno wpatrzona w tekst w maszynie.
ANDRZEJ MOS No, proszę, niech pani siada. Teraz to już nie ma znaczenia Jadę do
wolnego świata Dali mi paszport za pierwszym razem, niezwykłe, co? Napiszę
do pani, jak mi pani da adres. (patrzy na wiersz w maszynie) Podoba się pani?
Czyta pani poezję? To tylko szkic, jeszcze go nie skończyłem. Podoba się pani?
(podchodzi do niej zaniepokojony jej milczeniem. Dotyka delikatnie jej ramienia)
Coś się stało?

się do niego powoli. Ma jasne wiedzące oczy. Patrzy na niego z
wewnętrznym uśmiechem. Powoli zbliża twarz do jego piersi i ostrożnie kładzie
na niej głowę. Stoją tak bez ruchu jakiś czas. M os sztywno trzyma kieliszek i butelkę. Po chwili jego ręce unoszą się, wahają, potem odstawia kieliszek i butelkę
na meblościankę. Zaczyna gładzić delikatnie Krysię po plecach.
KRYSIA (szeptem) A jednak to ty, znalazłam cię.
M os dotyka palcem jej policzka i caluje ją w usta.

Krysia odwraca

ANDRZEJ MOS Niech ci będzie.
Wsuwa palce w jej tlenione włosy i przysysa się do jej ust. Potem pociąga ją na
wersalkę i rozbiera. Krysia ma spokojną zrelaksowaną twarz. Nie ma w niej pożądania. Wysuwa się z garsonki i bluzki, i pasa do pończoch, i biustonosza. Jego
chuda klatka piersiowa przepływa przed jej oczami - sucha i kanciasta jak ka- mień.

ANDRZEJ MOS (rozdyszanym szeptem, całując ją po szyi) No to jak mnie
w tym śnie?
KRYSIA Mówiłeś mi w uchu.
ANDRZEJ MOS W którym uchu?
KRYSIA W lewym.
ANDRZEJ MOS Tutaj?
M os wsuwajej język do ucha. Krysia zaciska powieki.

słyszałaś
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Krysia ubiera się, siedząc na wersalce. Mężczyzna wstaje, siada na krześle i zapala papierosa.
ANDRZEJ MOS Niech to szlag.
Krysia, już ubrana, siada na krześle obok. Mężczyzna nalewa wódki do dwóch
kieliszków.
ANDRZEJ MOS Jak ci było? (patrzy na nią krótko i wypija swoją wódkę)
KRYSIA Dobrze.
ANDRZEJ MOS Chodźmy spać.
KRYSIA Teraz?
ANDRZEJ MOS A co? Jutro masz pociąg.
KRYSIA Wiem.
ANDRZEJ MOS Trzeba nastawić budzik.
Andrzej M os yvlecze się do łazienki. Krysia siedzi bez ruchu i przygląda się świą
tyni Amosa. Sciany pomalowane na pomarańczowo, ale w zimnym świetle jarzeniówek stały się nieprzyjemnie sine. W miejscu, gdzie od ściany odstaje słomiana
mata, widać bardziej jaskrawy kolor pomarańczy. Przy oknie wisi okopcona papierosowym dymem firanka, a po prawej stoi opustoszała meblościanka z maszyną do pisania. W ciąż jest tam "Noc w M ariandzie".
KRYSIA Dlaczego mnie pokochałeś? Czym się różnię od innych ludzi? I skąd wiedziałeś, że w ogóle istnieję?
ANDRZEJ MOS (wraca, znowu ma na sobie tę rozłażącą się pasiastą piżamę) Ty jesteś walnięta, jak Boga kocham.
KRYSIA Co to znaczy, że jestem walnięta?
ANDRZEJ MOS Jesteś wariatka. Nie widzisz tego? Odbiło ci. (nalewa sobie kieliszek wódki i przechyla go jednym haustem) Przyjechałaś do nieznajomego faceta
przez pół Polski. Opowiedziałaś mu swój sen i poszłaś z nim do łóżka To tyle.
Jesteś walnięta.

KRYSIA Dlaczego mnie zwodzisz? Dlaczego nie przyznasz się, że jesteś Amosem i
wiesz o mnie wszystko.
ANDRZEJ MOS Kim? Nie jestem żadnym Amosem. Nazywam się Andrzej Mos.
KRYSIA A Mariand?
ANDRZEJ MOS Mariand? Jaki Mariand?
KRYSIA Ten tytuł ,,Noc w Mariandzie". To przecież Częstochowa, wszystko się
zgadza Tak mi powiedziałeś we śnie- Marian d, a ja nie wiedziałam, co to znaczy.
M os śmieje się i siada przy niej na krześle.
ANDRZEJ MOS Jezu, ty bredzisz. Mariand to knajpa. Przychodzą tam wszystkie
miejscowe menele i piją wódę. Napisałem o tym wiersz. Wiem, że jest marny. Pisałem lepsze kawałki.
Krysia patrzy na niego z niedowierzaniem.

SKARB
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KRYSIA Powinieneś szukać tutaj, w starych ruinach. Tu był pewnie dom.
OJCIEC Tu było już szukane. Znaleźli serwis do kawy.
KRYSIA Atu?
OJCIEC Tu nie, ale obok. Były zdjęcia i medale. Na nic się nie przydały. Ale tu, tak,
masz rację. Można by sprawdzić. Zaraz w czterdziestym siódmym czy nawet
szóstym znaleźliśmy tu broń. Ale rozniosło się i kazali oddać. Wiem, kto nie oddał.

KRYSIA Kto?
OJCIEC Stary Kluczyk. Pewnie już do niczego.
Matka stawia na stole srebrny, wykwintny czajniczek i cudaczne filiżanki, każda
inna.
Krysia nalewa sobie i Ojcu herbaty.
MATKA Przydałyby się jakieś garnki. (po chwili) Poszedłbyś zamknąć kury.
OJCIEC Ty z tymi kurami. Uwzięłaś się na mnie? Kury, kury. Przecież widzisz, że
pracuję. Chyba się nie zarypię. Ty zawsze to samo. Kiedyś znajdziemy skrzynkę
złota, monety, złote naczynia, klejnoty ... Zobaczysz jeszcze... A ty mi tu z kura-

.,

nu.

MATKA Co byś jadł, jakby nie te kury.
W chodzi Kluczyk. Matka łapie spadający obrazek w ostatniej chwili.
KLUC2.YK Przyjechali! Samochód osobowy. Jest ich pięcioro. Stoją przy sklepie,
coś tam sobie szwargocą. Mają mapę i zdjęcia. Rozdawali dzieciom cukierki.
Ojciec zrywa się z krzesła i podniecony chwyta kufajkę.
OJCIEC Musimy tak za nimi iść, żeby się nie skapowali. Weźmy motyki, że niby
idziemy gdzieś w pole. Osobno. Ty górą, ja przy strumieniu. I patrz na ich każdy
ruch.
MATKA Czapkę! Stary wariat.
KLUC2.YK No to ich mamy.
Wychodzą, trzaskając drzwiami. Spada obrazek. Matka podnosi go i wciska Krysi.
MATKA Masz, weź go sobie, niech tu nie spada. Mam tego dość.
Scena 21

Krysia, w nocnej koszuli, stoi przed lustrem w swoim pokoju i nawija kosmyki
włosów na papiloty. W pokoju panuje półmrok. Widzi swoją twarz w lustrze.
GŁOS To ja, Amos, gdzie byłaś?
KRYSIA (nieruchomieje; jej głos) Jak to, nie wiesz, gdzie mogłam być?
GŁOS Nie wiem.
GŁOS KRYSI Czy nie wędrujesz razem ze mną?
GŁOS (po chwili, jakby zawstydzenia) Nigdy nie odchodź tak daleko.
Krysia ze złością zaczyna nawijać włosy na papiloty.
KRYSIA Co to dla ciebie znaczy daleko? Czego ty ode mnie chcesz?
GŁOS (po chwili) Kocham cię.

Scena 19

Krysia jedzie nocnym pociągiem przyklejona do szyby. Nie ma żadnego
Jest zmęczona. W szybach odbijają się światła mijanych miast.
Trzaskają drzwi kuchni. Spada obrazek.

makijażu.

Scena 20

Krysia siedzi z ojcem przy stole w kuchni. Przed sobą
sowaną mapę.

mają rozłożoną ręcznie

ry-

S cen a 22

Krysia siedzi przy stole w miejskim banalnym mieszkaniu Jasnowidza. W dło
niach gniecie chusteczkę. Meble na wysoki połysk, kryształy za szybą. Okna wychodzą na rozświetloną słońcem ulicę. Słychać gruchanie gołębi, codzienny gwar
z ulicy. Naprzeciw niej siedzi banalny mężczyzna, a przed nim diagram horoskopu.
JASNOWIDZ Co chcesz wiedzieć?
KRYSIA Co ze mną będzie? Czy znajdę w życiu miłość? Czy b<(dę szczęśliwa? Sam
pan wie, o co pytają ludzie. Chcę zapytać tak samo, jak inni.
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JASNOWIDZ Różnie pytają. Wcale nie tak samo.
KRYSIA Czy jest ktoś, kto mnie kocha? I co to znaczy? Co

się

Andrzej Stasiuk

ze mną stanie, kiedy

umrę?

Jasnowidz patrzy na nią uważnie, potem bierze jej dłoń w swoją. Zamyka oczy;
jego gałki oczne poruszają się pod powiekami w lewo i w prawo, jakby oglądał
jakieś wewnętrzne krajobrazy. Po chwili mówi:
JASNOWIDZ Moje dziecko, nigdy nie umiera się raz na zawsze. Twoja dusza będzie
tu przychodzić jeszcze wiele razy, aż znajdzie to, czego szuka. (chwilę milczy, na
moment otwiera oczy, jakby chciał się posilić widokiem klientki, potem znowu je
zamyka, bierze głęboki oddech i mówi) Wyjdziesz za mąż i urodzisz dziecko.
Chłopca Będzie chorować, a ty będziesz o niego dbać. Twój mąż będzie od ciebie starszy i w końcu zostaniesz wdową. Twoje dziecko odejdzie od ciebie, wyjedzie daleko, może za ocean. Widzę wodę i wielkie miasto. Będziesz bardzo stara,
kiedy umrzesz. Umieranie sprawi ci przyjemność.
Milknie. Zapada cisza.
KRYSIA To wszystko?
JASNOWIDZ Tak.
KRYSIA Jest pan pewien?
JASNOWIDZ (jakby przemagał wahanie) Tak.
Krysia zostawia mu na stole banknot i wychodzi, ociągając się.
Scena 23

Krysia wchodzi do domu, trzaskają drzwi, ale tym razem obrazek nie spada, tylko
kołysze się niebezpiecznie, a potem uspokaja. Krysia zdejmuje kalosze, wkłada
papcie i zaczyna wykładać zakupy na stół. Potem odwraca się w stroną kredensu.
Jest pusty, wygląda teraz pospolicie i zwyczajnie. Brakuje w nim srebrnej zastawy.
GŁOS To ja, Amos.
GŁOS KRYSI Wiem.
GŁOS Kocham cię, jesteś niezwykłą osobą.
Krysia traktuje teraz Głos zupełnie naturalnie, nie przestaje przenosić zakupów
do kredensu. Kiedy przechodzi koło złożonego w pudełku szapoklaka, który leży
na krześle, kapelusz otwiera się nagle z trzaskiem. Krysia patrzy na niego z
uwagą.

Koniec

MUCHY

Scena l
Wnętrze knajpy: Jeden stolik przykryty ceratą, niewielki bar, za barem kilka półek, na których stoją niezidentyfikowane butelki. Prócz tego wystawa kilku gatunków papierosów, herbatników, gum do żucia i cukierków. No i tablica. No i napis: Kredyt umarł, już nie żyje ... itd. Ogólnie bardzo skromnie, ale schludnie. Na
ścianie pod sufitem zawieszony jest czarno-biały staroświecki telewizor. Cały czas
jest włączony. Przy stoliku siedzi dwóch mężczyzn: Janek i Józek. Za barem stoi
nieruchomo Barmanka. Janek i Józek popijają wodę mineralną.
JĄ.NEK Co oni tak jadą? Już trzy samochody.

JOZEK Weekend jest, to jadą.
JĄ.NEK Kiedyś tak nie jeździli.
JOZEK Wtedy nie było weekendów.
JĄ.NEK No to co było?
JOZEK W sobotę był fajrant, a potem niedziela
JĄ.NEK Jadą, jadą i zaraz będą wracać. To nie jest życie.
JOZEK Człowiek musi odpocząć.
JĄ.NEK Jak człowiek jest zmęczony, to siedzi, a nie jeździ. Oni nic nie robią.
JOZEK Muszą coś robić, żeby potem jeździć.
JANEK Nie wierzę. Robota to jest robota Nawet Pan Bóg jak się zmęczył, to odpo, czywał siódmego dnia, ale nigdzie nie jeździł.
JOZEK O, jeszcze jeden. Duży i nowy.
JĄ.NEK No właśnie. Całe życie robisz i nie zarobisz. W dodatku zaraz będzie wracać.
JOZEK Pojutrze.
JANEK No właśnie. To się nie może opłacać. (do Barmanki) Nalej jeszcze dwa
Barmanka nalewa dwie mineralne, potem pisze kredą na tablicy "J" i rysuje dwie
kreski.
Wyciemnienie.
Scena 2

To samo wnętrze, co w scenie poprzedniej. Przy stoliku siedzi samotnie Janek.
Wchodzi Władek. Rozgląda się, podchodzi do baru, przygląda się półkom, wraca,
siada obok Janka.
Andrzej Stasiuk, ur. 1960, prozaik, autor m. in. Murów Hebronu a także Dwóch (telewizyjnych) sztuk
o śmierci; współpracuje z Tygodnikiem Powszechnym i Gazetą Wyborczą.

