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Patrzę w nocy przez okno i widzę jak w moją stronę idzie mój własny ojciec… Ojciec, 
którego już nie ma, nieistniejący, zaprzepaszczony, ojciec z przeszłości, ojciec-duch…

OJCIEC
Synu, zaniedbałeś nas. Zapomniałeś. Odwiedź nas czasem. Czego nas tak rzadko odwiedzasz?

JUREK
Studia, tato. 

OJCIEC
Przecież skończyłeś. 

JUREK
Praca.

OJCIEC
Rzuciłeś słyszałem. 

JUREK
Żona. 

OJCIEC
Rozwiodłeś się. 

JUREK
Brak żony. 

OJCIEC
No jak to? Przecież żyjesz na kocią łapę z tą… 

JUREK
Trochę chorowałem.

OJCIEC
Na katar. 

JUREK
Mam alergię na rodzinny dom. 

OJCIEC
E tam! Wpadnij do nas czasem! Co ci szkodzi?! 

JUREK
Rzeczywiście, nic nie szkodzi. Nic nie szkodzi wsiadanie w pociąg, odjazd, bilet, odjazd. 
Pusty przedział. Ja w piżamie. Nic nie szkodzi. 

Pusty przedział w pociągu. Siedzi w nim tylko JUREK w piżamie i patrzy za szybę. Głośny 
stukot kół. W pewnym momencie naprzeciw niego materializuje się ANNA i mówi: 

ANNA
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Po co tam jedziesz? Przecież oni wszyscy jakby nie żyli. Jakby już nie byli z tego świata. 

JUREK (po chwili ciszy)
Pamiętam ich jeszcze sprzed dwudziestu lat. Ciebie też. Jak żywą. 

ANNA 
Po mnie zostały tylko kości… Bardzo ładne! Jak u modelki… 

Noc. Dom rodziców. JUREK dzwoni do drzwi. Otwiera OJCIEC. 

JUREK
Cześć. 

OJCIEC
To ty?! Cześć!

JUREK
Chciałem wam zrobić niespodziankę, dlatego nie uprzedzałem. Mogę?

JUREK
Wejdź, pewnie. 

JUREK
Co u was?

OJCIEC
A, nic. Matka śpi, a ja oglądam telewizję. 

JUREK
Sport?

OJCIEC
Seriale dla bab. Jak nie ma co oglądać to seriale oglądam. 

JUREK
Przywiozłem ci coś. 

OJCIEC 
Ulubioną?

JUREK
Ulubioną. 

JUREK podaje OJCU butelkę czystej wódki wyborowej. 

OJCIEC
Chodź do kuchni to się od razu napijemy. Chcesz herbaty na rozgrzewkę? 

Po chwili. Przy herbacie i wódce. 
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OJCIEC 
Twoją matkę poznałem jak miała dwadzieścia lat. Była młoda i głupia. Za to miała duże i 
piękne piersi. Nikt nie miał takich piersi jak ona! Boże, jak nam się wtedy chciało żyć! 
Byliśmy głupi, ale chciało się nam żyć! Ile masz teraz lat? 

JUREK
Trzydzieści trzy.

OJCIEC 
Co to jest trzydzieści trzy? Ja mam sześćdziesiąt sześć! Śmierć mi już siedzi na ramieniu. 
Siedzi i chichocze. Czasami, jak się gorzej czuję to się boję patrzeć w lustro, żeby jej tam nie 
zobaczyć. 

JUREK
Nie widać nic, nie bój się.

OJCIEC
Nie widać mówisz? 

JUREK
Nie. 

MATKA wchodzi do kuchni. 

MATKA 
Co tak siedzisz po nocy? 

OJCIEC
Z synem siedzę!

MATKA
Syn! Boże drogi, syn! Czemu nie zadzwoniłeś? Nie uprzedziłeś? 

JUREK
Chciałem wam zrobić niespodziankę! 

MATKA
No i zrobiłeś! Przytul się do starej matki. 

JUREK
Nie jesteś jeszcze taka stara. 

MATKA
Ale przytulić się możesz. 

JUREK i MATKA przytulają się. 

JUREK
Przywiozłem ci coś. 

4



MATKA
Ulubione?

JUREK
Ulubione. 

JUREK wyjmuje z walizki ptasie mleczko. 

MATKA
Dziękuję ci, synku. 

JUREK
Mamo, to tylko najtańsze ptasie mleczko jakie było w sklepie.  

MATKA
Ale jest od ciebie, a od ciebie nic nie jest takie sobie. Od ciebie wszystko jest wyjątkowe. 

JUREK
Dobrze teraz sypiasz, mamo? 

MATKA
Zasypiam łatwo, tylko potem budzę się po parę razy w nocy. 

OJCIEC
Badania ostatnio robiła i coś jej tam powychodziło... 

MATKA
EKG coś... A tak to wszystko w porządku. 

JUREK
A Gośka dzwoniła? 

MATKA
Przedwczoraj. Mówiła, że może na Wielkanoc przylecą. Tylko muszą już teraz bilety 
wykupić, bo potem jest podobno strasznie drogo. 

JUREK
No tak. 

MATKA
A ty jak? Zdrowy? Pociągiem przyjechałeś? 

JUREK 
Pociągiem. Trochę jestem przepracowany, ale zdrowy. Tylko alergię mam na…  

OJCIEC
O, dobrze, że jesteś to mi jutro pomożesz przenieść to moje stare łóżko do garażu!

MATKA
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A po co ci łóżko w garażu? 

OJCIEC
Jak to po co? Chyba, żeby mnie zdenerwować się pytasz! 

JUREK
A co u sąsiadów? Zdrowi? 

MATKA 
Teresa ciężko choruje. 

OJCIEC
Ona już umrze niedługo. 

MATKA
Nie dogaduj, bo się spełni!

OJCIEC
No pewnie, że się spełni. Wcześniej czy później się spełni, a jak sobie wyobrażasz? 

OJCIEC z MATKĄ toczą zażarty spór, rozmawiają, kłócą się, a JUREK jakby się oddalał i 
oddalał, aż wreszcie obok niego materializuje się nieżyjąca BABCIA, niewidoczna dla OJCA i 
MATKI. 

JUREK
Co tam u ciebie, babciu? 

BABCIA
A nic. A u ciebie?

JUREK
Tęsknię za tobą. (wskazując na rodziców) Za nimi też. 

BABCIA
Zostań tam, gdzie jesteś. Nie ma się co śpieszyć. 

JUREK
Oglądam się za siebie czasem, ale coraz mniej widzę i czuję. 

BABCIA
To tylko przyzwyczajenie, żeby się oglądać za siebie...

JUREK
Przyjdę do ciebie jutro. Wezmę twoje ulubione kwiaty. 

BABCIA
Astry i róże. Jak byłeś mały i chciałeś mi zrobić na złość to podcinałeś żyletką kwiaty w 
ogrodzie. 

JUREK
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Czasami tak robiłem. To prawda. 

BABCIA
I wtedy płakałam. Dziadek cię za to ścigał po całym podwórzu. 

JUREK
Chciał mi zlać tyłek. Ale jak mnie już dopadł to tylko udawał, że bije. 

BABCIA
Bo dziadek kochał dzieci... 

Powrót do tzw. „realności”… 

OJCIEC
A z babcią Stasią jak było? Jeszcze pogotowie nie zdążyło przyjechać, a ona już wyzionęła 
ducha! 

MATKA
Mojej mamy nie mieszaj do swojego chorego rozumowania. 

JUREK
No właśnie, a co u babci słychać? 

OJCIEC
A co ma być słychać? Nie przecieka! 

MATKA
O, dobrze, że mi przypomniałeś. Jak będziesz na cmentarz szedł to nie bierz tych ciętych 
kwiatów, bo strasznie je teraz kradną. Lepiej jakiś ładny znicz kupić. Teraz ładne znicze już za 
pięć złotych dostaniesz… 

OJCIEC
Szczególnie astry i róże kradną… 

JUREK
Ale przecież dla babci je biorę, nie dla złodziei… 

OJCIEC
A co ich to obchodzi? Biorą, co im w ręce wpadnie.

JUREK
Ale to nie dla nich. Ja im tego nie kupuję. Babcia lubiła astry i róże to kupuję jej astry i róże. 

MATKA
Ale złodzieje je zabierają! Przecież ci mówimy. 

JUREK
Nie szkodzi, najważniejsze, że zanoszę babci to, co lubiła najbardziej. 

OJCIEC
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No mówimy ci, że psu na budę taki prezent, a ty dalej swoje! 

JUREK
Ale ja to robię dla babci! 

MATKA
Dajmy już spokój z babcią. Powiedz lepiej gdzie będziesz spał? U ciebie w pokoju czy u 
Małgosi chcesz? 

JUREK
U mnie w pokoju. 

OJCIEC
Tam koło babci leży teraz ojciec tej twojej… 

JUREK
Czyli tam go położyli? 

OJCIEC
Oni mieli grób rodzinny w innym miejscu, ale jak ona umarła to już nie było tam miejsca dla 
niego… 

MATKA
Zawsze mówiłam: nie ma nic gorszego niż przeżyć śmierć swoich dzieci… 

JUREK
Pójdę jutro to zobaczę. 

MATKA
To co? Pościelić ci? 

JUREK
Tak, pościel. 

MATKA wychodzi, a OJCIEC z JURKIEM zostają sami. 

OJCIEC
Mówię ci, ona jest już coraz gorsza. 

JUREK
Kto? 

OJCIEC
Twoja matka. Żyć się z nią nie da. Jakbym jej nie sztorcował czas od czasu to by już całkiem 
zbzikowała. 

JUREK
Zawsze ją sztorcowałeś. 

8



OJCIEC
Bo zawsze miała zadatki na wariatkę! A teraz to już…! 

MATKA wchodzi z powrotem z dwoma kompletami pościeli na rękach. 

MATKA
Którą ci pościelić? 

JUREK
Tę żółtą…? 

MATKA
A nie chcesz tej niebieskiej? Dotknij jaka delikatna. Kupiłam ją niedawno. Wujek Zdzichu z 
ciocią Elą w niej spali i bardzo sobie chwalili. 

JUREK
No dobrze, to tę niebieską mi pościel. 

MATKA wychodzi. 

OJCIEC
Ona tak cały czas! 

JUREK
Mi to nie przeszkadza. 

OJCIEC
Jeszcze po jednym? 

JUREK
Na zdrowie! 

W tym momencie wchodzi MATKA z dwoma zagłówkami:

MATKA
A co ci lekarz powiedział?

OJCIEC
Ty i ten twój lekarz mnie do grobu wpędzicie! 

MATKA 
A pod głowę który wolisz? 

JUREK
Ten biały…? 

MATKA
A nie wolisz ten niebieski? Ciocia Ela… 
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JUREK
Ten niebieski, tak!

MATKA ponownie wychodzi. 

OJCIEC
Ja tak mam codziennie! Przecież to krew może człowieka zalać!

JUREK
Mi to nie przeszkadza. Pójdę już spać... 

OJCIEC
To jeszcze po jednym. Na trzecią nogę. 

JUREK
Na zdrowie. 

JUREK leży w łóżku, w niebieskiej pościeli, jest ciemno, patrzy w sufit. 

BABCIA
Białe astry i czerwone róże. 

JUREK
Dobrze, babciu, będzie tak jak zawsze lubiłaś. Śpij dobrze. 

BABCIA
Ty też syneczku, ty też. 

Ciemność, która w tej akurat sztuce w tym akurat momencie prowadzi na cmentarz. A zatem 
następna scena dzieje się na cmentarzu. JUREK stoi nad grobem OJCA ANKI.

JUREK
Czyli to jest grób twojego taty. Pamiętam jak nas przyłapał u ciebie w pokoju. Nie wiedział, 
co powiedzieć. Potem rozmawiał ze mną o piłce nożnej. Jakby nigdy nic. 

ANNA
Bardziej przeżył moją śmierć niż mój pierwszy raz. 

JUREK
Powiesz wreszcie jak to się stało?

ANNA
Przecież wiesz. Poszliśmy tam, żeby się kochać, ale zapomnieliśmy o piecyku. To była ciepła 
wiosna, ale noce były chłodne. Zapaliliśmy w piecyku i zapomnieliśmy o całym świecie… 
Coś było przytkane, wentylacja nie działała tak jak powinna… 

JUREK
A Grzesiek? Przecież on powinien wiedzieć o takich rzeczach. 
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ANNA
Byliśmy za bardzo zajęci sobą... Wiesz jak to jest. 

JUREK
Nie wiem. Dowiedziałem się o was dopiero po waszej śmierci. 

ANNA
Przykro mi. Żadne z nas nie miało odwagi…

JUREK
Mimo wszystko wolałbym, żebyście oboje żyli. 

ANNA
Dzień wcześniej powiedział, że chce się ze mną ożenić. 

JUREK 
Ja ci tego nigdy nie powiedziałem. 

ANNA
Mówił to całkiem serio. Nie tak jak się zwykle mówi, kiedy się idzie z kimś do łóżka. 

JUREK
Na pewno. Miał trochę słomiany zapał, ale był za to bardzo przekonujący. To mój najlepszy 
kumpel, trochę go znałem. 

ANNA
Niepotrzebnie wyjeżdżałeś na studia. Tu też mogłeś studiować. Wtedy bylibyśmy razem.  

JUREK
No jak to? Przecież on ci się oświadczył, a ja nie. 

ANNA
Gdybyś nie wyjeżdżał, może bym jeszcze żyła. I była z tobą. 

JUREK
Może. A może powinnaś być bardziej powściągliwa?

ANNA
Położyli mnie do trumny w białej sukni. Tak jak się kładzie dziewice. 

JUREK
To, że się przespałaś z najlepszymi kumplami nie musi źle świadczyć o twoim dziewictwie. 

ANNA
A ty masz kogoś? 

JUREK
Miałem żonę, a teraz mam przyjaciółkę. 

11



ANNA
Człowiek powinien z kimś być. 

JUREK
Pewnie tak.   

OJCIEC
Gadasz do siebie? 

JUREK
Czasami. 

OJCIEC 
Chodź, pokażę ci, jaki zrobiliśmy pomnik na grobie mojego ojca. Z czarnego marmuru. 

Nad grobem dziadka. OJCIEC i JUREK. 

OJCIEC
Mój ojciec to był kawał skurwysyna. Ale w tym dobrym sensie. Pamiętasz go? 

JUREK
Słabo. 

OJCIEC
Jak będziesz w moim wieku to cmentarz i szpital to będą dwa najważniejsze miejsca. 
Będziesz na przemian: raz szpital, raz cmentarz odwiedzał. 

JUREK
Niektórzy od razu na cmentarz trafiają. 

OJCIEC 
Coraz więcej przyjaciół, coraz więcej znajomych. Moje miasto się wyludnia, a cmentarz się 
zaludnia. Jak tu teraz przychodzę to cały czas gadam z nimi. O tam, popatrz tam dalej… 
Nigdy ci tego nie mówiłem, ale to była moja wielka miłość… 

JUREK
Gdzie? 

OJCIEC
No chodź ci pokażę. 

JUREK i OJCIEC idą w stronę grobu młodej dziewczyny. Stają nad nim. 

OJCIEC
To ona. Ale miała cycki, mówię ci! 

JUREK
Dotykałeś ich? 
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OJCIEC
Trzy razy. A potem wyjechała zagranicę i już ją w takim stanie przywieźli… 

JUREK
Wypadek? 

OJCIEC
Morderstwo. Zgwałcili i zamordowali. Biedna dziewczyna. 

JUREK
Gdzie?

OJCIEC
W Niemczech ją zabili. Kto wie, gdyby nie wyjechała to może ona byłaby twoją matką? 

JUREK
Byłaby matką kogoś innego. Przecież nie mógłbym być sobą w takiej sytuacji. 

OJCIEC
Jak to? 

JUREK
Może urodziłbym się dziewczyną? Kto wie? Byłbym kimś innym. Inaczej bym wyglądał, co 
innego mówił, co innego czuł…

OJCIEC
A, w tym sensie. A tam leży jeszcze inna moja… 

JUREK
A koledzy? 

OJCIEC
Jak to koledzy. Źle się prowadzili i źle na tym wyszli. Śmieję się z nich i boję się ich zemsty. 

JUREK
Ja też boję się zemsty. 

OJCIEC
To ciekawe, ale człowiek się zawsze czegoś boi. W większości przypadków niepotrzebnie. 

JUREK
Idziemy do babci? 

OJCIEC
Chodźmy. Babka to była jedyna osoba z rodziny twojej matki, którą lubiłem. 

JUREK
Wiem. Zawsze to powtarzasz. 
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OJCIEC
To była fajna kobita. Piersi też miała ładne. Jak była jeszcze w miarę młoda. 

JUREK
Pamiętam ją tylko jako staruszkę. 

OJCIEC
Za późno się urodziłeś. 

JUREK
Co zrobić? 

OJCIEC
Czego kupiłeś te astry i róże? Przecież ci mówiliśmy, że zaraz je rozkradną. 

JUREK
Bo babcia je lubiła. 

OJCIEC
Uparty jesteś. Zawsze byłeś uparty. To w rodzinie po stronie matki mieli takie cechy… 

OJCIEC i JUREK stają nad grobem BABCI. Stoją i milczą. 

OJCIEC
Modlisz się? 

JUREK
Nie. 

OJCIEC
No to co się nic nie odzywasz? 

JUREK
Bo sobie myślę o babci. 

OJCIEC
Pomódl się za nią. 

JUREK
Nie będę się modlił. 

BABCIA
Dlaczego się nie chcesz modlić? Nie mówię, że nade mną i za mnie, ale w ogóle? 

JUREK
Babciu, przyniosłem ci astry i róże. Tak jak chciałaś. 

BABCIA
Ale dlaczego się nie modlisz? 
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JUREK
Bo nie lubię i nie wierzę. 

BABCIA
To ja cię tak wychowałam? 

JUREK
Sam się wychowałem. Jak stąd wyjeżdżałem to się bałem Boga i wszystkich świętych, a teraz 
w nich nie wierzę. 

BABCIA
Ale z umarłymi lubisz rozmawiać. 

JUREK
Bo mam wyrzuty sumienia. 

BABCIA
Zrobiłeś coś? 

JUREK
Że od was uciekam mam wyrzuty. Że się was boję. I o was się boję. Żeby się wam nic nie 
stało. 

BABCIA
Mi się już nic nie stanie. 

JUREK
Chciałbym wierzyć… 

OJCIEC
Chodź, wezmę cię jeszcze na jeden grób. Pokażę ci taką dziewczynę, z którą byłem na 
studniówce…

JUREK
To ty zdawałeś maturę? 

OJCIEC
Na jej studniówce byłem! 

JUREK
No tak, mogłem się domyślić.

OJCIEC
To tutaj. Wiesz jaka ona była ładna… 

JUREK
Ładne miała piersi? 

OJCIEC
Jeszcze jak! Ale wyszła za mąż za innego. Strasznie pyskata była. 
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JUREK
Jak moja była żona? 

OJCIEC
Nawet bardziej. Jak twoja matka. 

W domu…

MATKA
Co zjesz na deser? Placek z morelami czy lody? 

JUREK
Może lody? 

MATKA
A nie chcesz placka? Piekłam specjalnie. 

JUREK
To placek w takim razie.

MATKA
No pewnie, placek lepszy.  

MATKA wychodzi. 

JUREK
Jak się z nimi dłużej nie widzę to tęsknię. I w tej tęsknocie inaczej sobie wszystko 
wyobrażam. Że ojciec jest inny, że matka inna, to znaczy nie myślę, że oni są inni, tylko, że 
tacy właśnie są, jak ich sobie wyobrażam. Że oto na przykład matka wchodzi nagle w 
okularach, z książką pod pachą i szczerze rozmawiamy… 

MATKA wraca w okularach i z książką pod pachą… 

JUREK
Co teraz czytasz, mamo? 

MATKA
Schopenhauera. 

JUREK
Nigdy nie czytałem. Poczytasz mi?

MATKA
Powinieneś sam przeczytać. Już jesteś wystarczająco duży. 

JUREK
Myślisz? 
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MATKA
No pewnie, że jesteś duży. 

JUREK
Jestem zbyt leniwy. Za mało mam w sobie woli życia. Kiedyś byłaś moim ideałem… 

MATKA
Wiem. 

JUREK
Patrzyłem na ciebie jak na bóstwo. 

MATKA
Wiem. 

JUREK
Podziwiałem cię. Chciałem na ciebie zasłużyć. 

MATKA
Wiem. Czytałam Freuda.  

JUREK
…ale potem się to wszystko jakoś zapomniało, odmieniło, przepadło, rozkruszyło…  

MATKA
Poczekaj. Coś przyniosę. 

MATKA na chwilę wychodzi i wraca z plackiem morelowym, bez okularów i książki. 

MATKA
Bardzo dobry placek z morelami mi wyszedł. Nawet ojcu smakował. No i co tam na 
cmentarzu? 

JUREK
Nic. Ojciec mi trochę opowiadał… 

MATKA
O czym? 

JUREK
Gdzie kto leży, jak zginął… 

MATKA
Ten to ma tematy! 

JUREK
O dziadku mi mówił… 

MATKA
A u Wójcików na grobie byłeś? 
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JUREK
Byłem. 

MATKA
I co? 

JUREK
Nic. 

MATKA
Nie ma nic gorszego, niż przeżyć śmierć własnego dziecka! Zawsze to mówiłam. 

JUREK
Tak, zawsze to mówiłaś. 

MATKA
Nic gorszego!

JUREK
Zgadza się. 

MATKA
Napijesz się jeszcze czegoś? 

JUREK
Nie, dziękuję. A kiedyś, jeszcze przed studiami, Kolega Ojca, powiedział mi coś o mojej 
matce, czego długo nie mogłem zapomnieć… 

KOLEGA OJCA
Twoja matka to była luks kobita! Cycki miała ładne! Wszystkim się podobała! 

JUREK
Naprawdę? 

KOLEGA OJCA
A jak! Chodziłem z nią przez trzy miesiące to wiem!

JUREK
To ty…?! To znaczy kiedy z nią wujek chodziłeś?

KOLEGA OJCA
Przed twoim ojcem jeszcze. Z miesiąc przed. Odbił mi ją skubany! Niewiele brakowało a 
byłbym twoim ojcem! 

JUREK
To już chyba nie moim. 

KOLEGA OJCA
Jak to? 
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JUREK
Ktoś inny by się przecież urodził. Może dziewczyna? Ktoś inny, ja mogłem być tylko taki, 
jaki jestem teraz. 

KOLEGA OJCA
Fajna była kobita, tylko strasznie zazdrosna. Raz poszedłem z twoim ojcem na studniówkę. 
On był z taką jedną, co potem się z innym ożeniła, a ja poszedłem dla jaj z moją obecną żoną. 
W tajemnicy przed twoją matką, ale ona się dowiedziała, chyba od twojego ojca zresztą, no i 
tak już zostało. Twój ojciec tylko na tym skorzystał… 

JUREK
No i stąd ta karma. Mój ojciec związał się z dziewczyną kolegi, a z moją dziewczyną związał 
się mój kolega ze szkolnej ławki… 

W kawiarni przy stoliku…

KAŚKA
Zawsze siedzieliście z Grześkiem w jednej ławce, pamiętasz? 

JUREK
Pewnie. 

KAŚKA
Piętnaście lat temu. 

JUREK
Piętnaście, szesnaście, siedemnaście i osiemnaście. Całe liceum przesiedzieliśmy w jednej 
ławce. A potem jak wyjechałem na studia to przeleżał i przespał pół roku z moją dziewczyną 
nic mi o tym nie mówiąc. Aż się oboje zaczadzili i się dowiedziałem… 

KAŚKA
No tak, to bardzo smutna historia. Nigdy bym nie pomyślała, że Anka i Grzesiek… Ale potem 
to już wiedzieli wszyscy. Tylko nie ty. 

JUREK
Co zrobić? Tacy jak ja o wszystkim dowiadują się na końcu. A co u ciebie? 

KAŚKA
A nic, wszystko w porządku. Miałam raka, wyłysiałam na chwilę, ale mi przeszło. 

JUREK
To ciężka choroba, prawda? 

KAŚKA
Bałam się, że umrę. Wpadłam w depresję. Teraz dużo ludzi umiera na raka. Badałeś się? 

JUREK
Badałem sobie mocz i krew. Dalej jesteś z Jarkiem? Siedzieliście razem w tej samej ławce. 
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KAŚKA
Tak, ale nie kochamy się już od pięciu lat. Mimo to jesteśmy szczęśliwi. 

JUREK
To dobrze. Człowiek musi z kimś być. 

KAŚKA
To prawda. Jarek mi bardzo pomógł jak byłam chora. Woził mnie do szpitala, podawał leki. 
Mogłam płakać do woli. 

JUREK
To znaczy, że jest dobrym mężem. 

KAŚKA
A pamiętasz jak się raz przespaliśmy? 

JUREK
My? Gdzie? 

KAŚKA
Jak to? Nie pamiętasz? W liceum, na dyskotece. Pokłóciłam się z Jarkiem i on poszedł, żeby 
mi zrobić na złość sam do domu i wtedy ja, żeby mu zrobić na złość…

JUREK
To z tobą było?! 

KAŚKA
No! 

JUREK
W szkolnej świetlicy, prawda? 

KAŚKA
Tak. 

JUREK
Teraz sobie przypomniałem. Miałaś taki śmieszny pieprzyk na lewym pośladku…

KAŚKA
Jak skończyliśmy to miałeś wyrzuty. Bo Jarek to był twój dobry kumpel. Nie tak jak 
Grzesiek, ale też kumpel. 

JUREK
Może dlatego to wyparłem? A powiedz, tak zupełnie bezinteresownie pytam, fajnie ci było 
wtedy? 

KAŚKA
Ja nigdy nie narzekam. Mamy z Jarkiem dwójkę dzieci. Zdrowe są. Ada jest bardzo 
inteligentna. A ty masz dzieci? 
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JUREK
Nie. 

KAŚKA
To rób! Kiedy chcesz robić? Jak będziesz stary?

JUREK
Nie wiem, czy w ogóle będę robił. 

KAŚKA
Dzieci są fajne. 

JUREK
Dopóki nie dorosną. 

KAŚKA
Popatrz tu, mam ich zdjęcia…

MATKA
Tu masz, popatrz, co ci przyszło… 

JUREK
Co? 

MATKA
Zaproszenie na piętnastolecie matury. 

JUREK otwiera kopertę. 

JUREK
A, rzeczywiście. To już piętnaście lat minęło? 

MATKA
I co? Pójdziesz? 

JUREK
Poczekam aż większość umrze. Wtedy pójdę. Teraz to za mała atrakcja. Będą się 
przechwalać, kłamać i pić. A potem się wszyscy porzygają i posrają. Gdybym poszedł to bym 
kłamał, przechwalał się i się porzygał i posrał. Komitet organizacyjny: Katarzyna i Jarosław 
Mazurkowie. Małżeństwo z naszej klasy. Bardzo się kochali w liceum. 

MATKA
Ty też się bardzo kochałeś, jak byłeś w liceum. Pamiętasz? 

JUREK
Coś pamiętam. Jak przez mgłę, ale jednak… 

MATKA
Ładna dziewczyna była. Może z nią byłbyś szczęśliwy? 

21



JUREK
Przecież jestem szczęśliwy. 

MATKA
Nie widać po tobie. Kiedyś się częściej uśmiechałeś. 

JUREK
Bo byłem młodszy… Teraz wszystko jest inaczej. Wszystko się popieprzyło. No dobra, idę na 
spacer. Przejdę się trochę. 

MATKA
To załóż czapkę chociaż. Zimno jest. 

JUREK
Dobra tam… Jedyna rzecz, której nigdy nie zapominam założyć, a o której nigdy mi matka 
nie przypominała to porządna lateksowa prezerwatywa… 

Na spacerze. Niedaleko szkoły… 

JAREK
Pamiętasz to boisko? 

JUREK
No pewnie!

JAREK
Paweł stał na bramce, Grzesiek na obronie, a ty jak plejmejker grałeś na środku. 

JUREK
A ty? 

JAREK
Ja na szpicy, nie pamiętasz? Zawsze jak Kaśka przychodziła na mecz to się popisywałem i 
grałem sto razy lepiej. 

JUREK
Kochacie się nadal? 

JAREK
Cały czas, stary. Jakbym ją miesiąc temu poznał. 

JUREK
A dzieci? 

JAREK
Dużo pociechy. Szczególnie Franek. Tylko cały czas trzeba na nie zapierdalać…

JUREK
Nazwałeś swoje dziecko Franek? 
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JAREK
Po pradziadku. Zginął na wojnie. 

JUREK
W tym kraju ciągle ktoś ginął na wojnie. Ale żeby dawać dziecku na imię Franek? 

JAREK
A co? Nie podoba ci się?

JUREK
To dobrze, że jesteś szczęśliwy. 

JAREK
Stary, coraz bardziej! Kaśka trochę chorowała, ale wyszła z tego. 

JUREK
Co jej było? Coś poważnego?

JAREK
Rak tylko. 

JUREK
Bałeś się? 

JAREK
Trochę. Ale jakoś to przeżyliśmy. Wzmocniło to nas. Było ciężko, bo przez tę chorobę mnie 
zdradziła, bardzo się wtedy bała, a tamten dał jej to coś, czego ja nie mogłem jej wtedy dać… 
Tak to przynajmniej tłumaczyła. 

JUREK
A z kim cię zdradziła? Wiesz już? 

JAREK
Z jakimś bucem ze swojej pracy… Nie lubię jak właśnie jakiś taki buc się nawinie i czyjeś 
nieszczęścia i kryzysy w związku wykorzystuje! Ale ja już tak mam, że dziewczynie, którą 
kocham to bym wszystko wybaczył, a faceta, który się z nią przespał to bym żywcem zajebał! 
Tylko jej tego nie mów, dobra? 

JUREK
Nie zamierzam. 

JAREK
Była w kryzysie. Wiesz jak to jest, jak się jest w kryzysie? 

JUREK
Jest chujowo, prawda?

JAREK
Trochę. A pamiętasz jak raz z przewrotki strzeliłem? 
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JUREK
W samo okienko. 

JAREK
Dokładnie! Ale Kuźniar mi nie uznał, bo byłem na spalonym. 

JUREK
Właśnie moim zdaniem nie byłeś wtedy na spalonym. Kuźniar się pomylił. 

JAREK
I po tylu latach mi mówisz?!

JUREK
Wiesz, nie było okazji wcześniej… 

JAREK
A kto to mógł jeszcze widzieć? 

JUREK
Grzesiek na pewno. 

JAREK
Ale Grzesiek nie żyje.

JUREK
No niestety. Czekaj, kto jeszcze? Może Paweł? Tak, to mógł być Paweł. Co on teraz robi? 

JAREK
Paweł jest teraz jakimś pieprzonym prywaciarzem. Ma jakąś firmę. Usługi xero czy coś. 

JUREK
On powinien pamiętać. Pamiętam, że rozmawialiśmy o twojej przewrotce w szatni. Ja, Paweł 
i Grzesiek. I wszyscy byliśmy zdania, że nie byłeś wtedy na spalonym. 

JAREK
Szkoda, że Grzesiek nie żyje! 

JUREK
Zostaje Paweł. 

JAREK
Musimy pogadać z Pawłem! Razem do niego pojedźmy! 

JUREK
Czemu nie? Możemy do niego jechać.

JAREK
Jedziemy do Pawła! 
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JUREK
Jedziemy! 

MATKA
A kto to ten Paweł? 

JUREK
Taki pierdoła z naszej klasy. Zawsze stał na bramce, bo był najgorszy na boisku. Zdania nie 
potrafił sklecić, za to z matematyki miał zawsze najlepsze stopnie. 

MATKA
A ja znałam jego matkę? 

JUREK
Gruba taka. Pamiętasz? 

Bar, siedzą przy piwie – JUREK, JAREK i gruby PAWEŁ. 

JAREK
No ale jak stary? Nie pamiętasz tej przewrotki? 

PAWEŁ
Stary, kiedy to było?! 

JUREK
Nie pamiętasz? W szatni o tym gadaliśmy? 

PAWEŁ
Gdzie w szatni? 

JUREK
No gdzie kurwa? W szkole!

PAWEŁ
Nie. Nic mi się nie wyświetla. 

JAREK
Ale stary, to była najładniejsza przewrotka w moim życiu! Nigdy mi taka nie wyszła! 

PAWEŁ
Stary, ja mam teraz takie obroty, że ledwie pamiętam jak się moja żona nazywa! Muszę cały 
czas liczyć! 

JUREK
Punkt xero prowadzisz? 

PAWEŁ
No! 
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JAREK
Kto to może jeszcze pamiętać? 

JUREK
Kuźniar? 

JAREK
Profesor Kuźniar! Ale on wtedy gwizdał przeciwko! 

JUREK
W tym problem. A ty Paweł zdrowy jesteś? 

PAWEŁ
Jak widać. A wy? 

JUREK
Badania moczu robiłem. Nic złego nie wyszło. 

PAWEŁ
Stary, ale z tym Grześkiem i Anką… Współczuję. Naprawdę. Potrójne nieszczęście. 

JUREK
Dlaczego potrójne? 

PAWEŁ
Bo nie dość, że oboje zginęli to jeszcze ci rogi… 

JUREK
A, to masz na myśli… Nie, nic nie szkodzi. Przyzwyczaiłem się. 

PAWEŁ
Współczuję. Naprawdę. 

JUREK
Nie ma o czym mówić. Szkoda tylko ich młodego życia. Tyle złudzeń z nimi umarło... 

JAREK
Kurwa, a myślałem, że będziesz pamiętał! Przecież to był strzał życia! Dzisiaj już bym tak nie 
kopnął! 

JUREK
Trudno się mówi. 

PAWEŁ
Słuchajcie chłopy, a może sobie chcecie coś skserować? Dam wam trzydzieści trzy procent 
rabatu! 

JUREK
Dzięki, ale akurat wszystko, co miałem w życiu do skserowania to już skserowałem.  Praca 
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magisterska, świadectwo urodzenia, dane z urzędu stanu cywilnego… Teraz to może najwyżej 
akt zgonu… 

PAWEŁ
No ale jakbyście mieli jakąś potrzebę to u mnie trzydzieści trzy procent zniżki! Tyle co mamy 
lat to tyle zniżki wam dam!

JAREK
Dzieci do ciebie wyślę, jak będą miały w szkole coś do skserowania. A tu masz moją 
wizytówkę. Jakbyś sobie przypomniał tę sytuację z przewrotką to zadzwoń koniecznie. 

PAWEŁ
Dobra, jakby co to zadzwonię… 

Po wyjściu z baru… 

JUREK
Zawsze był pierdoła… 

JAREK
Tylko liczyć umiał… No nic stary, dzięki, że mi pomogłeś. 

JUREK
Słowo daję: nie byłeś wtedy na spalonym. 

JAREK
No dzięki. Kurde, szkoda, że Grzesiek nie żyje… 

JUREK
Nigdy ci tego nie powiedział? 

JAREK
Nie. Może nie zdążył? 

JUREK
Może. 

JAREK
No nic. Miło było znowu zobaczyć. Nic się prawie nie zmieniłeś… 

JUREK
Ty też. Prawie. 

JAREK
Prawie nic. Zgadza się. 

Już, już prawie się rozchodzą…

JAREK
A, bym zapomniał, wpadniesz na piętnastolecie matury? Kaśka o ciebie pytała. 
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JUREK
A kiedy to jest dokładnie? 

JAREK
Za dwa miesiące. 

JUREK
Bardzo chętnie, tylko nie wiem, czy będę miał akurat czas. Moja aktualna partnerka ma wtedy 
coś… W tym terminie... 

Już, już prawie się rozchodzą…

JAREK
Ale wiesz co, stary? 

JUREK
No? 

JAREK
Z tym Grześkiem i Anką to jednak przegięcie było… 

JUREK
W jakim sensie? 

JAREK
No że cię tak… Że takie rogi ci najlepszy kumpel przyprawił! 

JUREK
E, nie szkodzi. Zawsze chciałem, żeby był szczęśliwy… I żeby Anka była szczęśliwa…  

JAREK
Ale twoim kosztem?! Za twoimi plecami?! Ja czasami myślę, że to za karę ich spotkało!

JUREK
Daj spokój. To tylko seks. Dwoje młodych ludzi, późny wieczór… Źle się skończyło, ale to 
nie ich wina… 

JUREK (jakby do siebie)
Mimo wszystko mam do ciebie żal. Jestem ponad to, ale mam do ciebie żal. Dlaczego mnie 
takim właśnie zapamiętali? Rogi, zdrada… I nic więcej?! Przecież ja w liceum byłem 
herosem! A teraz nawet ten pierdoła Paweł się nade mną pochyla z fałszywym współczuciem!

ANNA
Nie chcą widzieć swoich słabości, dlatego wolą mówić o twoich. 

JUREK
Nie obchodzi mnie to! Nie powinnaś była mi tego robić. 
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ANNA
Nawet nie powiedziałeś, że chcesz się ze mną ożenić! 

JUREK
Wtedy to mogłoby być albo kłamstwo albo egzaltacja, nic więcej! 

ANNA
No to nie miej teraz pretensji! 

JUREK
A ty tato kiedy się mamie oświadczyłeś? 

OJCIEC
A ja nawet nie wiem, czy się oświadczałem… 

JUREK
Jak to nie wiesz? 

OJCIEC
Lekarz powiedział, że to już trzeci miesiąc narzeczeństwa… 

JUREK
No i co? Nie oświadczyłeś się? 

OJCIEC
Pamiętam tylko, że matka powiedziała: 

MATKA
Bierzemy ślub. Bez gadania! 

OJCIEC
Wtedy wszyscy tak. Nie było wyjścia. 

JUREK
A jak wszyscy to ty też. 

OJCIEC
Zresztą kiedy to było? Nie pamiętam dokładnie. 

MATKA
A może jednak przyjedziesz na to piętnastolecie matury? Placki ci upiekę to weźmiesz, z 
kolegami się podzielisz. Ten twój kolega najlepszy… 

JUREK
Grzesiek… 

MATKA
…tak lubił mój placek jagodowy. I morelowy lubił. 
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JUREK
Grzesiek nie żyje. 

MATKA
No wiem, ale może ktoś inny polubi! Jakiegoś innego kolegę sobie znajdziesz. 

JUREK
Mamo, na tym świecie są ważniejsze rzeczy niż twoje placki! 

MATKA zaczyna płakać.

MATKA
No ale przecież ja tak okazuję miłość i oddanie… 

JUREK
Przepraszam, wyrwało mi się… 

OJCIEC
Mówiłem ci, że z nią już się nie da żyć! 

MATKA
A ty się zamknij! 

Dzwoni telefon. JUREK odbiera. 

JAREK
Stary, przyszło mi do głowy, wiesz co mi przyszło? 

JUREK
No? 

JAREK
Jak będzie to piętnastolecie matury to wtedy się kumpli wypytam, czy pamiętają moją 
przewrotkę! Poza tym przyszło mi do głowy, wiesz co mi przyszło? 

JUREK
No?

JAREK
Że jak mieliśmy wuef to widać było boisko z sali matematycznej. Może akurat ktoś patrzył 
wtedy przez okno i zobaczył, czy był ten spalony czy nie. 

JUREK
No właśnie. Dobry pomysł. 

JAREK
To może ty też byś wpadł, co? Może łatwiej wtedy będzie ludziom sobie przypomnieć? Co? 
Wpadniesz?
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JUREK
Popytaj ich i powiedz, że ja jestem zdania, że nie byłeś wtedy na spalonym. 

JAREK
Dobra, a jakby cię nie było to mogę do ciebie zadzwonić i potwierdzić? 

JUREK
Tak, oczywiście. Dzwoń kiedy tylko będziesz chciał. 

JAREK
No to fajnie, dzięki. A! Masz pozdrowienia od Kaśki. 

JUREK
Dzięki. 

JUREK odkłada słuchawkę. 

MATKA
Kto to był?

JUREK
Kolega, któremu kiedyś przyprawiłem… który kiedyś ładną bramkę strzelił przewrotką. 

MATKA
Czyli jednak masz kolegów...

JUREK
Czyli mam. 

MATKA
No to fajnie, to jak ci zrobię placek na piętnastolecie matury, to weźmiesz do szkoły i się z 
tym kolegą podzielisz!

JUREK (jakby do siebie znowu)
Umrzeć, usnąć, spać i śnić… 

OJCIEC
Przepraszam, że wchodzę bez pukania do twojego snu, ale coś mi się jeszcze przypomniało…

JUREK
No? 

OJCIEC
Chodzi o to, że na tym cmentarzu leży jeszcze jedna dziewczyna, z którą… 

JUREK
Z którą spałeś. 

31



OJCIEC
Niezupełnie, z którą uprawiałem miłość francuską, dlatego mi się tak późno przypomniało. To 
nie był stosunek sensu stricte, tylko chwilowa fascynacja młodością, cielesnością, wiesz jak to 
jest… 

JUREK
To dziwne, zawsze w moich snach mówisz innym językiem… 

OJCIEC
Znam obce języki w twoich snach? 

JUREK
Nie, mówisz po polsku, ale za to ładną polszczyzną… 

OJCIEC
O, to ciekawe! No w każdym razie ta dziewczyna sprzedawała w sklepie, była 
sprzedawczynią… 

JUREK
Chleb, masło, oranżada…

OJCIEC
Dokładnie. 

JUREK
No i? 

OJCIEC
To była jednorazowa miłostka w letni poranek… 

JUREK
Tak wcześnie? 

OJCIEC
Śpieszyłem się do pracy. 

JUREK
Mhm. 

OJCIEC
A potem wpadła pod pociąg. 

JUREK
Musiała być pod dużym wrażeniem tego, co się stało pomiędzy wami… 

OJCIEC
Nie do końca. Wpadła pod pociąg trzydzieści lat później. Widziałem ją na dwa dni przed 
śmiercią. Była już stara i brzydka. Może nawet głupia? 
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JUREK
Kto wie? Może była nawet głupia. To wszystko? 

OJCIEC
Tak. 

JUREK
Tato, poczekaj. 

OJCIEC
No? 

JUREK
A czy to prawda, że twój najlepszy kolega… 

OJCIEC
Zbychu. 

JUREK
No właśnie, Zbychu. Czy to prawda, że twój najlepszy kolega spał z moją mamą? 

OJCIEC
To akurat odwrotnie było. Nie on spał z twoją mamą, czyli moją żoną, tylko ja przespałem się 
z jego dziewczyną. 

JUREK
Ale to jest moja mama. Dla mnie zawsze była twoją żoną. 

OJCIEC
Ale był świat przed tobą i on wtedy wyglądał inaczej. 

JUREK
Oj, babciu, co ja mam z tymi rodzicami, mówię ci, co ja mam z rodzicami… 

BABCIA
A po cholerę się w tym wszystkim grzebiesz? 

JUREK
Swoją tożsamość chcę odkryć. Skąd się wziąłem, kim jestem. Ale może rzeczywiście 
niepotrzebnie się grzebię? 

ANNA
Oj, chyba znowu ta Kaśka chce się z tobą spotkać… 

JUREK
Skąd wiesz? 

ANNA
Widzę i słyszę. Zaraz się z tobą spotka pod byle pretekstem. Czy ty z nią w liceum…? 
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JUREK
Ja?! Z nią?! Coś ty?! Przecież od liceum spotykała się z Jarkiem. To jego żona. 

ANNA
To jeszcze o niczym nie świadczy. 

JUREK
Nie wiem o czym mówisz. 

ANNA
Mam podejrzenie… 

JUREK
A ja mam śmiertelne dowody! 

ANNA
Jeśli okaże się, że moje podejrzenie jest słuszne to nie masz więcej prawa wypominać mi 
mojego ostatniego razu! Tym bardziej, że poniosłam najwyższą ofiarę jaka tylko może być… 

JUREK
Ale co ty gadasz?!

ANNA
Nie masz prawa! W liceum byłeś tylko ze mną! Miałeś być tylko ze mną! Tylko raz nie 
poszłam z tobą na szkolną dyskotekę, bo byłam chora! Tylko raz! Jeśli moje podejrzenia się 
sprawdzą… 

JUREK
Ale o czym ty mówisz?! O czym ty w ogóle…?!

MATKA
Co się dzieje? Czemu tak krzyczysz? 

JUREK
I had a dream…

MATKA
Dzwoniła jakaś twoja koleżanka z liceum. 

JUREK
Koleżanka z liceum? 

MATKA
Kaśka. 

JUREK
I? 

MATKA
Mówiła, że chce się z tobą zobaczyć… 
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JUREK
Po co? 

MATKA
Że jakaś pilna sprawa. 

JUREK
Nie ma w tej chwili żadnych pilnych spraw w moim życiu.  

MATKA
Oddzwonisz? 

JUREK
Nie.  

MATKA
Obiecałam, że oddzwonisz. 

JUREK
To niepotrzebnie obiecywałaś. 

MATKA
Jeżeli to jest twoja koleżanka z liceum to powinieneś oddzwonić. 

JUREK
Nic nie powinienem.

MATKA
Ale ja obiecałam! Dałam słowo!

JUREK
No już dobrze, oddzwonię, bo mnie na śmierć zamęczysz... 

MATKA
Tu masz numer. 

JUREK bierze telefon i dzwoni. 

JUREK
Podobno dzwoniłaś. 

KAŚKA
Muszę się natychmiast z tobą spotkać. Kiedy możesz? 

JUREK
Może… 

KAŚKA
Za godzinę? 
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JUREK
Tylko nie wiem… 

KAŚKA
Albo nie: za piętnaście minut. Weź taksówkę. W barze naprzeciw naszego liceum. 

JUREK odkłada słuchawkę. 

JUREK
Kurwa mać! 

MATKA
Nie przeklinaj przy matce! 

JUREK
Co jest pomiędzy mną a tobą, że mam nie przeklinać?!

MATKA zaczyna płakać, JUREK zaczyna uciekać. 
Bar naprzeciw liceum. KAŚKA wymalowana, w spódniczce mini, JUREK zdystansowany. 

KAŚKA
Coś ty mu za przewrotkę zrobił? 

JUREK
Ja zrobiłem przewrotkę!? 

KAŚKA
Ciągle po ludziach dzwoni i o jakąś przewrotkę pyta i mówi, że nie spalił. Że ty twierdzisz, że 
nie spalił. O co chodzi? 

JUREK
A, o tym mowa… Szesnaście lat temu Jarek kopnął z przewrotki w samo okienko. Przepiękna 
bramka. Sęk w tym, że Kuźniar gwizdnął wtedy spalonego, ale moim zdaniem i zdaniem 
Grześka… 

KAŚKA
Przecież Grzesiek nie żyje. 

JUREK
No tak, ale rozmawiałem o tym z Grześkiem szesnaście lat temu… Poza tym Paweł też wtedy 
był zdania… 

KAŚKA
Ten pierdoła? 

JUREK
Prowadzi teraz punkt xero, tylko niestety nic poza liczbami nie pamięta. Mniejsza z tym. 
Chodzi o to, że byliśmy wtedy zdania, że Jarek nie był w momencie podania na spalonym, a 
to oznacza, że zdobył bramkę prawidłowo. 
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KAŚKA
No i co z tego? 

JUREK
No jak to co? To by znaczyło, że Jarek strzelił wtedy swoją najpiękniejszą bramkę 
prawidłowo, czyli że dokonał tego! To się stało faktem. Dokonał tego!

KAŚKA
Dalej nic z tego nie rozumiem. On zwariował. Dzwoni do starych znajomych, zabiera im 
czas, o niczym innym nie myśli. 

JUREK
Coś powinienem zrobić w związku z tym? 

KAŚKA
Nie wiem. Sprostuj to jakoś. 

JUREK
No dobrze, tylko… Daj mi czas do jutra. 

KAŚKA
Dobrze. Do jutra. 

JUREK
Kaśka…

KAŚKA
Tak? 

JUREK
Mogę o coś zapytać? 

KAŚKA
Pytaj.

JUREK
Nadal masz ten pieprzyk na lewym pośladku? 

KAŚKA
Mam już dwa. 

JUREK
To śmieszne. Dwa pośladki i dwa pieprzyki… 

ANNA
Zdradziłeś się z tym pieprzykiem. 
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JUREK
Nic się nie zdradziłem. Jarek mi powiedział. Przechwalał się w liceum, że jego dziewczyna 
ma pieprzyk na lewym pośladku… 

ANNA
A o mnie co mówiłeś? 

JUREK
Że masz miseczkę E. 

ANNA
De. A nie E. 

JUREK
E brzmi lepiej. To wyższy numer. 

MATKA
Do kogo mam ci znaleźć ten numer? 

JUREK
Kuźniar. Profesor, który uczył nas wuefu. Twoja koleżanka z pracy przyjaźniła się z jego 
żoną, pamiętasz? 

MATKA
Zosia? 

JUREK
Chyba tak. 

MATKA
Kiedy to było? Może już nie żyje ten profesor?  

JUREK
Podobno żyje. Zadzwonisz? 

MATKA
Już dzwonię. 

MATKA dzwoni. 

MATKA
Do Kuźniara. Do Zbigniewa Kuźniara. Mhm. No to dawaj, zapiszę. 

JUREK
Niech ryczy z bólu…

MATKA
Masz ten numer. 

JUREK dzwoni. 
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JUREK
Profesor? Tu uczeń. Dawny uczeń. Profesor wuefu mnie uczył. 

KUŹNIAR
Ja wszystkich uczyłem wuefu. 

JUREK
Mam pytanie. Tylko moglibyśmy się spotkać? 

KUŹNIAR
Ale ja już nigdzie nie wychodzę. Jak do mnie przyjdziesz to się spotkam. Na piątym piętrze 
bez windy mieszkam. 

JUREK
Dobrze. Na pewno trafię. 

U Kuźniara na herbatce.

JUREK
Profesor był dla nas wszystkich autorytetem. Jak profesor przywalił z karczycha w kark to 
nikt tak nie przywalał!

KUŹNIAR
Musiałem jakoś nad wami panować. Tak to byście się wszyscy porozbiegali i kto by was 
połapał? 

JUREK
To prawda. 

KUŹNIAR
A tak to dałem jednemu, drugiemu w kark i był spokój. 

JUREK
Zgadza się. 

KUŹNIAR
Ja i dziś mogę w karczycho przywalić. Jak jest potrzeba. 

JUREK
Nie ma potrzeby. 

KUŹNIAR
No to w jakiej sprawie żeś przyszedł? 

JUREK
Chodzi o Jarosława Mazurka. 

KUŹNIAR
Rocznik? 
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JUREK
Siedem siedem. 

KUŹNIAR
Poczekaj, wyjmę sobie notatnik. Notatnik sobie wyjmuję, notatnik sobie wyjąłem. Co my tu 
mamy? Roczniki od sześćdziesiąt dziewięć do osiemdziesiąt dwa. No dobra. Otworzyło się na 
siedem siedem. Mazurek. 

JUREK zagląda przez ramię KUŹNIARA jakby chciał podpatrzeć ocenę. 

KUŹNIAR
Gdzie zaglądasz? 

JUREK
Tak tylko, z ciekawości. 

KUŹNIAR
No już go mam, już kojarzę. Bardzo dobry w skoku przez kozła, przeciętny przy siatce, 
generalnie dobrze skaczący. Blondyn? 

JUREK
Łysiejący. To znaczy obecnie łysiejący. 

KUŹNIAR
O co chodzi? 

JUREK
Chodzi o przewrotkę. Strzał życia. To było w trzeciej klasie.

KUŹNIAR
Jesień, wiosna? 

JUREK
Jesień. Dziewięćdziesiąty… czwarty. Październik albo wrzesień. Podanie ode mnie, z drugiej 
strony boiska, Mazurek ma obok siebie obrońcę, mimo to wykonuje balans ciałem, odbija się 
od murawy i strzela z przewrotki w samo okienko. Pan jednak nie uznaje bramki. Odgwizduje 
pan spalonego. Problem w tym, że moim zdaniem i zdaniem kilku innych kolegów spalonego 
nie było. 

KUŹNIAR
Zgadza się. 

JUREK
To dlaczego profesor nie uznał tej bramki? 

KUŹNIAR
Spalonego nie było, ale rzeczony Mazurek wsparł się wtedy lewą ręką na stojącym obok 
niego obrońcy powodując jego przewrócenie, czyli innymi słowy faulując. Wniosek: gol 
zdobyty nieprawidłowo. 
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JUREK
A my myśleliśmy, że profesor gwizdnął wtedy spalonego… 

KUŹNIAR
On się wtedy wsparł lewą ręką na niejakim Kwolku. Spalonego nie było. 

JUREK
A, no tak, Kwolek się wtedy przewrócił. 

KUŹNIAR
Stąd gwizdnąłem. 

JUREK
Kwolek się rzeczywiście przewrócił. Może symulował? 

KUŹNIAR
No przecież mówię, że rzeczony Mazurek wsparł się lewą ręką na obrońcy Kwolku 
uniemożliwiając jego udaną interwencję i powodując upadek. Wniosek: gol zdobyty 
nieprawidłowo. 

JUREK
Tylko co ja teraz powiem Mazurkowi? 

KUŹNIAR
Nie wiem. Dla mnie sytuacja nie podlega dyskusji. 

JUREK
No tak, w tej sytuacji sytuacja nie podlega dyskusji. Dziękuję profesorze, był pan dla nas 
wszystkich autorytetem… 

KUŹNIAR
Ja i teraz w karczycho mogę przywalić!

JUREK
Nie ma potrzeby. 

JUREK wybiega od profesora KUŹNIARA i biegnie z wielkim impetem w przeszłość. Mija 
kolejne lata, aż dobiega do roku 1992-ego. Tak więc w konsekwencji tego biegu JURKA 
kolejna scena ma miejsce osiemnaście lat wcześniej… 

JUREK
Ty mi dośrodkowuj, a ja będę próbował strzelać z przewrotki…

GRZESIEK
A potem się zmienimy. 

JUREK
Tak jest. 
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GRZESIEK
Uwaga! 

GRZESIEK kopie piłkę w stronę JURKA, a JUREK usiłuje strzelić z przewrotki. Bez 
powodzenia. 

JUREK
Jeszcze raz. 

JUREK podaje piłkę GRZEŚKOWI. GRZESIEK jeszcze raz dośrodkowuje, ale znowu JUREK 
strzela bez powodzenia. 

JUREK
Jeszcze raz!

JUREK podaje piłkę GRZEŚKOWI. GRZESIEK jeszcze raz dośrodkowuje, ale znowu JUREK 
strzela bez powodzenia. 

JUREK
Nie no! 

GRZESIEK
Do strzelania z przewrotki trzeba mieć specjalny talent. 

JUREK
Wydawało mi się, że mam… 

GRZESIEK
Szczerze? 

JUREK
Inaczej nie widzę…  

GRZESIEK
Nie masz talentu do strzelania z przewrotki. 

JUREK
I to mi się podoba! Jesteś moim najlepszym przyjacielem, więc zawsze powinieneś mi mówić 
prawdę! 

GRZESIEK
Ty też. Jesteś moim najlepszym przyjacielem i zawsze powinieneś mi mówić prawdę! 

JUREK
Zawsze będziemy sobie mówić prawdę!

GRZESIEK
Tak jest! Zawsze. A jak któryś z nas będzie pierwszy raz z dziewczyną to ma o tym drugiemu 
opowiedzieć. 
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JUREK
Ze szczegółami? 

GRZESIEK
Jak pod mikroskopem!

JUREK
Umowa stoi!

Podają sobie ręce. 

JUREK
I jeszcze jedno. 

GRZESIEK
No? 

JUREK
Jak któryś z nas będzie miał dziewczynę, tak na dłużej… 

GRZESIEK
No? 

JUREK
To ten drugi nigdy się z nią nie prześpi. 

GRZESIEK 
Umowa stoi. 

JUREK
Stoi.

Podają sobie ręce. 

JUREK
I jeszcze jedno!

GRZESIEK
No? 

JUREK
Jak któryś z nas będzie miał dziewczynę, tak na dłużej, a będzie chciał się przespać z inną, to 
ten drugi nie tylko nic o tym nie powie dziewczynie tego pierwszego, ale jeszcze pomoże mu 
przespać się z tą inną… 

GRZESIEK
Fajnie! Podoba mi się! 

JUREK
Umowa stoi?
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GRZESIEK
Stoi! 

Podają sobie ręce. 

GRZESIEK
I jeszcze jedno! 

JUREK
No? 

GRZESIEK
Jak któryś z nas będzie miał dziewczynę, tak  na dłużej, ale będzie chciał się przespać z 
tabunem innych dziewczyn to ten drugi nie tylko nic nie powie dziewczynie tego pierwszego, 
ale nawet mu w tym pomoże! 

JUREK
Tak jest! Fajny pomysł!

GRZESIEK
Umowa stoi? 

JUREK
Stoi! 

Podają sobie ręce. 

GRZESIEK
I jeszcze jedno! 

JUREK
No? 

GRZESIEK
Jak któryś z nas będzie chciał zostać księdzem to ten drugi mu to uniemożliwi! 

JUREK
Tak jest! 

GRZESIEK
Umowa stoi? 

JUREK
Stoi! Bardzo fajny pomysł! 

Podają sobie ręce. 

JUREK
I jeszcze jedno! 
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GRZESIEK
No? 

JUREK
Jak któryś z nas będzie chory, ale tak ciężko, to ten drugi go nie zostawi i będzie do niego 
przychodził i przynosił mu pomarańcze! 

GRZESIEK
I mandarynki! Tak jest! Umowa stoi! 

Podają sobie ręce. Po czym chwila ciszy…

GRZESIEK
O czym teraz myślisz? 

JUREK
A ty? 

GRZESIEK
Ja chyba o tym samym. 

JUREK
Ja też chyba o tym samym. 

GRZESIEK
To kto mówi? 

JUREK
Ja mogę powiedzieć… 

GRZESIEK
To mów! 

JUREK
Jak któryś z nas umrze pierwszy to ten drugi będzie odwiedzał grób tego pierwszego i będzie 
palił mu znicze i z nim rozmawiał, dopóki ten drugi nie zejdzie z tego świata. Umowa stoi? 

GRZESIEK
Stoi. 

JUREK i GRZESIEK podają sobie dłonie i patrzą długo w oczy. 
Ciemność, ale tak cholernie intensywna, że poprzez nią wracamy do teraźniejszości. 
Czyli w konsekwencji tej cholernej intensywności następna scena dzieje się osiemnaście lat 
później. Cmentarz, grób GRZEŚKA, nad nim stoi JUREK ze zniczem w ręku. 

JUREK
A teraz patrzę na naszą przyjaźń jak na spektakl, który się przed chwilą skończył. Jak na 
iluzję, która pękła jak pęka balon napchany nierzeczywistym nastoletnim powietrzem. To 
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dzięki temu powietrzu unosiliśmy się parę centymetrów nad ziemią. Ty ze swoją skrywaną 
miłością, a ja ze swoimi skrywanymi ambicjami…   

GRZESIEK
A co ci przypomina ta chmura ponad nami, książę? 

JUREK
Jest podobna do kobiety. 

GRZESIEK
Ciepło. 

JUREK
Do kobiety, która leży pomiędzy dwoma mężczyznami. 

GRZESIEK
Gorąco. 

JUREK
Która rozkłada nogi i otwiera usta. 

GRZESIEK
Wrze! 

JUREK
Ale pomiędzy jej nogami i jej ustami stoi parawan. Dlatego mężczyźni nie wiedzą, kto stoi po 
drugiej stronie parawanu. 

GRZESIEK
Ja wiedziałem. 

JUREK
Miałeś tego nie robić. Miałeś nie dmuchać w mój flet. 

GRZESIEK
Sam powiedziałeś, że ten balon pękł napchany nierzeczywistym nastoletnim powietrzem… 
Zresztą czy ten flet należał do ciebie?

JUREK
Złamałeś słowo! 

GRZESIEK
Takie obietnice składa się przynajmniej dwóm osobom i jest dobrze, dopóki te obietnice nie 
zaczną się wzajemnie wykluczać… Za dużo obiecałem, a poza tym dotrzymałem słowa. 

JUREK
Szczerze? 

GRZESIEK
Inaczej nie widzę… 

46



JUREK
Czuję się winny… 

GRZESIEK
Bo żyjesz? 

JUREK
Nie tylko… To chyba rzeczywiście nie był mój flet. 

GRZESIEK
No oczywiście. Szczerze? 

JUREK
Inaczej nie widzę… 

GRZESIEK
Nie byliście dla siebie stworzeni. 

JUREK
A po czym to można poznać? Po kształcie kobiecych ust? Czy może po sterczących 
kobiecych sutkach? Po czym? A może po swoim sterczącym fiucie? 

GRZESIEK
To można poznać po sterczącym fiucie i po sterczących sutkach, ale to można też poznać jak 
się kogoś dłużej zna. Nie umiałeś się z niej wykaraskać, a ona nie umiała się wykaraskać z 
ciebie. A oboje tego chcieliście. Wielka mi zdrada! To ją zdradziłem, że nie odsunąłem cię w 
porę na bok! To ją zdradziłem, a nie ciebie! Tobie byłem przesadnie wierny! Aż po grób! 

JUREK
Pięknie żonglujesz słowami, książę…  

GRZESIEK
Nie powiedziałem jej nigdy o Kaśce!

JUREK
Cicho! Nagrobki mają uszy! 

GRZESIEK
A jednak! Mój najlepszy przyjaciel hipokrytą… 

JUREK
Jak się trochę dłużej żyje to się ma więcej okazji, żeby się skurwić. 

GRZESIEK
Co ty powiesz?

JUREK
Powiem, że w międzyczasie chmura zmieniła swoje położenie i kształt. Wygląda teraz jak 
płacząca w kącie kobieta, skulona, zasmarkana, z podwiniętymi nogami… 
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GRZESIEK
I ze sflaczałymi piersiami… Poza tym odkąd byłem z nią ona ani razu nie poszła z tobą do 
łóżka… Była mi wierna. 

JUREK
Tak? A od kiedy byliście razem? 

GRZESIEK
Pierwszy raz drugiego listopada dziewięćdziesiątego szóstego a ostatni, śmiertelny, trzeciego 
maja następnego roku… 

JUREK
W tym czasie byłem cztery razy w domu. Spotkaliśmy się przynajmniej… Nie, nie była ci 
wierna, książę… Przykro mi, ale nie… 

GRZESIEK
Wkładam rękę między drzwi i dziwię się, że boli. 

JUREK
Żeby być wobec ciebie uczciwym musiałem docisnąć te drzwi… Słyszę dźwięk twoich 
miażdżonych kości, ale muszę je docisnąć… Przykro mi… 

GRZESIEK
To już nie ma znaczenia… Kiedyś może miało, ale teraz już nie. 

JUREK
A propos. Spotkałem wczoraj Pawła. 

GRZESIEK
Tego pierdołę?

JUREK
Prowadzi teraz punkt xero i nie pamięta nawet jak nazywa się jego żona. 

GRZESIEK
Skoro jego żona nazywa się Amnezja… 

JUREK
Widziałem Kuźniara… 

GRZESIEK 
Pięknie mnie zagadujesz. A twój ojciec, twoja matka? Robiła pyszne ciasto jagodowe… 

JUREK
Nadal chciałaby je dla ciebie robić i okazywać mi w ten sposób miłość i oddanie… 

GRZESIEK
Zawsze dużo dla ciebie znaczyła… 
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JUREK
Moja matka jest... 

GRZESIEK
A ojciec? 

JUREK
Zdrów. 

GRZESIEK
Nie jesteś wylewny… 

JUREK
Byłem, na twoim pogrzebie. 

GRZESIEK
Tak naprawdę byłem wierny tylko tobie. Ona nie wiedziała nic o Kaśce. Nic a nic. 

JUREK
No dobrze, książę. Chmura zniknęła. Zostało tylko kilka plam na niebie… To jest historia, 
której nigdy… Nawet nie wiem, kto tam wtedy był… Ja? Ty? W tym dziewięćdziesiątym 
drugim, trzecim, piątym, szóstym…

GRZESIEK
Nikogo z nas nie ma, została tylko nasza pamięć. 

JUREK
Jest tylko pamięć. Nikogo więcej nie ma. Mam zaproszenie na piętnastolecie matury. 
Wpadniesz? 

GRZESIEK
Nie bardzo mogę. Ale będę tam myślami. 

JUREK
Ja też będę myślami. Porzygają się, posrają... 

GRZESIEK
Tym bardziej będę tam myślami. 

JUREK
I’m so sorry... 

GRZESIEK
Nie powinieneś. Dotrzymałeś słowa. Przyszedłeś tu, przyniosłeś znicz. Dotrzymałeś słowa, 
książę. 

JUREK
Ty też dotrzymałeś słowa, książę. Nic o Kaśce nie wiedziała. Do dziś. Dziś się wszystkiego 
dowie. Kiedy już nic nie ma znaczenia. 
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GRZESIEK
Nigdy więcej strzałów z przewrotki, książę! 

JUREK
Nigdy więcej, książę! 

Podają sobie ręce. Patrzą sobie w oczy. Trwają. 
Ciemność, tym razem kurewsko intensywna. 
Dom rodziców JURKA. JUREK śpi. Nad nim stoi OJCIEC i MATKA. W końcu JUREK 
otwiera jedno oko. 

MATKA
Jezu, ty tak niespokojnie śpisz… Czemu ty tak niespokojnie śpisz? 

OJCIEC
Zestresowany jest.

JUREK
Ktoś dzwonił? 

MATKA
Koleżanka z liceum… 

JUREK
Kaśka? 

MATKA
Mhm. 

JUREK
I nikt więcej? 

MATKA
I jeszcze jakiś facet… 

JUREK
Jarek? 

MATKA
Tak, chyba tak. Jarek. 

JUREK
To jej mąż. Nie kochają się od pięciu lat, ale są za to bardzo szczęśliwi… 

MATKA
Ale ty nie... Nie chcesz chyba rozbijać ich małżeństwa? 

JUREK
No co ty? Mamo! 
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OJCIEC
A nawet gdyby to co?! 

MATKA
Przestań dawać zły przykład młodszym od siebie!

JUREK
Nie no, nie zamierzam. Są szczęśliwi, mają dzieci. Adę i Franka… 

OJCIEC
Franka? Kto tak jeszcze nazywa dzieci? 

JUREK
To na cześć pradziadka, który zginął na wojnie. 

OJCIEC
A jak na wojnie to rozumiem… 

MATKA
Najważniejsze, żebyś ty był szczęśliwy… Reszta świata się nie liczy. 

JUREK
Próbuję być… uzgodniony z resztą świata.  

MATKA
Nie ma potrzeby. Zrobiłam ci obiad. 

JUREK
A co jest na drugie? 

MATKA
Zgadnij! 

JUREK
I co ja mogę powiedzieć, babciu? Mogę powiedzieć pierogi, mogę powiedzieć schabowy, 
spaghetti albo cokolwiek innego. Ale ja nie chcę tego mówić. Ja chcę babciu uciec! Nałożyć 
na głowę prezerwatywę i schronić się przed istnieniem. 

BABCIA
Jezus Maria! Dlaczego chcesz nakładać na głowę prezerwatywę? 

JUREK
Żeby nigdy nie wyjść na świat. Uniknąć życia, uniknąć śmierci. Wykpić się od wszystkiego. 
Odmówić istnienia. 

BABCIA
Z taką prezerwatywą na głowie będziesz głupio wyglądał… No jak to sobie wyobrażasz? 
Zresztą za późno już na takie fanaberie jak unikanie życia i unikanie śmierci. Trzeba ci się 
było w ogóle nie rodzić, a teraz to musisz trzymać pion! 
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JUREK
No właśnie! Niepotrzebnie oglądałem się za siebie! 

BABCIA
Mówiłam ci: po cholerę się za siebie oglądasz?! 

JUREK
No właśnie. Przyniosę ci jeszcze kiedyś astry i róże to sobie porozmawiamy. 

BABCIA
No przynieś, bo tamte mi ukradli jacyś zakochani złodzieje... 

MATKA
Ja cię tak proszę, syneczku, zdejm już tę prezerwatywę z głowy! Głupio w niej wyglądasz! 

OJCIEC
Jakbyś się w ogóle nie urodził! 

MATKA
Dokładnie! A przecież się urodziłeś! Spłodziliśmy cię, wychowaliśmy!

OJCIEC
Poza tym chciałem ci powiedzieć, że byłem dziś na cmentarzu i ani jeden kwiatek, co 
zaniosłeś babce się nie uchował! 

MATKA
Mówiliśmy ci, że rozkradną te kwiatki! 

OJCIEC
Mówiliśmy mu, ale on jest uparty! 

JUREK
To bez znaczenia, że ukradli. Babcia wie, że ja jej zaniosłem te kwiaty i ten gest pozostał na 
babci grobie. Wszystko inne nie ma znaczenia.

OJCIEC
Czasami się dziwię, kogo wychowaliśmy! Przecież mówiliśmy ci czarno na białym, że 
ukradną – ukradli, a ty dalej swoje! Jakby w ogóle nie ukradli. Jakbyś w ogóle nie istniał na 
tym świecie!

MATKA
Poza tym dzwonił znowu ten twój kolega Jarek. Powiedział, żebyś przyszedł jak możesz o 
północy na boisko szkolne. 

JUREK
O północy? 

MATKA
O północy powiedział. Dziś o północy. 
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JUREK
Dlaczego akurat o północy?

JAREK
To taki mój rytuał. Odkąd mi powiedziałeś o tej przewrotce nie mogę przestać o niej myśleć. 
Nie wiem na czym to polega – może chodzi o naszą młodość… Jak myślisz? 

JUREK
Może. Może chodzi o to, że byliśmy wtedy nieśmiertelni? 

JAREK
No właśnie. W każdym razie muszę ci powiedzieć stary, że uratowałeś mi życie!

JUREK
Naprawdę? 

JAREK
Przypomniałem sobie, że kiedy strzelałem tę bramkę stał za mną jeszcze Kwolek. Kojarzysz 
Kwolka? 

JUREK
No tak. Kwolek tam stał…

JAREK
Dotarłem do niego i wiesz co mi Kwolek powiedział? 

JUREK
Coś osobistego? 

JAREK
Że na stówę nie było wtedy spalonego! 

JUREK
No widzisz, to tak jak ja ci mówiłem i jak Grzesiek mówił, i jak Paweł mówił, tylko teraz nie 
pamięta… 

JAREK
No właśnie! Czyli jednak prawidłowo zdobyłem tę bramkę! Mi chyba właśnie czegoś takiego 
brakowało, wiesz? Żeby mieć poczucie, że zrobiłem w życiu coś… Coś wyjątkowego, 
rozumiesz? 

JUREK
Rozumiem. 

JAREK
I mi to ten Kwolek potwierdził! 

JUREK
No to świetnie… To się cieszę.  
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JAREK
Jeszcze muszę się w tej sprawie do Kuźniara odezwać! Żeby to odszczekał! 

JUREK
Tylko wiesz… Ja myślę… To znaczy słyszałem, że jest ciężko… ciężko chory czy coś, że 
słabo pamięta i w ogóle… Niepotrzebnie. Szkoda twojej fatygi…

JAREK
Myślisz? 

JUREK
Oczywiście! Najważniejsze, że Kwolek potwierdził. On stał najbliżej! 

JAREK
No też tak myślę, ale wiesz… Chciałem, żeby Kuźniar odszczekał… Ale co? Myślisz, że to 
nie ma sensu, żeby się do niego odzywać? 

JUREK
W ogóle nie ma! Facet ledwo zipie. Na pewno nie pamięta. Daj spokój! Jak Kwolek mówi, że 
na stówę nie było spalonego to co za problem?!

JAREK
No tak powiedział. Może masz rację...? Ale ładną wtedy bramę strzeliłem, co? 

JUREK
Przepiękną! Przepiękną stary bramkę strzeliłeś wtedy! 

KAŚKA
Właściwie to chciałam ci podziękować… 

JUREK
Mi? Za co?

KAŚKA
Za Jarka. Za to co się z nim stało od spotkania z tobą…  

JUREK
Zwariował? 

KAŚKA
Odżył! Jest zupełnie innym człowiekiem. Dotarł do Kwolka… Pamiętasz Kwolka? 

JUREK
Pamiętam.

KAŚKA
No właśnie, ten mu coś tam potwierdził i wiesz co? 

JUREK
No? 
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KAŚKA
Kochaliśmy się po raz pierwszy od pięciu lat! Znów jesteśmy razem… Wszystkie czakramy 
nam się otworzyły. Nawet nie pamiętam, kiedy byliśmy tak blisko! 

JUREK
To świetnie! Ale nic mu o nas nie mówiłaś? 

KAŚKA
Nie no, co ty? Zresztą to nie było aż tak istotne, żeby o tym opowiadać. A już Jarkowi 
szczególnie… 

JUREK
No tak. Aż tak istotne nie było… 

KAŚKA
Poza tym odmłodniał… Wygląda jakby znowu miał dwadzieścia kilka lat! Zaczął biegać, 
bierze Franka, piłkę i idą na boisko. Czasem ich podglądam. Jakieś dziwne rzeczy robią na 
tym boisku. Franek mu podrzuca piłkę, a ten się przewraca i próbuje kopać. No ale 
najważniejsze, że odmłodniał… 

JUREK
Tak. To jest zawsze najważniejsze. No nic, na mnie już pora… 

KAŚKA
To co? Przyjedziesz na piętnastolecie matury? 

JUREK
Jakoś wiesz… Nie ma Anki, nie ma Grześka… Co będę sam robił? 

KAŚKA
No tak, a oni ci jeszcze taki brzydki numer zrobili na koniec… 

JUREK
Nie było aż tak źle. Szkoda tylko, że to się tak skończyło dla nich. Powinni jeszcze… Powinni 
dostać szansę na wspólne życie… 

KAŚKA
No nic, miło było znowu poznać. Nic się prawie nie zmieniłeś. 

JUREK
Ty też. Prawie. 

KAŚKA
Prawie nic. Zgadza się. 

KAŚKA Z JURKIEM całują się na do widzenia.
Po chwili: JUREK z OJCEM w drodze na cmentarz. JUREK niesie ze sobą astry i róże. 
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OJCIEC
Pomiędzy trzydziestką a czterdziestką to jest najlepszy okres w życiu. Jesteś jeszcze młody, 
coraz więcej możesz, coraz więcej rozumiesz, ciało jeszcze jako tako się ciebie słucha… 

JUREK
A po czterdziestce? 

OJCIEC
Jest trochę gorzej, po pięćdziesiątce jest jeszcze ciut gorzej i tak do końca… No a po co te 
astry i róże znowu kupiłeś? To przecież lepiej od razu dać złodziejom! 

JUREK
Najpierw położę je na grobie babci. 

OJCIEC
Ale ty jesteś uparty! To w rodzinie po stronie matki mieli takie cechy, że byli tacy uparci! 

JUREK
A mogę cię ojciec po moim cmentarzu dzisiaj oprowadzić? 

OJCIEC
Jak chcesz... 

JUREK
Widzisz tutaj? Tu leży mój najlepszy przyjaciel. 

OJCIEC
To ten, co chodził z tą twoją… 

JUREK
Ona już nie była moja… Zresztą nigdy nie była… moja… 

OJCIEC
A widzisz, a ja ich czasem na mieście widywałem. Jak się za ręce trzymali. Tylko nie miałem 
odwagi ci powiedzieć… Byłeś wtedy taki młody… 

JUREK
Ty też o tym wiedziałeś? 

OJCIEC
Wszyscy wiedzieli. Zresztą prosił, żeby nie mówić. Bo ty jesteś jego najlepszym 
przyjacielem. Tak powiedział. 

JUREK
To miłe z jego strony. 

OJCIEC
Ja zresztą sam byłem w takiej, rozumiesz, sytuacji… Tylko jakby z drugiej strony. No i 
przecież bez tego nie byłoby ciebie. Także to jest, sam rozumiesz, poplątane w życiu… 
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JUREK
No tak. Z tego wynika, że poplątane. 

OJCIEC
Dlatego ci nie mówiłem. O popatrz, kto idzie… Cześć, Zbychu! 

KOLEGA OJCA
To tu się chłopaki podziewacie! Cześć!

JUREK
Cześć, Zbychu…

OJCIEC
Przyszliśmy trochę powspominać… A ty? 

KOLEGA OJCA
A ja jutro jadę na chrzciny. Moja córka urodziła syna. I przyszedłem na grób matki. Trzeba jej 
w końcu powiedzieć, że będzie prababką, nie? 

OJCIEC
Kiedyś trzeba… Zgadza się. 

KOLEGA OJCA
A ty Jurek jakbyś chciał to mogę cię zabrać jutro. Samochodem jadę do córki to możesz się ze 
mną zabrać. Jesteście przecież jak brat i siostra z moją córką! W tym samym roku urodzeni, w 
tym samym mieście teraz mieszkacie… 

JUREK
Niby tak… 

KOLEGA OJCA
Zastanów się. Przez drogę sobie powspominamy. A co u ciebie Kazik? 

OJCIEC
A nic, tak przyszedłem… Powspominać… 

KOLEGA OJCA
Ale te kwiatki to niepotrzebnie kupujecie. Przecież od razu rozkradną! 

OJCIEC
A myślisz, że mu nie mówiłem? 

KOLEGA OJCA
A co? Uparty jest? 

OJCIEC
Jeszcze jak! 
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KOLEGA OJCA
Nie przejmuj się. Moja córka też uparta. W rodzinie od strony matki tak mają i jej się to 
dostało widocznie w genach… 

OJCIEC
U mnie tak samo! 

BABCIA
A ja ci właśnie jestem wdzięczna, że mi te astry i róże kupujesz! 

JUREK się uśmiecha do siebie. 

OJCIEC
Co cię tak znowu rozbawiło? 

JUREK
Nic. Babcia mi się przypomniała… 

KOLEGA OJCA
No nic, szkoda tylko, że już nie możemy się pobawić tak jak kiedyś… A pamiętasz jak na tej 
studniówce byliśmy razem? 

OJCIEC
Wtedy, co z tą pyskatą poszedłem? 

KOLEGA OJCA
A ja ze swoją żoną! To znaczy wtedy nie wiedziałem, że… 

OJCIEC
Skąd mogłeś wiedzieć? 

KOLEGA OJCA
Ale wiesz, co żeśmy się nabawili to żeśmy się nabawili!

JUREK odwraca się od rozmawiających i staje nad grobem Anny… 

ANNA
Wiedziałam, że Grzesiek coś ukrywa na twój temat… 

JUREK
To jest nic! Jak ty go mogłaś zapewniać, że jesteś mu wierna? 

ANNA
Jeszcze parę dni temu miałeś pretensję, że nie byłam wierna tobie, a teraz się denerwujesz, że 
nie byłam wierna jemu! Przecież gdybym wtedy nie poszła z tobą do łóżka to byś się 
domyślił, że coś jest nie tak… A tak to się nie domyśliłeś!

JUREK
Dlatego musiałem mu dzisiaj przytrzasnąć palce w drzwiach. Nie miałem wyboru. Słyszałem 
dźwięk miażdżonych kości, ale nie miałem wyboru. 
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ANNA
Mogłam się wtedy domyślić… Byłeś nienaturalny po tej dyskotece, ale chyba w gruncie 
rzeczy wolałam nie wiedzieć…

JUREK
To jest teraz bez znaczenia. Ważne, żebyśmy ciepło o sobie myśleli, zaplątani w siebie, ciepło 
o sobie myśleli… 

KOLEGA OJCA
Bo ja zawsze powtarzam: to jest piękny i tolerancyjny kraj, ale to nie znaczy, że nie ma w nim 
rzeczy, których nie można by poprawić! 

OJCIEC
Oczywiście!

KOLEGA OJCA
Na przykład drogi, mosty, koleje… 

OJCIEC
Oczywiście! Żebyśmy mogli mknąć naszym pięknym i tolerancyjnym krajem i myśleć sobie: 

KOLEGA OJCA / OJCIEC
Boże, w jakim my pięknym i tolerancyjnym kraju zmarnowaliśmy nasze życie! 

JUREK
Mamo, jadę jutro do domu. 

MATKA
Kiedyś tak nie mówiłeś. Kiedyś mówiłeś przez telefon: „Jutro przyjadę do domu.” A dziś 
siedzisz tu z nami i mówisz: „Jutro wracam do domu.” 

JUREK
Co zrobić? Nie mogę oglądać się za siebie. 

MATKA
Dziwne uczucie: twoje dziecko patrzy na ciebie i myśli: „Moja przeszłość”. Ty ciągle żyjesz, 
a twoje dziecko widzi w tobie tylko swoją przeszłość. 

JUREK
Zawsze mogę do was przyjechać… 

MATKA
Za każdym razem jak się rozstajemy patrzysz mi w oczy i zastanawiasz się, czy to jest ten 
ostatni raz… 

JUREK
Nieprawda. 
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OJCIEC
Prawda, prawda. W moje oczy też tak patrzy. I zawsze jak wychodzi z ogrodu to ogląda się 
jeszcze za siebie. Jakby nas chciał ostatni raz sfotografować. 

JUREK
Może tak trochę jest… 

MATKA
Chcesz nas zatrzymać tuż pod swoimi powiekami… 

JUREK
Skoro nie mogę cofnąć czasu… 

OJCIEC
Chodź tu staruszko. Daj mu już odejść. Jeżeli sam odejdzie to chętniej wróci. Na chwilę, ale 
zawsze coś… 

JUREK
Przyjadę jeszcze kiedyś bez zapowiedzi. Przyłapię was wtedy na codziennym krzątaniu. Tak 
jak lubię najbardziej.  

MATKA
Czyli na piętnastolecie matury nie przyjedziesz? 

JUREK
Przyjadę niespodziewanie i przywiozę astry i róże. Takie jak babcia lubiła najbardziej. 

BABCIA
Przyjedź, synku jak najszybciej, bo te co mi ostatnio przyniosłeś to znowu je rozkradli… 

JUREK
Przywiozę, babciu. Na pewno przywiozę… I mam nadzieję, że je jak najszybciej ukradną… 

BABCIA
To dobrze, to wtedy będziesz musiał jeszcze raz przyjechać… 

KONIEC
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