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OSOBY:
JERRY – Jerzy Jeremi Ostrowski, wybitny polski uczony,
profesor archeologii
MONIKA – jego żona
LENNY – ich syn Leonard, licealista
MAJKA – ich ośmioletnia córka
JESSICA – panna Jessica Milanov, Angielka, doktor archeologii
z Cambridge University, kochanka JERREGO
PIOTR – Piotr Adamiak, przedsiębiorca-marketingowiec,
przyjaciel JERREGO
STUDENCI – kilkunastoosobowa grupa dziewcząt i młodzieńców; wraz z
nimi para tegorocznych ABSOLWENTÓW-DOKTORANTÓW
ANITA – studentka
KAŚKA – jej koleżanka, studentka
CHLEWIK – ich kolega Przemek, student
WASYL – Wasyl Porohow, Rosjanin
PAMELA – jego wspólniczka, właścicielka kilku dyskotek, restauracji,
pubów oraz klubu nocnego
MAREK – kierowca Wasyla
MIESZKAŃCY Gradzewa i okolicy
DZIENNIKARZE
URZĘDNICY: BURMISTRZ Michalak, STAROSTA Bielecki i inni
POSEŁ Konopko, DYREKTOR kopalni Zawada
MŁODZIEŻ na dyskotece
GASTARBEITERZY, DRESIARZE
PROKURATOR śledczy
GŁOS w telefonie
SZAMANKA - mumia, znalezisko archeologiczne
- w akcie IV sc. 5 występuje jako postać metafizyczna.
ONA i ON oraz POSTAĆ – osoby w wyobraźni sennej JERREGO
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UWERTURA
(muzycznie wyraża nastroje pojawiające się dalej)

AKT I
Miejsce położone pośród rozległych pól uprawnych, które uwidaczniają się gdzieniegdzie
bladożółtymi plamami dojrzałych zbóż. Nieopodal las. W głębi wzgórze wznoszące się nad
równiną, poniżej – z przodu sceny – łąka czy może polana z rosnącymi po bokach kępami
drzew i krzewów. W ich cieniu, po lewej stronie, przyczepa campingowa JERREGO; z prawej
niewielki, choć wygodny, namiot JESSIKI. Pogodny letni dzień.

Scena 1
Wczesne przedpołudnie. Świeże i jasne. Muzyka splata się z odgłosami natury: śpiewem
ptaków, szumem drzew i poruszanych wiatrem zbóż. Na wzgórzu stoi JERRY, skupiony,
zamyślony; spogląda w dal przez lornetkę. Z jego przyczepy wychodzi JESSICA, na jej twarzy
radość; oddycha świeżością poranka, po chwili udaje się na wzgórze w stronę JERREGO.
Mężczyzna uścisnął ją na powitanie, lecz wciąż pozostaje w zadumie wywołanej
kontemplowaniem krajobrazu.
JERRY

Popatrz… Krajobraz
Nalany światłem,
Wezbrany powiewem
Kołysze się i kłoni.
Brzemiennej, lekkiej
Lipcowe grają fletnie;
Aż po horyzont
Przestrzeń roztańczona.

JESSICA /z akcentem anglojęzycznym/
Patrzę i czuję
Tę nieskończoność.
Wciąż płonę, faluję,
A szczęście - ono jest jak słońce.

JERRY i JESSICA /razem lub naprzemian w zależności od decyzji inscenizatora/
Kochaj mnie, kochaj mnie.
Kocham cię, kocham cię.
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Żyjemy tu poza światem, poza czasem
Cielesne anioły dwa.
Chyba że świat jest po to,
By być kulą złotą, puszystą i wonną,
Co otula nas.
Kochaj mnie, kochaj mnie.
Kocham cię, kocham cię.
Pocałunek. JERRY bierze JESSICĘ na ręce, krążą i tulą się. W pewnym momencie słychać
odgłosy nadjeżdżających pojazdów, które przerywają parze na wzgórzu tę intymną chwilę.
Akompaniuje temu coraz głośniejsza muzyka.

Scena 2
[a]
Wjeżdżają dwie duże terenówki. Wyskakują z nich młodzi ludzie, zadowoleni i uśmiechnięci;
sprawnie wysypują na środek łąki plecaki, toboły, bagaże, namioty. JERRY pokazuje, jak
zagospodarować przestrzeń. Młodzież przystępuje do rozładunku sprzętu ekspedycyjnego, po
czym samochody wycofują się.

[Praca przebiega najpierw spontanicznie; stopniowo ruch sceniczny przekształca się w układ
choreograficzny towarzyszący grupowemu śpiewowi. Full taniec to zarazem ww. rozładunek]

STUDENCI

Wakacje – w plecakach świat cały,
Wakacje – skwary i upały,
Wakacje – odjazdowe dni,
Atrakcje – ciała, ciepłe sny.
Bo każdy dzień, to realna abstrakcja
I każdy chce wyluzować na maksa,
A każda noc, to atrakcje do rana.
Na, na, na - je, na, na - jeee!
Lato – la – sol – luz – wakacje-e!!
O-o-ogniska świt nam za-palają,
Dziewczyny w bikini piasek pod-grzewają
Wakacje - nad wody, na skały
I nury - w dzicz, w fale natury.
Bo każdy dzień, to realna abstrakcja
I każdy chce wyluzować na maksa,
A każda noc, to atrakcje do rana.
Na, na, na - je, na, na - jeee!
Lato – la – sol – luz – wakacje-e!!

[b]
JERRY /uderza w trzymany w ręku dzwon; następuje coś w rodzaju swobodnej zbiórki/
Świetne humory…
Witam was, drodzy,
Na miejscu!
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STUDENCI

Świetne humory…
Witamy,
Profesorze Jerry!

JERRY

Poznajcie:
Doktor Jessica Milanov,
Moja asystentka na tej ekspedycji.

STUDENCI /dziewczęta z nutą zawodu, młodzieńcy z wyraźnym zachwytem/
O-o-och,
Doktor Jessica,
Jessica Milanov!
JESSICA

Świetne humory…
Witam was!

STUDENCI

Witamy!

JESSICA

Zwracajcie się do mnie
Ze wszystkim;
Na pewno się polubimy.

STUDENCI
( młodzieńcy:)
( dziewczęta:)

Och tak, o tak, o tak!
Zależy, zależy, zależy!

JERRY /wskazując/ Tutaj będziemy kopali.
Poznamy sekrety tej ziemi,
Więc trzeba motywacji.
STUDENCI

Z panem jesteśmy gotowi,
Otwarci na wszystko I w deszczu, i w upale.

JERRY

Młodzi nie zmieniają się wcale.

JESSICA

Są zawsze tacy sami.

JERRY

Chcę tego dokonać
Z wami
I w deszczu, i w upale.

STUDENCI

Świetne humory…
Nie zawiedziemy,
Profesorze Jerry!

JERRY

Czego się spodziewacie,
Skoro chęci w was tyle
I radości?
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STUDENCI

Pragniemy… tego, co zawsze:
Przygody, przyjaźni, skarbów, atrakcji,
Fortuny, sławy, miłości i zabawy,
Poznania tajemnicy.

JERRY

Rozbijcie więc namioty!

STUDENCI /z ulgą/ Oh, jeee...
Przystępują do rozbijania obozowiska.

Scena 3
[a]
Do profesora podchodzi młody człowiek, który – podczas poprzedniej sceny – przybył swym
motocyklem z doczepionym bagażem. Wówczas przystanął w cieniu drzew, zdjął z pleców
zawieszoną w pokrowcu na szelkach gitarę. Następnie – zbliżywszy się - przez chwilę słuchał
rozmowy. Młodszy od innych, nie podziela ich radosnej żywiołowości. Teraz podchodząc
mierzy wzrokiem JERREGO i JESSICĘ.
JERRY /ujrzawszy go/
Lenny!
Witają się.
/do JESSIKI oraz STUDENTÓW zajętych rozkładaniem namiotów/
Mój syn, Lenny…
/do syna/
Na długo?
LENNY

Tylko to chcesz wiedzieć?
Ich się pytałeś,
Zapytaj i mnie,
Po co przybyłem,
Czego tu chcę,
Nie będąc twym studentem?

JERRY

Tak bardzo się cieszę,
Żeś przyjechał, synu.
Cóż cię sprowadza?

LEON

Nie kłam! Ja wiem,
Ty się cieszysz,
Że ona tutaj jest
Z tobą.
Nie martw się,
Nie będę was śledził,
W drogę wam wchodził;
Spoko!

JERRY

Osądzać mnie będziesz,
Drogi Lenny,
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Dobrze to wiem;
Masz prawo;
Lecz proszę cię,
Oszczędź ją,
Nie rań jej.
Uszanuj.
LENNY

Ja nie chcę jej znać!
Dla mnie ona jest powietrzem
I nieistnieniem.
Bo jest taki świat,
Który tworzyliśmy:
Ty, matka, Majka i ja Nasz własny świat.
W nim nie ma miejsca dla niej.
Lecz wiedz, że ja
Nie zniżę się,
Nie będę waszym szpiegiem,
O nie!

JERRY

Pozostań tu,
Jak długo chcesz
I rozgość się.
LENNY odchodzi w stronę motocykla.
[b]

/do STUDENTÓW – przez tubę/
Życzę wszystkim
Udanej ekspedycji!
/do syna/
I tobie, mój Lenny!
LENNY /z oddalenia/
Dzięki!
JERRY /podszedłszy do JESSIKI/
I tobie, Jessico, kochanie.
JESSICA

Wzajemnie, kochany.

STUDENCI /z entuzjazmem/
Udanej ekspedycji,
Profesorze Jerry
I panno doktor.
Nie zawiedziemy,
Gdy świetne są humory
I mnóstwo motywacji.
/w tle/ Mnóstwo motywacji – udanej ekspedycji,
Mnóstwo motywacji – udanej ekspedycji… itd.
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JESSICA

Twój syn
Nie patrzył na mnie wcale.
Ja nie wymagam od niego przyjaźni,
To byłoby za wiele.

JERRY

Wiem,
Miłość ta ludzi drażni,
Więc bądźmy dyskretni, skupmy się na dziele.

/do STUDENTÓW/
STUDENCI

Do pracy! przyjaciele!
Mnóstwo motywacji – udanej ekspedycji,
Mnóstwo motywacji – udanej ekspedycji…

Scena 4
[a]
Profesor sprężystymi ruchami przystępuje do wyznaczania i przydziału stanowisk
wykopaliskowych; sprawnie przewodzi młodzieżą. STUDENCI zajmują i oznaczają
przydzielone im miejsca oraz przygotowują narzędzia pracy na stanowiskach.
STUDENCI /podczas przygotowań/
Przygody, przyjaźni, skarbów, atrakcji,
Fortuny, sławy, miłości i zabawy,
Poznania tajemnicy.
Gdy każdy dzień, to realna abstrakcja
I każdy chce wyluzować na maksa;
A każda noc, to atrakcje do rana.
Bo w nas jest motywacja
W deszczu i w upale.
Na, na, na - je, na, na - jeee!
Lato – la – sol – luz wakacje-e!
Mnóstwo motywacji – udanej ekspedycji,
Mnóstwo motywacji – udanej ekspedycji…
[b]
W pewnej chwili.
JERRY /przez tubę/
Panowie i panie,
Na krótkie zebranie!
STUDENCI ustawiają się w pobliżu profesora, ten oddaje głos JESSICE.
JESSICA

To truizm, kochani,
Musimy być sprawni.
To nie są wczasy
Campingowe.
Śmiech zebranych.
Czas nas mocno goni.
Za kilka tygodni
Maszyny z kopalni
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Zrobią tu odkrywkę.
Już pod koniec lata
Ten kawałek świata:
To wzgórze, las i pola
Nie będą istniały.
STUDENCI /różnie/ O-o-och! / Nieee! / Ale szloch!
JESSICA

Potrzeba energii,
Ów motor naszej cywilizacji,
W wielką wyrwę w ziemi
Krajobraz ten przemieni.

STUDENCI /różnie/ O-o-och! / Szkoooda! / Ale szloch!
JERRY

Tak, szkoda!
Tu węgla są pokłady,
Lecz to wcale nie wzrusza
Archeologa. Śmiech.
My płycej zaglądniemy,
Pod cienką warstwę ziemi,
By wiedzę o praprzodkach
Ratować od zagłady
Molocha.

STUDENTKA

Co tutaj być może,
Panie profesorze?

JERRY

Przekona się pani,
Już za kilka dni.
Zaręczam.
Śmiech.

Dwóch
STUDENTÓW

Pan mylić się nie może,
Panie profesorze,
Spookooojnie!

JERRY

Dobrze się rozumiemy,
Więc sukces osiągniemy,
Po trudzie.

STUDENCI

Nie wczasy to campingowe,
Ale ratunkowe
Wykopaliska.

JERRY /spojrzawszy na niebo/
Dziś przyjdzie nam w upale
Działać i pot wylać.
Za to wieczorem zapraszam
Do ogniska.
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STUDENCI /podekscytowani/
Wieczorem jest atrakcja,
A teraz motywacja.
Ratujmy przed molochem
Praprzodków ślady, prochy
- W słońcu i w upale.
Przygoda ma smak potu.
Inni przy panu wytrwali
I my nie zawiedziemy,
Zagadkę odgadniemy.
My młodzi wciąż ci sami,
Więc trzymaj się pan z nami,
Profesorze Jerry!

Scena 5
Wszyscy zajmują swe stanowiska i przystępują do prac wykopaliskowych, które stają się
uciążliwe ze względu na upał. Stan wysiłku, monotonii i spiekoty podkreśla muzyka. Mozolny
trud przygasza wesołe nastroje. Są pojedyncze osoby, jak studentka ANITA, które zupełnie nie
dają sobie rady. U zdecydowanej większości widać jednak, pomimo wysiłku, duże
zaangażowanie.
STUDENCI /pracując, śpiewają w poważniejszym tonie/
Pod stopami Ziemia,
Buciorami swych dzieci
Nadmiernie zorana
Pierś matczyna rzęzi.
Nad nami niebo,
Kosmos coraz dalszy,
Pusty i zimny,
Obojętny.
Za nami dzieje:
Piramidy, ruiny,
Manhattany, Pompeje.
Wojny; czas sumień czerwonych.
Młodość szumi, starość straszy,
Idzie zmiana generacji.
Jak się określić?!
Przed nami,
Cóż przed nami?
Świetlana przyszłość?
A jednak głos drży,
Kiedy pytamy:
Co? Co przed nami?
Jak się określić?!
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Scena 6
Podjeżdża osobowo-bagażowy samochód, z którego wychodzi najwyżej trzydziestoośmioletni,
przystojny mężczyzna w ciemnych okularach oraz elegancka, seksowna, choć –
prawdopodobnie - kilka lat starsza od niego, kobieta. Rozglądają się uważnie. JERRY i
JESSICA zauważają obcych; podchodzą ku nim.
WASYL /mówi z rosyjskim akcentem/
Witamy z Warszawy gości!
Praży wam bez litości.
Mamy dla was napoje,
Sponsoring od nas dwoje,
Bo biznes lokalny
Chce udział mieć swój marny
W rozwoju nauki i sztuki.
Przedstawiają się, witają.
Wasyl Porohow,
Firma handlowa.
PAMELA

Pamela, właścicielka
Lokalów w miasteczku,
Do których zapraszam
Serdecznie, codziennie
Kadrę i młodzież.

JERRY

Jerzy Ostrowski
Kierownik
Obozu badawczego.
A to panna Milanov,
Moja… zastępca.

WASYL

Studentka?..

JERRY

Ależ nie:
Doktor, asystentka.

WASYL

Szok, gratuluję!

JESSICA

Miło nam, dziękuję
- dziękujemy za napoje...

JERRY

…i zaproszenie.
Zapraszam też oboje:
Dziś wieczór
Mamy tu ognisko;
Studenckie towarzystwo
Pozna więc
Miejscowych przedsiębiorców.
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PAMELA

Dzięki!

WASYL

To do wieczora!

JERRY i JESSICA Tak, do wieczora!
PAMELA i WASYL odjeżdżają.
JESSICA

Słowiańska gościnność
Jest widzę taka:
Jeszcze ich nie znasz,
Już się z nimi bratasz.
Trochę dziwna para;
Do pomocy tak skora.
Czegoś chcą w zamian?

JERRY

Czekajmy do wieczora.
Skoro mamy sponsorów,
Niech dobrze to świadczy
O mieścinie.

Scena 7
[a]
/s y m

u

l

t a

n

i c z n i e /

JESSICA /spoglądając na zegarek/
Szósta, wreszcie upał minie.
JERRY

Na spacer po równinie
Zapraszam cię, Jessico.
Tak wiele trzeba
Powiedzieć sobie...

JERRY z JESSICĄ oddalają się od obozu w stronę pól;
w tle ich rozmowy coraz słabiej słyszalny
śpiew pracujących [kierunek w stronę pól oznacza tu przejście
na proscenium oddzielane ruchomą przesłoną].

…nie mogę być stale przy tobie.
JESSICA
JERRY

Z powodu syna…
Nie spodziewałem się tego,
Że będę tu miał Lennego.
Jednak przybył sam,
Więc dorosłego syna mam.
I… trzeba zachować twarz.
Cudowny związek nasz

STUDENCI /pracując/
Cywilizacja
Urasta,
Przerasta,
Zarasta.
Na warstwie warstwa
I warstwa,
Znów warstwa, warstwa…
Rozkwitanie,
Uwiąd,
Upadanie,
Zaleganie.
Cywilizacje,
Cywilizacje,
Cywilizacje…
……………………………
……………….
…….
…
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Nie może być tak romantyczny,
Gdy obok syn.
Nie będę tak cynicznym,
Aby być spontanicznym,
Jak przez tych ostatnich kilka
Niezapomnianych nocy i dni
- Gdy obok syn.
……………………………..
Więc wybacz mi, kochanie.
Och, nie jest to zerwanie,
Lecz chwilowe opamiętanie
Dobre dla ciebie i dla mnie.
Pracy jest tak wiele,
Skupmy się na dziele,
Oddajmy się nauce,
Odłóżmy na chwilę uczucie.
Teraz, gdy dzieła czas
I syn mój obok nas,
Tak trzeba.
JERRY i JESSICA znaleźli się pośród pól [czyli pojawiają się na proscenium oddzieleni od sceny
delikatną, półprzezroczystą kurtyną z imitacją łanów zbóż w dolnej części].

JESSICA

Zabrałeś mnie Jerry do nieba,
A teraz mnie stawiasz
U jego bram, mówiąc: „Tak trzeba”.
Więc czekać spokojnie mam,
Zagłuszyć zmysłów szał,
Bo taka jest potrzeba?!
Rozumie to doktor Milanov!
Na czas wykopalisk
Obudź mózg, serce zmróź,
Badaczem bądź.
I to pogodziłabym.
Wiesz, u niektórych osób
Serce rozpala rozum,
Więc pogodziłabym.
Lecz co mam począć z tym,
Gdy tu kochanka syn
I młodzież, co go zrozumie,
A mnie napiętnuje?!
Mam przestać być spontaniczną,
Aby się nie stać cyniczną!?
Nie będzie to łatwe, nie,
Bo zakochałam się.

[b]
Chwila przytulenia kochanków, po czym JESSICA tańczy pośród pól - zmysłowo, jakby
chciała jeszcze raz przeżyć cudowne chwile, te przed rozpoczęciem obozu. JERRY -
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zachwycony jej widokiem w otoczeniu dojrzałych zbóż „ustrojonych” polnymi kwiatami rozmarzył się.
STUDENCI właśnie zakończyli pracę, więc niektórzy wyszli na spacer w stronę pól, by
poznać okolicę i podziwiać piękność tej pory letniej, przedwieczornej.
[W tej scenie STUDENCI występują w podwójnej roli: po pierwsze stanowią chór śpiewający refren
songu, po drugie są tancerzami wyobrażającymi mityczne duchy pól – nimfy, faunów, południce, itp.]

JERRY

Neolityczny, krajobraz
Nalany światłem,
Wezbrany powiewem
Kołysze się i kłoni.
Brzemiennej, lekkiej
Lipcowe grają fletnie;
Aż po horyzont
Przestrzeń roztańczona.

JESSICA

Aż po horyzont
Przestrzeń falująca.
Wkrótce wjadą maszyny,
Zniżą ją, zabiorą:

JERRY i JESSICA /naprzemian/
Kolorów uśmiechy
Z wonnymi tchnieniami,
Wieczorów bransolety
Brzęczące świerszczami,
I od burz nagłych loki
Spięte przez tęcz grzebyki,
I muskaniem południ
Zeschłe maków usta;
/razem/ W polach stanie
Pustka.
STUDENCI /chór/

A słońce, kołacz świeży, rozpalony
Toczy swój żar polami, drogami, piachami;
Jak prawzór dla ziaren chlebnych, niezliczonych,
Ideał złotości i sił nieskończony;
Jak okręt z nieba jasny o żaglach płomiennych,
Płynący przez łan wzburzony kłosami;
Gdzieś gnany od wschodów aż po zachody
Wiatrami, co suszą te piany w pogody.

Poprzez ocean pszenny, morzami żyt,
Pośród zatok owsa, wśród jęczmiennych wysp
/plus chór/ Strojnych w maki, chabry oaz miłości
Szczęśliwych marzeniami
O obfitości.

JESSICA i JERRY

JERRY /olśniony/

Niechaj ta chwila nie minie,
Bo ujrzałem boginię.
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Ty nią jesteś, kochanie.
Świat się zaczął, zaistniał
Od nowa.
Przez ciebie
Odnalazłem się w niebie
Miłości.
To wspaniałe przeżycie
Poczuć znowu puls,
Bicie serca jak
W młodości.
JESSICA

Rozmarzyłeś się Jerry,
Takiś czuły i szczery;
Lecz za chwilę to minie
I znów powiesz dziewczynie
O nauce, synu, rodzinie.

JERRY

Tyś boginią mą, panią,
Moim szczęściem, poezją;
Przywróciłaś chęć życia i siły.
Płonę, kocham cię, ale…
To nie zwalnia nas wcale
Z obowiązku.

JESSICA

A po nim?

JERRY

Twój będę.
Pocałunek i powrót do obozu

[Aktorzy opuszczają proscenium; przesłona-pejzaż pól znika; światła przechodzą w barwę pomarańczową,
co sugeruje porę zmierzchu]

Scena 8
[a]
Obozowisko. STUDENCI po pracy i spacerze; niektórzy siedzą w namiotach; ktoś się myje,
ktoś siedzi na wzgórzu i esemesuje. Odpoczynek. JESSICA wchodzi do swego namiotu. Na
środku sceny sam jeden LENNY z siekierką przygotowuje ognisko. Jego ruchy są powolne,
jest skoncentrowany na tym, co robi, ale też jakby nieobecny, pogrążony we własnych
myślach. Zauważa go ojciec i podchodzi.
JERRY

Jak leci, Lenny?

LENNY /ironicznie / Jak po spacerku, profesorze?
JERRY

Więc po to tu jesteś,
By mnie strofować
Za każdy krok i słowo
Z nią?

LENNY

I am sorry, że się czepiam;
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Pardon!
Masz prawo robić, co chcesz,
Z nią…
Wieelki profesooorze!
JERRY

Boże!.. Dla ciebie o j c i e c,
Zwyczajny ojciec!

LENNY

Jak długo?

JERRY

Na zawsze, mój synu,
Zrozum…
LENNY przecząco kręci głową. Zapala ognisko

[b]
Rozmowa zostaje przerwana nagłym pojawieniem się samochodu, z którego wychodzą
WASYL i jego kierowca. Obydwaj wnoszą kartony z piwem puszkowym. Porohow jest wesoły,
mówi z rosyjskim akcentem, czasem w polskie zdania wplata rosyjskie słowa.
WASYL

Dobry wieczór pan profesor
I młodzieży!
Skoro ma być ognisko,
To kiełbasa i piwko
Się należy.

JERRY
Witamy, sponsorze,
/do STUDENTÓW/ Niech ktoś pomoże…
Kilku idzie z kierowcą po prowiant.
A pani Pamela?..
WASYL

Moja wspólniczka?
Zwyczajnie nie może. Przeprasza.
Obowiązki, obowiązki…
Lecz od niej kiełbasa,
A mój – browarek poznański.
/w stronę, z której przyszedł/
Marek, garmoszka!
MAREK /wnosi ze STUDENTAMI prowiant; w jednej ręce trzyma skrzynkę z kiełbasą i
bułkami, w drugiej guzikówkę/
Jest szefie!
WASYL

No, haraszo.

MAREK stawia skrzynkę, wręcza WASYLOWI instrument.
Profesor wykonał gest zapraszający młodzieńca do ogniska.
WASYL

Kierowca
Niech w aucie siedzi,
Za to mu się płaci.
MAREK wraca do samochodu.
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JERRY

To mój syn Leon.

WASYL

Fajny chłopak.
Uścisk dłoni.
Wasyl Porohow.

LENNY

Lenny Ostrowski.

WASYL
Wypijemy?
/wręcza im po piwie/
/rozgląda się/
/do STUDENTÓW/

Łyk piwa. Siadają. Pieką kiełbasę.
Ładne dziewczyny, studentki…
Prosimy panie, panowie!
Jedzcie, pijcie na zdrowie
Po tej harówce w spiekocie.
Może siedzimy na złocie. Śmiech.
Kopcie, szukajcie, lecz pamiętajcie:
Studia to chwila, a potem życie.
Wy się uczycie i nic nie znacie,
Jak kopie życie.

LENNY

I młodemu
Przywali.

WASYL

Słusznie, przywali,
Znam to z autopsji.
Tobie coś źle?

/do LENNEGO/
LENNY

Pochrzaniło się.

WASYL

Nie trać głowy,
Są sposoby.
Coś o tym wiem
- Jeszcze pogadamy.
/głośniej/ No, a gdzie reszta?
Jemy, pijemy, ognisko,
Zachód jak malowany.
Zwołaj ich, profesorze.
Do tej pory zaledwie kilku STUDENTÓW znalazło
się przy ognisku, inni w małych grupkach rozproszeni są na polanie i w namiotach.
JERRY

W tym rozkazywać nie może
Kierownik, bo to czas wolny.
Lecz zagraj nam pan,
Wasylu, na harmonii.
Usłyszą i przyjdą. Ręczę.
Syn też kiedyś grał.

LENNY /zerwawszy się z miejsca, mruknął do siebie/
Gra!
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JERRY

Lenny, czy ty grasz jeszcze??

LENNY /spoglądając spode łba na ojca, wkurzony/
Taak!!
JERRY

A może zabrałeś z domu
Pudło, znaczy… gitarę?

LENNY

No, jasne! A jak myślałeś?
Nie ruszam się bez gitary!
/sięga po instrument znajdujący się na boku w pokrowcu/
JERRY nagle wstaje, rusza w stronę nadchodzącej JESSIKI.
WASYL
Chyba cię nie zna twój stary.
LENNY

Nie zdążył poznać. Pracohol,
Cholera, wiecznie zajęty.

WASYL

Olać takiego.
Trącają się piwem, przepijają.
Ja, wcale nie znał swojego.
/spojrzawszy na nadchodzących JESSICĘ i JERREGO /
Ach, wiem, co się święci.
Z a j ę t y.
/wykonuje nieprzyzwoity gest ramieniem/
/widząc, że LENNY wyjął gitarę z pokrowca/
Gotowe?
To, jak mówią w Polsce,
Rżnij, Walenty!

Scena 9
Zaczynają grać. LENNY intonuje bluesa. WASYL wtóruje mu harmonią na słowiańską nutę:
wychodzi z tego dość oryginalny miszmasz. Słysząc muzykę, towarzystwo studenckie skupia
się wokół ogniska. Dziewczyny z zainteresowaniem obserwują WASYLA i LENNEGO. Ktoś
przyniósł druga gitarę, ktoś harmonijkę ustną, kto inny etniczny bęben. Blues rozbrzmiewa
coraz pełniej. Młodzi poruszają się rytmicznie. Po jakimś czasie blues przechodzi w żywszy
rhythm and blues; niektórzy tańczą w parkach. Zaczyna lać się piwo, są papierosy.
Wyluzowuje się. JERRY rozkręca się razem z młodymi – za to jest lubiany na ekspedycjach.
Tańczy to z tą, to z inna dziewczyną, potem z JESSICĄ. Nie zauważa, że Porohow poczęstował
już kilka osób „papierosami” i „tabletkami”. W międzyczasie WASYL puścił się w tany z
dziewczętami, które maja wyraźną radochę, widząc jego rosyjsko – kozackie ruchy taneczne
zmieszane z rock and roll`owymi. Jedna z dziewcząt ANITA, wstawiona już piwem, trafia do
samochodu gości, gdzie chętnie zajmuje się nią kierowca Rosjanina. W pewnej chwili WASYL
przeszedł sam siebie: skacze przez ognisko, za nim kilku młodych; potem znów zaczął popisy
taneczne takie, że obecni utworzyli krąg i z podziwem przyglądają się mu klaszcząc.
WASYL

I szto? nie ma jak to
Nasze słowiańskie,
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Nacjonalnyje
Ruskie i polskie tańce!
Nie to, co, tfu! zapadnyje
Techno-rapo padrygiwańce.
Ja to wam mówię
Wasyl Porohow z Wołgogradu!
STUDENTKI

Panie Wasylu,
Z panną Milanov
Kankana!

WASYL /do JESSIKI/
Nooo, z panią kankana
Mogę do rana!
WASYL chwycił za rękę rozbawioną JESSICĘ i szaleje z nią w środku kręgu młodzieży.
Śmiech. Po chwili już wszyscy tańczą kankano-rock and rolla.

Scena 10
[a]
W pewnym momencie ku ognisku zbliża się mężczyzna z plecakiem; przygląda się balandze.
Pierwszy zauważył go profesor i zwrócił się w jego stronę, przywitał, uścisnął. Usiedli przy
ognisku. JERRY wręczył mu piwo i upieczoną kiełbasę z bułką. Rozmawiają w otoczeniu
rozentuzjazmowanej grupy.
Bawiący się zakończyli taniec; stoją teraz, siedzą wokół ogniska, piją piwo, palą. Ściemniło
się na dobre; na niebie sierp księżyca prawie w pierwszej kwadrze.
JERRY /gdy się uspokoiło/
Właśnie przybył mój przyjaciel
Z czasów studenckich
Piotr Adamiak,
Jedyny wolontariusz
Na naszej ekspedycji.
Oklaski.
PIOTR /do zebranych/
Miło.
Dawno się nie było
Na studenckim obozie,
Lat dwadzieścia.
JERRY

Zapraszałem co roku.

PIOTR

Żyło się w kołowrotku.
Cześć, Lenny!

LENNY

Witam!

PIOTR

Widzę, że znów pokopiemy,
Choć nie piłkę jak kiedyś,
Lecz w ziemi.
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JERRY /przedstawia/ Doktor Jessica Milanov.
PIOTR

Słyszałem o pani,
Opowiadał mi Jerzy.
I… będźmy szczerzy,
/dyskretnie, by nie słyszał LENNY/
Zaczynam go rozumieć.
Salwa śmiechu przerywa rozmowę.

JERRY

Co tak wesoło?
Powiedzcie.

WASYL

Zagadka, dowcip
Spodobał się młodzieży.
Zapytał ja – pan się nie obrazi –
Czym się różni profesor
Od wulkanizatora?
JERRY kręci głową, że nie wie, STUDENCI już się śmieją.
Łatwe, różnica jest taka:
Wulkanizator klei dziurę dętki
A profesor… studentki.
Salwa śmiechu. JERRY, który zna się na żartach, również skwitował to śmiechem. Porohow
dalej sypie dowcipami. Stoi tyłem, więc go nie słychać wyraźnie; otoczony jest grupą
młodych. Co jakiś czas salwa śmiechu.
PIOTR

Co to za oryginał?

JERRY

Miejscowy biznesmen,
Z pochodzenia Rosjanin,
Sponsor, i finał.

PIOTR

Luzak, zabawowy.

JESSICA

Diabelsko kontaktowy.

JERRY

Za bardzo.
Luzu tutaj zbyt wiele
Jak na początek.

JESSICA

Może to i dobrze.
Twój Lenny spięty był
I stroskany;
Teraz, patrz, roześmiany.

PIOTR

Jakie plany?

JERRY

Wzgórze i teren przyległy
Spenetrujemy.
Szykuje się rewelacja.
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JESSICA

To mi wygląda na krąg kamienny,
Wyjątkowo obszerny,
Bardzo rzadki w tej części Europy.
Ale o tym nikt nie wie
Prócz Jessiki i ciebie.
Starsi studenci ze mną
Spenetrują wzgórze,
Młodsi, najmniej doświadczeni,
Pod kierunkiem Jessiki,
Podnóże, wpierw od tej strony. /wskazuje/
Ty, Piotrze, z doktorantami,
Miej na oku Lennego i
Średniozaawansowane.
Wetniecie się pasem w polanę.
Najpierw… o tam. /wskazuje/
Śmiechy STUDENTÓW przerywają naradę.
Ten Rosjanin szalony
Kupił sobie młodzież
Wraz z Lennym.

JERRY

Byle ich nie ogłupił,
Bo nie ujedziemy.
/do STUDENTÓW/
Moi drodzy, już późno!..

STUDENCI /przerywają mu z dezaprobatą i śmiechem/
Ooooo!! Nooot!!
JERRY

Dobry humor od rana do nocy
Towarzyszył nam
w pierwszym dniu ekspedycji,
Choć czuliśmy smak potu
I niektórzy nowicjusze,
Wiem, narzekali.
Skwarny dzień dał popalić!
Każdy pewnie zmęczony…
STUDENCI /wtrącają/ Nieee! Gdzieee?!
Czas na spoczynek,
Bo wysiłek szalony
Czeka nas jutro, pojutrze!

STUDENCI

Spać, nieee…
Jeszcze nie!

JESSICA

Bądźmy odpowiedzialni!

STUDENCI

U-u-u-u!..

Dwóch STUDENTÓW
Jesteśmy niezniszczalni!!
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Brawa i śmiech obecnych.
JESSICA

Dobrze, najwyżej
Pół godziny.
Potem ogień gasimy.

Brawa.

JERRY /do WASYLA, który właśnie założył harmonię - rozsiada się przy ognisku i otwiera
kolejne piwo/
Panie Porohow,
Zaraz kończymy.
Rosjanin potężnymi łykami pije piwo.
WASYL
Nie ma sprawy, szefie,
Spać, to spać.
Lecz pozwólcie mi zagrać
I zaśpiewać jakby kołysankę,
Z rosyjska, od serca,
Na dobranoc.
/do Lennego/ Ja guzikówkę,
A ty, młody, łap strunówkę.
[b]
WASYL z LENNYM przez chwilę zestrajają instrumenty, po czym grają. Rosjanin śpiewa
coraz rzewniej, wywleka drugą stronę swej osobowości. Teraz jest tak poważny, jakby
rozdrapywał rany w duszy, ale nikogo to nie dziwi - podpity rosyjski bard.
WASYL

Kagda przytulam garmoszku
I wypijam coś do dna,
Nostalgia za gardło chwyta,
Sierce tłucze, płynie łza.
Żył adin malczik w imperii,
Diectwo przebył w kinie,
O riewalucji i wajnie
Oglądał filmy jedynie.
Cześć dla narodnych gierojew
Co wieczier spijał z ekranu.
Wierił, szto jewo Otczizna
Najlepsza jest na zjemlie.
Miłaja Rassija, rodina maja
I biednyj russkij narod,
Eto moj jedynyj Bog.
Tolka tiebia liubliu,
Dla tiebia żywu.

WASYL skupił na sobie uwagę towarzystwa. Wzruszył jednych, kogoś
tam rozśmieszył swym podchmielonym patosem. Zrobił wrażenie na JESSICE, która usiadła
tuż obok, z uwagą wsłuchując się w jego śpiew; przytrzymuje nawet puszkę piwa, którym
Rosjanin przepija dwa lub trzy razy w trakcie pieśni.
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Nadeszły wielikije pieriemieny,
Z kino hurtowniu zrobili,
A mać tawo malczika
Zwolnili, na bruk wyrzucili.
Żenszszina się załamała
I odkręciła gaz!..
Matkę i kino „Awrora”
Usmiertił nowyj czas.
Malczik nie sidieł już w kino.
Padros i szto widieł w koło?
Szto krow narodnych gierojew
Tuczy bogaczów grono.
I biednych liudiej widieł,
Katorych historia zdradziła.
W najlepszej otcziznie na zjemlie
Nadjeżdu w nich nawet zabiła.
Miłaja Rassija, rodina maja
I biednyj russkij narod,
Eto mój jedynyj Bog.
Tolka tiebia liubliu,
Dla tiebia żywu.
Skończył; dziękuje LENNEMU za akompaniament mocnym uściskiem dłoni. Wstał na
chwiejnych nogach, niepewnym krokiem chce ruszyć w stronę samochodu, przystaje.
[c]
WASYL

Marek, stawaj tu!
Jedziemy.
Z samochodu Rosjanina zatacza się wypchnięta dziewczyna; jest pijana. Kierowca zamyka
przed nią drzwi.
ANITA

Maaarek! wpuść mnie!.. /czepia się klamki/

MAREK

Sss-pokojnie!
Coś powiedziałem, no nie?!
Kur-r-r!! puść!!
Chciałaś?.. to masz!
Swój pierwszy raz.
No już! /odpycha ją/
/podchodzi do WASYLA, bierze go pod ramię, w drugą rękę harmonię/
Szefie, idziemy.
ANITA wiesza się na szyi MARKA
WASYL
A tej? szto?
MAREK

… /gest/

27
Pierwszy raz.
/do czepiającej się ANITY dyskretnie, ale z naciskiem/
Won! kurza twarz!
/podźwigając pijanego WASYLA, który znów chciałby usiąść i balangować/
Za mało? Wstawać, hej!
Jeedzieeemy!!
WASYL

…key, …key
Łyk… dopijemy…
[d]

/po chwili ku zebranym/
Pa, studenty, ciao!
Dobrej nocy żiełaju!
STUDENCI

Pa , dobranoc, ciao!

LENNY

Cześć, Wasyl!
Super się grało.

WASYL /odchodząc/ Do zobaczenia!
Dwie STUDENTKI
Do potańczenia!
Śmiech.
WASYL /wraca i kupletuje/
Jak nas zaproszą,
Jak pożyjemy,
Jak się spotkamy
I popijemy!
Śmiech i brawa towarzystwa.
Trzech STUDENTÓW
Zabalujemy!
Zaszalejemy!
Śmiech i brawa.
JERRY /stukając w zegarek/
Jak odsapniemy!
Śmiech i brawa.
Czworo STUDENTÓW
Jak dziś zaśniemy!
Śmiech i brawa.
JESSICA

Jak to… rozkopiemy!

STUDENCI /różnie/ Uuu! / Łooo! / Dopieeero!
JESSICA /rozbawiona; niezwłocznie/
Okay, okay! więc… zaraz jak…
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Ślad prahistorii tu odkryjemy!
STUDENCI

Ooo, tak, tak!
Śmiech i brawa.

Para ABSOLWENTÓW-DOKTORANTÓW
Gdy wkrótce…
Sławni będziemy!
Totalny aplauz.
PIOTR

Jak tu przetrwamy!
Śmiech i brawa.

JERRY

Jak się nie damy!
Śmiech i brawa.

Pięcioro STUDENTÓW
Jak ze sobą wytrzymaaaamy!!
Śmiech i brawa.
JERRY /ucisza gestem ferajnę, która chwilę czeka na ciąg dalszy; lecz profesor… ucina,
kupletując sympatycznie a nieodwołalnie/
Czas mili przeprosić
Śpiwory i namioty;
O siódmej!
Huknę w dzwon, w tubę.
I pognam… do roboty!!
Śmiech, brawa i…
jakby niewypowiedziane, ale odczuwalne w zachowaniu, głębokie westchnienie utrudzonej
pracą i nasyconej zabawą młodzieży: „spaaać!”.
STUDENCI rozchodzą się do namiotów. Nie zauważają – prócz KAŚKI - sytuacji przy
oddalonym nieco samochodzie.
[e]
MAREK taszczy WASYLA do pojazdu. ANITA znów chce wejść do środka auta. Młody
kierowca zapobiega temu; lokuje szefa na tylnym siedzeniu.
MAREK

Odwal się, laska, spadaj!

ANITA

Marek, weź mnie ze sobą,
Obiecałeś!..

WASYL /z tylnego siedzenia trzepnąwszy kierowcę w ucho /
Znów w pracy posuwałeś!.. /zasypia natychmiast/
Samochód rusza.
ANITA
Obiecałeś, gnojku! obiecałeś!!
KAŚKA

Skurwiel!!
Chodź, Anita, nie rycz.
Płacząca ANITA pada w ramiona koleżanki.
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/za znikającym pojazdem/
Wał, drań, samiec, dzicz!
Kierują się w stronę namiotów; ANITA na ramieniu KAŚKI.
JESSICA

Co się stało, dziewczęta?

KAŚKA /syknęła zaskoczona jej obecnością/
K...wa mać! Angielka
/do kierowniczki/
Nic, nic, pani doktor;
Za dużo piwa.
JESSICA

Dobranoc; już druga.
Idźcie spać.
Dziewczęta idą do namiotu.
/w stronę nie najzupełniej trzeźwych JERREGO i PIOTRA/
Dobranoc wam.

PIOTR

Dobranoc tobie.

JERRY

Dobrej nocy, słonko drogie.
Mam zasnąć sam?
JESSICA znika w swym namiocie.

Scena 11
Przy słabym ognisku zostają jedynie JERRY i PIOTR. Sączą piwo.
PIOTR

Jestem pod wrażeniem Jessiki,
Ale… szanuję Monikę,
Was jako rodzinę;
Lubię dzieciaków: Lennego i Majkę.
Co z wami będzie?
Bo jeśli ten romans potrwa…

JERRY

Monika zażąda
Rozwodu, to pewne.
Już miesiąc jesteśmy w separacji.
Nie chcę utracić Jessiki,
Choć szkoda mi mojej rodziny.
Bo jeśli…, to z mej winy.
Sytuacja nie do pogodzenia.
Co robić?

PIOTR

A cóż ja ci mogę doradzić?
Ja, który nie mam
Dzieci, żony, kobiety.
Wiem tylko jedno, cokolwiek zrobisz,
Będzie ci ciężko…
Jerzy drogi,
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Przyjacielu od lat dwudziestu;
Studenckie czasy…
Potem nasze spotkania raz w roku.
Widziałem, jak osiągałeś wszystko:
Rodzina, żona, dzieci, kariera naukowa,
Profesura, sława europejska, światowa;
Pop gwiazdor archeologii,
Ulubieniec młodzieży,
Wybraniec losu.
JERRY

Ależ…

PIOTR

Nie przesadzam, Jerzy.
Lecz ty, by się spełnić,
Na tym nie poprzestajesz.

JERRY

Jak to?..

PIOTR

To, że romansujesz
Z dwadzieścia lat młodszą,
Piękną naukowiec,
Przygruchaną w Anglii;
Sprowadzasz ją do Polski…
I chociaż tym związkiem
Nawarzyłeś sobie piwa,
To ci… zazdroszczę.
Mam oto przed sobą człowieka
Sukcesu, a do tego faceta
W każdym względzie.

JERRY

Lecz odartego ze spokoju,
Zło czyniącego w tym swoim pędzie
Ku sławie, spełnieniu, szczęściu,
Przyjemności.

PIOTR

To popatrz teraz na mnie;
Żyłem z dnia na dzień
W nudnej poczciwości,
Z dwojgiem rodziców starych.
Bałem się życia, ryzyka miłości.
Tylko praca, praca,
Firma, oszczędności.
Nic nie przehulałem,
Życia nie użyłem,
Dom wybudowałem.
Od samotności jeszcze więcej
Harowałem z nadzieją,
Że w przyszłości
Żona i dzieci mnie otoczą
W mej majętności.
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Lecz z kobietami mi się nie wiodło…
To pracowałem, by żal zagłuszyć
Więcej i więcej.
Tak w sidła wpadłem, w potrzask nieznośny
Pracoholizmu i dyspozycyjności…
… Jerzy…
Ja jestem… r o b o t e m !!..
…………………………..
Ale… zmienić to muszę!..
Pomóż mi, przyjacielu,
Wyrwać się z tej matni.
Po to tu jestem
Woluntariuszem.
JERRY

Piotrze, ty bądź szczęśliwy,
Boś ludzi nie nakrzywdził.

PIOTR

I co z tego?

JERRY

Kumplu stary, co tobie?

PIOTR
Coś jakby w grobie.
/wyjmuje z kieszeni trzy telefony komórkowe i po kolei wrzuca je do ogniska; zdesperowany,
jak w amoku/
To ciało, które widać,
Nie jest moje ciało.
Ten głos, który słychać,
Nie jest mój własny głos.
To ciało to automat,
Posłuszny automat.
Ten głos, to czyjś głos,
Czyjś martwy głos.
JERRY

Piotrze, uspokój się…

PIOTR

Więc pomóż, pomóż, błagam,
Zabierzmy im mnie;
Chcę poczuć bicie serca i duszy śpiew.
Więc pomóż, pomóż, proszę,
Odszukajmy mnie;
Chcę słyszeć bicie serca,
Mej duszy śpiew.
………………………..
Jak tam wtedy, Jurku, pamiętasz?
Nasze wędrówki, góry, ogniska,
Dziewczyny, gwiazdy, śpiew…
Dziś było jak wtedy.

JERRY

Czuj się tu dobrze, Piotrze,
Choć to nie góry.
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Odpocznij od firmy, spraw, interesów;
Zbliż się do ziemi, natury.
PIOTR

Zostanę! do końca ekspedycji
I chcę z niej wywieźć odciski.
Przybijają „pionę”, przytrzymując uścisk dłoni.

JERRY

Przepracowałeś się, Piotrze, w biurach,
Ale tu poczujesz, że żyjesz.
Wyrwiemy cię z błędnego koła.
Dobranoc, kumplu stary,
I… trzyyymaj się!

PIOTR

Dobranoc, wywijasie!

Śmieją się, poklepują, objęci wpół. Wypijają jeszcze strzemiennego, opróżniając swe puszki.
PIOTR idzie do namiotu.

Scena 12
[a]
JERRY patrzy w dogasające ognisko; chwieje się na nogach; myśli. Po chwili gasi żar
jakimś niedopitym „browarem”, po czym lekkimi łukami udaje się do namiotu JESSIKI.
Odsuwa zamek błyskawiczny u wejścia, lecz damska ręka zsuwa go zdecydowanie w dół;
jeszcze raz i jeszcze raz to samo.
JERRY
Jessico!
JESSICA

Dobranoc.

JERRY

Proszę cię, Jessico!

JESSICA

Proszę cię, Jerry!

JERRY /wstawiony/ Ale…

Odsuwa – JESSICA zasuwa.

JESSICA

Bądź odpowiedzialny, profesorze.
To nie wczasy campingowe,
A syn twój może
Jeszcze nie śpi.

JERRY

Noo… Ale…

JESSICA

A w dzień pracy tyle.
JERRY odsuwa – JESSICA zasuwa
Idź spać, bo nie wstaniesz!

JERRY

Aleee!..

/odsuwa/

Nagle: chlust wody – JESSICA oblewa twarz
JERREGO wodą mineralną z butelki i pośpiesznie zamyka namiot.
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JESSICA

Dobranoc, kochanie!

[b]
JERRY, przecierając zalane oczy - zmieszany i trochę wściekły - wraca tam, gdzie było
ognisko. Siada na skrzynce, przymyka powieki. Późna noc oświetlona tylko gwiazdami,
bowiem sierp księżyca jakiś czas temu zaszedł. Zaś na północnym-wschodzie granat nieba już
sinieje, zaczyna się nieznacznie i z wolna przejaśniać.
Na polanie pojawia się tańcząca para: ONA ma w wyglądzie cechy zarówno JESSIKI jak i
MONIKI, żony profesora; ON zaś jest połączeniem wyglądu JERREGO oraz Rosjanina
WASYLA. Para tańczy posuwiście jakby walca angielskiego, to znów energicznie jakby
tango…
JERRY poczuł zimno, zatrząsł się, ocknął, wstał, chwycił za głowę, otrząsnął i skierował do
swej przyczepy. U wejścia przystanął, jeszcze raz spojrzał w stronę namiotu JESSIKI i poszedł
spać.
kurtyna
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AKT II
Późne popołudnie. To samo miejsce, co w akcie I, jednak znacznie już zmienione. Od
kilkunastu dni trwające prace wykopaliskowe okazały się owocne: centralne wzgórze jest
teraz w ponad 1/4 części wykrojone, więc odsłoniło się jego wnętrze zawierające „skrzynię” z
kamiennych płyt będącą prehistorycznym grobowcem. Teren polany, leżący u podnóża
wzgórza–kurhanu, jest już rozkopany i ukazuje rząd kamieni, ułożonych w krąg. Są
rusztowania i dźwigi oraz ciężarówka. Trwają prace nad załadunkiem znalezisk celem ich
przetransportowania w inne miejsce. Robią to pracownicy w kombinezonach. Wszystko to na
drugim planie.

Scena 1
Na pierwszym planie zmontowana przenośna scena z zadaszeniem, na której odbywa się
konferencja prasowa. Flesze, reflektory, kamery; DZIENNIKARZE telewizyjni, radiowi i
prasowi zadają pytania członkom ekspedycji; wypowiadają się także przedstawiciele władz
lokalnych oraz MIESZKAŃCY. Gra [za kulisami] orkiestra dęta. Sporo ludzi na polanie przed
podestem. Atmosfera festynu. Relację otwiera DZIENNIKARZ Wiadomości TV rozmawiający
z profesorem.
[Medialność niektórych scen oraz sytuacji pozascenicznych podkreśla w niniejszej sztuce przekaz pojawiający
się kilkakrotnie na dużym telebimie ulokowanym w miejscu widocznym dla publiczności]

DZIENNIKARZ TV /widoczny na telebimie/
Zalesie gmina Gradzew. W ciągu ostatnich kilkunastu dni grupa naukowa z
Uniwersytetu Warszawskiego prowadziła tu badania archeologiczne. Studenci, pod
kierunkiem wybitnego uczonego profesora Jerzego Ostrowskiego, natrafili na
prehistoryczne cmentarzysko z kurhanem i kamiennym kręgiem. Całość znaleziska
zostanie przetransportowana, gdyż teren, na którym się znajdujemy, wkrótce zostanie
zagospodarowany przez kopalnię odkrywkową.
/ do JERREGO / Panie profesorze, proszę o przybliżenie nam, z jakim odkryciem mamy do
czynienia?
JERRY / elokwentny i medialny /
Z wyjątkowym i przełomowym. To jeden z największych kamiennych kręgów w
naszym kraju. Jednak znaleziskiem bez precedensu jest zawartość komory grobowej,
zlokalizowanej w nasypie. Wewnątrz grobowca płytowego napotkaliśmy nie - jak to
zdarzało się dotychczas - urnę ze spopielonymi zwłokami, ale wielkie naczynie
gliniane, zawierające zmumifikowane ciało ludzkie. Możemy czuć się dumni i
szczęśliwi! Oto bowiem po raz pierwszy w historii archeologii odnaleziono dowód na
stosowanie przez ludy zamieszkujące przed naszą erą Europę metod mumifikacji
podobnych do tych, jakie znamionowały kulturę starożytnego Egiptu. Da się tu
wskazać pewne analogie. Sądzę, że od dziś można już śmiało stawiać hipotezy o
rzadkich - a jednak możliwych - wpływach idei i praktyk pochówku staroegipskiego
na niektóre kultury protoeuropejskie w epoce brązu.
DZIENNIKARZ TV
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Dziękuję. Pozostajemy na wizji. Teraz odbędzie się konferencja prasowa, z której
dowiemy się zapewne więcej szczegółów o sensacji archeologicznej w Gradzewie.
Milkną dźwięki orkiestry dętej. Profesor podchodzi do metalowego kontenera. Studenci
otwierają przednią ścianę; ukazuje się precyzyjnie przekrojona na skos wielka „popielnica”,
w której wnętrzu ulokowana jest w pozycji kucznej, owinięta „bandażami” i ubrana w skóry
mumia ciała ludzkiego z już odsłoniętą twarzą.
JERRY
Proszę moją asystentkę, pannę doktor Jessicę Milanov z Cambridge University o
zaprezentowanie znaleziska.
JESSICA /pokazując poszczególne elementy wskaźnikiem; mówi powoli dopasowując tok
wypowiedzi do audiowizualizacji. Boryka się z wyrazami o trudniejszej wymowie. W tym
czasie JERRY wyświetla na ekranie swój materiał poglądowy/
[Profesor Jerzy Jeremi Ostrowski, to prawdziwy mistrz popularyzacji nauki i swych odkryć. W tym celu
uwielbia używać najnowocześniejszych urządzeń informatycznych. Toteż cały poniższy wykład obrazuje
poglądowymi ilustracjami i filmikami wyświetlanymi na przenośnym ekranie z projektora sprzężonego z
notebook`iem; ten zaś za pomocą telefonii komórkowej wpięty jest do sieci internetowej celem stałej
łączności z bazami danych najznamienitszych uczelni, muzeów i bibliotek świata, a także ze
współpracującymi z naukowcami studiami animacji. Projekcje te widoczne są też na telebimie.
Prezentowanym obrazom towarzyszy odpowiednio dobrane tło muzyczne]

Po otwarciu zalakowanego denka nadzwyczaj dużej popielnicy ukazała się nam
zawartość w postaci rozdrobnionego bursztynu otula-ją-cego zabalsamowane ciało.
Bursztyn stanowił tu o-su-sze-ący /JERRY podpowiada właściwą wymowę/ o-su-szający - dziękuję! - wypełniacz Aby dotrzeć do mumii, nie uszko-dziwszy jej, trzeba
było rozpołowić naczynie. Ujrzeliśmy skuloną postać okrytą skórzanym odzieniem.
Lniane chusty i bandaże nasycone żywicą spowijają ciało młodej kobiety, dobrze
zachowane pomimo upływu około dwóch tysięcy sześciu-set lat. Tak szacujemy
wstępnie.
DZIENNIKARZ II
Czy możemy się czegoś dowiedzieć o owej kobiecie? Kim była za życia?
JERRY
Zadał pan bardzo istotne pytanie, przyjmijmy jednak, że odpowiedzią na nie będą
wstępne hipotezy, które mogą ulec modyfikacji po dokładnych badaniach laboratoryjnych.
Zanim je przedstawię, /do JESSIKI/ znów poproszę panią o dopowiedzenie kilku niezbędnych
informacji.
JESSICA /z audiowizualizacją/
Najbardziej intrygujące jest umieszczenie w grobowcu - wybudowanym przez członków
rolniczej, osiadłej społeczności - ciała osoby przynależnej do społeczności egzystującej na
wcześniejszym, koczowniczo-myśliwskim stadium rozwoju. Wiemy już, że w pewnym
okresie na wielu terenach te, jakże różne grupy ludzkie, bytowały obok siebie i zapewne
utrzymywały kontakty. Jednak wciąż trudno stwierdzić, czy ich wzajemne relacje
nacechowane były zasadniczo tolerancją, czy wrogością. Widoczną tu, najwyżej
trzydziestoletnią kobietę, w chwili pochówku wyposażono w zestaw leczniczych maści i ziół,
niewielki bęben oraz inne magiczne przedmioty, które znaleźliśmy przy niej. Wszystko
wskazuje na to, że była szamanką. Na koniec istotne uzupełnienie. Wstępne próbkowanie
zabalsamowanych w osobnym naczyniu organów wewnętrznych denatki dało nam szokującą
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informację o zawartości w jej przewodzie pokarmowym /sylabizuje/ grzy-bo-pocho-dnych
substancji trujących.
JERRY
/w stronę JESSIKI/ Dziękuję. /w stronę DZIENNIKARZA II/ Teraz odpowiem już na pańskie
pytanie. Stawiam hipotezę, że szamanka zdobyła wielkie uznanie wśród społeczności ludzi
osiadłych, budowniczych megalitycznego kręgu; być może zaskarbiła sobie ich wdzięczność
poprzez magiczne zabiegi lecznicze, zaklinanie deszczu, przepowiadanie przyszłości, itp.
Wielki szacunek dla niej mógł być przyczyną konfliktu z kapłanami tegoż ludu.
Przypuszczam, że po zaaplikowaniu szamance trucizny, jej uśmierceniu oraz
zmumifikowaniu zwłok złożono ją z całym dostojeństwem w świętym, kamiennym kręgu.
Odtąd mogła jako przedmiot kultu być dla społeczeństwa, jak wcześniej, gwarantem
pomyślności, a jednocześnie - już nie żyjąc - nie deprecjonowała pierwszoplanowej roli
kapłanów.
DZIENNIKARKA III
Cóż za frapująca historia! Panie profesorze, co stanie się z szamanką i całym tym
obiektem, skoro lada dzień ruszą tu prace kopalniane?
JERRY
Po wykonaniu pomiarów oraz fotografii grobowca i kręgu wszystkie elementy zostaną
przetransportowane na miejsce wskazane przez tutejsze władze. Tam całość zostanie
dokładnie odtworzona i będzie mogła stanowić ekspozycję dostępną dla
zwiedzających. Natomiast mumia szamanki, po dokładnych badaniach naukowych,
trafi po kolei do - już zainteresowanych tym niezwykłym znaleziskiem - kilku
muzeów w Europie, Ameryce i Azji. Szykuje się więc zarówno dla mnie jak i doktor
Milanov cała seria wykładów na krajowych i zagranicznych uniwersytetach.
Brawa. Znów rozbrzmiewa orkiestra dęta
DZIENNIKARZ IV
Zwracam się do zarządcy Gradzewa. Panie burmistrzu, co władze samorządowe
planują dalej w kwestii prehistorycznego obiektu?
BURMISTRZ /z euforią/
Chciałbym przede wszystkim podziękować pani i panu profesorom oraz studentom za
to, że w tym upale kopali, kopali i wykopali coś tak niezwykłego, słyszę, w skali
kraju, a nawet świata. Kto by pomyślał, jakie to skarby kryje nasza kochana
gradzewska ziemia! Taki zabytek! A jeszcze ile węgla pod nami! Tu wszystko pójdzie
pod odkrywkę, ale cmentarzysko zostało uratowane. A więc uczniowie i turyści z całej
Polski oraz świata będą mogli przyjeżdżać do naszej miejscowości na żywą lekcję
tej… prahistorii. Uruchomiliśmy siły i środki. Dziedzictwa nie zmarnujemy, opieką
otoczymy! A teraz wdzięczni wręczymy pani i panu profesorom medale honorowych
gradzewian, a dla panien i kawalerów studentów mamy upominki.
Brawa, uściski, kwiaty, „Sto lat” w wykonaniu orkiestry dętej i śpiewaków.
URZĘDNICZKA-MIESZKANKA I / także na wizji/
To wspaniała promocja dla naszego miasteczka. Gradzew pozdrawia całą Polskę!
MIESZKANIEC II /na wizji; orkiestra dęta gra teraz w rytmie marsza-polki/
Tu była moja łąka, pasły się krowy, konik; zaś tam łode wzgórza było moje pole, hen
trzy hektary… Ale kto by ta pomyślał, że pod glebą takie coś, a w pagórku grób i
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kobieta z czasów jeszcze sprzed Chrystusa. Dziwy to dziwy! Prawda, że ja sam
wykopał kilka blochów podczas łorek, kiedyś nawet pług złamał. Skalniak my zrobili
kole domu. Łostatnio wszystek teren kopalnia kupiła; wypłaciła rzetelnie, nie powiem,
uregulowali. Ale żeby ja wiedział… toby się z nimi jeszcze potargował. /śmiech/
Pozdrawiam brata w Czikago, może patrzy teraz na mnie! Cześć, Boluś, zobacz no, co
się tu w naszym Zalesiu nawyrabiało!
MIESZKANKA III /dopadła do mikrofonu i wykrzykuje/
Nie chcemy tu kopalni! Hałas w dzień i w nocy; spać nie będzie można!..
MIESZKANIEC IV
Kopalnia wodę odbierze! Grunta wkoło powysychają!!
MIESZKANKA V
Ziemia rodzić przestanie!!
Przeskok kamery na wręczanie upominków i kwiatów. Zespół ludowy śpiewa pieśń „Nie ma
jak Gradzew”, akompaniuje kapela.
DZIENNIKARZ TV
Na tym kończymy reportaż na żywo z okolic Gradzewa. Sławomir Boleś. Wiadomości.

Scena 2
Po tych słowach wielkie „Uff…”, odprężenie po zejściu z anteny; swobodne rozmowy,
uściski. Polanę opuszczają kolejne grupy. DZIENNIKARZE prasowi na scenie oblegają
mumię, fotografują; ci - oraz radiowcy - rozmawiają z członkami ekipy archeologicznej i
władzami; wywiady, zdjęcia. Grupka uczniów zbiera autografy. W tle trwa załadunek
ostatnich elementów kamiennego kręgu i grobowca. Wreszcie skrzynia z mumią SZAMANKI
zostaje odtransportowana pod eskortą ochrony.
ANITA /na scenie; zbliża się do grupki DZIENNIKARZY, którzy przed chwilą fotografowali
mumię/
A teraz moje pięć minut.
Czy ja harowałam tu dwa tygodnie
Za tę torbę i wiecheć?
Zapytajcie się mnie, co o tym myślę.
No, zauważcie mnie wreszcie!
...............................................
Dziewczyny z modnych pism
Zabrały spokój mi.
Z okładek śmieją się
Śliczne idealne.
I te z reklam, gdzie
Luksus otacza je,
I te z wybiegów, i scen
Być nimi, to mój cel.
Skromne życie, to nie dla mnie;
Ja chcę pływać w wielkiej wannie;
Piękną być i pożądaną,
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Bogatą sławną, i kochaną.
Bo czy inne życie ma w ogóle jakiś sens?
Chcę we wszystkim być jak one, chcę,
Po prostu chcę!
/kokietuje dziennikarzy, zachowując się jak modelka na wybiegu/
Co dzień się mierzę, ważę,
Wciąż zmieniam makijaże.
No, czego brakuje mi,
Co u nich w nadmiarze?
Dziewczyny z modnych pism
Zabrały spokój mi.
Już wkurza mnie ten ich śmiech!
Czy ze mnie śmieją się?
Skromne życie, to nie dla mnie;
Ja chcę pływać w wielkiej wannie;
Piękną być i pożądaną,
Bogatą sławną, i kochaną.
Bo czy inne życie ma w ogóle jakiś sens?
Chcę we wszystkim być jak one, chcę,
Po prostu chcę!
Grupa dziennikarzy nie zwraca większej uwagi na ANITĘ. Ten „materiał” ich dziś nie
interesuje. Odchodzą. STUDENTKA zawiedziona, ku nim:
Nauka mi nie służy
I ciężka praca też nie;
A przecież niejedna dziewczyna
Bez tego wybiła się…czyż nie?
Dlaczego by więc
Nie ja…?
Pytanie ANITY trafiłoby w pustkę, gdyby nie aprobata ze strony dwóch mężczyzn: PIOTRA i
WASYLA, którzy nagradzają ją oklaskami.
WASYL

Dlaczeeego by nie?!

PIOTR
O taak!
/chce zagadnąć z dziewczyną, lecz uprzedza go WASYL/
WASYL /podchodzi do niej wraz z LENNYM/
Trupy, skorupy, kamienie,
Ich to zajmuje,
A nas nie,
Panno Anito.
Bo na co ten cyrk:
Telewizja, kwiaty!
I kto odkuje się na tym?
Profesor i doktor,
Ale nie studenty.
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ANITA

Ja Wasyl to wam mówię,
Bo was lubię.
Jest u mnie praca i kasa.
Praca nieciężka, kasa niemała;
Na całe wakacje,
A może dłużej.
I co, m a ł a,
Jak długo będziesz czekała,
Aż to zgraja cię zauważy?
A u mnie grosz czeka i leży.
Nie ty sama, jest Lenny.
LENNY potwierdza kiwnięciem głowy.
Nie wiem, co pan chce,
Panie Rosjaninie,
Lecz ja mam żal.
Pański kierowca
Obraził mnie, znieważył;
To boli.

WASYL

Marek…Chłopak w viagrze kąpany.
Młody, głupi, napalony.
Ja byłem pijany.
Przepraszam i on przeprosi,
Krzywdę się naprawi z nawiązką.
Obiecuję pani.
/całuje ANITĘ w rękę; dziewczyna wygląda na częściowo udobruchaną/

LENNY

I jak, Anita, zobaczymy,
Co Wasyl proponuje?

WASYL

Zarobek we wakacje.

ANITA i LENNY /porozumiewawczy uśmiech/
To nas interesuje!
WASYL

Przyjadę później,
Wszystko uzgodnimy;
Ale nie tu.
Za trzysta metrów jest pałac,
Ruiny.
Tam o dwunastej w noc będzie spotkanie;
Zapraszam was na nie
I tych kolegów i koleżanki,
O których wiecie,
Że mają kłopoty w chacie
I są bez kasy.
No, wiecie kto, znacie…
Byle was nie za dużo,
Tylko zaufani;
Nikomu słowa, cicho sza,
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Bo na forsę każdy leci.
Do północy!
ANITA i LENNY

Cześć Wasyl! Pa!

WASYL

Ciao, pa, dzieci!
ANITA i LENNY odchodzą w stronę namiotów studenckich.

Scena 3
WASYL podchodzi do grupy JERRY, JESSICA, PIOTR, którą przed chwilą opuścili włodarze
miasteczka.
WASYL

Aaa… pan profesor Jerry
I pani doktor Milanov,
Winszuję światowej kariery,
Gratuluję kasy:
Posypią się euro, dolary.
Ale macie nosy !
W takim zadupiu odkryć
Balszo fantastyczne rzeczy!
A ile kryje w ziemi
Mateczka Rossija!..
Pani nie zaprzeczy,
Panno Milanov.
Pani dziad był lekarz i pisarz
Gienadij Miłanow,
Babka z rodu arystokratka.
Po wojnie dysydentami Przed sowietami zwiali
Do Francji, potem
W Anglii się zatrzymali.
Ojciec pani inżynier
Pisał się już Milanov.
Za żonę wziął Polkę, ale
Zangliczali.

JESSICA

Nie całkiem; w domu
Po polsku i rosyjsku
Dużośmy rozmawiali.
Pan sporo wie, panie Porohow,
O mojej rodzinie.

WASYL

I więcej chciałbym wiedzieć
O takiej dziewczynie, jak pani.

JERRY /z przekąsem/
Czy z tego powodu
Tak nas pan hojnie raczył
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Napojami, fastfudami?
PIOTR /żartobliwie/ Przez żołądek do serca Tak mówią Polacy.
Śmiech; JESSICA zmieszana.
WASYL
Żarty żartami,
A Miłanowy byli znani.
Komuna przez lata was oczerniała.
Pani nie wiedziała?
JESSICA

Słyszała. Czytała.

WASYL

Ech, wy się kochacie, ja to widzę…
Zazdroszczę, profesorze,
Człek jak pan wszystko umie, może.
Ja niedoszły magister
Politologii bez dyplomu.
We świat mnie rzuciło
Daleko od domu.
Ale jak zrobię swoje
Za rubieżą,
Ile się da naskubię,
Do Rosji wrócę,
Otworzę biznesy,
Będę uczył robić interesy
Zwykłe dzieciaki,
Biedne, z ulicy.
I partię stworzę
„ Biznes dla Ludu”.
Ludziom oczy otworzę:
Przegranym, niezaradnym,
Tym, co rząd i Bóg ich opuścił,
Wasyl pomoże.

JERRY

Tacy zbawcy już u was byli,
Źle się kończyło.

WASYL

Bo się sprzeniewierzyli
Ludowi, prostemu człowiekowi.

PIOTR

Bardzo trudno będzie
Znieść nierówność, biedę.
Kapitalizm wciąż młody, zaborczy,
Kuleje demokracja.
Ale, szlachetny z pana fantasta.

WASYL

Nie. Pragmatyk idealistyczny.
Pan wątpi, a ja działam.
Zrobię to i basta!
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JESSICA

Podziwiam pana za idealizm
I determinację, Wasylu.

WASYL

Niech się pani nie dziwi,
Lecz zaangażuje;
Co, jak, gdzie i kiedy
Poinformuję.
Teraz już idę; nic tu po mnie.
/odchodząc/
Acha, Pamela zaprasza państwo
Na bankiet – na rozrywkę po trudzie.
Piątek, dziewiąta wieczór.

JESSICA

W restauracji?

WASYL

Da, w „Hollywoodzie”.

JERRY

Już drugie zaproszenie,
Prosili urzędnicy.

JESSICA

Z ochotą przyjdziemy.

WASYL

To dobrze. Wasz fart opijemy. /śmiech/
/głośno/ A studentów Pamela prosi na dyskotekę
W stylu Egiptu! „Faraon”
Spodoba się przyszłym archeologom;
Na koniec obozu zabawić się mogą.

JERRY

Nie ma sprawy.

WASYL

Dobrej zabawy!

JESSICA

Wzajemnie!
WASYL odchodzi.

JESSICA

Chwilami jest przyjemny, a chwilami nie.

JERRY

Dziwny, trochę podejrzany typ.
Aż tyle wiedzy o twojej rodzinie!

JESSICA

Chciał mi zaimponować chyba.

PIOTR

Myślę, że on cię podrywa.

JESSICA /zaintrygowana/
Czasem do bólu szczery, czasem tajemniczy…
JERRY /podenerwowany/
A czasem bezczelny…
Za trzy dni stąd wyjeżdżamy,
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Reszta się nie liczy.
/dyskretnie pocałował JESSICĘ/
Kochankowie zapatrzeni w siebie.
Scena 4
LENNY /podbiega; wykrzykuje/
Brawo, całuski, no, pieprz ją, profesorze Jerry!!
Niezły dodatek do twojej kariery!
Superpara, wszystkiego najlepszego!
PIOTR

Lenny, jak możesz tak do ojca?

LENNY

Do niego?
Nie mam ojca, ten pan nas olał:
Mnie, moją matkę i siostrę.

JERRY

Lenny, proszę, wysłuchajże mnie wreszcie!

LENNY

Poradzimy sobie, facet, bez ciebie.
Jestem dorosły. Pomogę Majce i mamie,
Będę pracować. Nie znasz mnie.

JERRY

Synu, przyrzekam, nawet gdyby…
Nastąpił rozwód,
Będę was wspierał, kontaktował się z wami…

LENNY

Obejdzie się! Przedtem nie miałeś czasu,
A co dopiero teraz!
Brednie z bajkami!

PIOTR /do LENNEGO/
Przestań go dręczyć, spróbuj zrozumieć.
LENNY
Nie mam zamiaru tego słuchać, mam to gdzieś!
/oddala się szybko; zatrzymuje i... na odchodne/
Pieprzcie się!!
PIOTR

Trudno się dziwić, że chłopak tak to przeżywa…

JESSICA

W tej sytuacji, kochanie, co z nami ?

JERRY /po głębokim namyśle/
Za trzy dni stąd wyjeżdżamy,
Wypocząć, gdzieś daleko…
Kocham cię, Jessico.
Patrzą sobie z miłością w oczy.
kurtyna
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AKT III

Scena 1
Dochodzi północ. Pełnia księżyca, noc widna. Pośród zarośniętego parku pałacyk w stylu
neogotyku angielskiego, mocno zrujnowany: „ślepe” otwory okienne, zarwane dachy i stropy,
drzewa i krzewy wciskają swe gałęzie w ruinę. Tu i ówdzie, na ostatnich zachowanych
połaciach sypiącego się tynku, ślamazarnie wykonane graffiti, przeważnie nieprzyzwoite w
formie i treści. Wchodzi czworo młodych ludzi. Siadają na porosłych mchem pałacowych
schodach.
CHLEWIK
Niekiepska rudera; horrory można by tu kręcić.
KAŚKA
Straszne, ale ciekawe miejsce.
ANITA
Brr…chyba widziałam nietoperza.
LENNY
Zdziwiłbym się, gdyby tu nie było nietoperzy albo duchów.
CHLEWIK /straszy dziewczęta/
U – u – u – u – u !..
ANITA
Przestań debilu!
/przytula się do KAŚKI; chłopaki śmieją się/
KAŚKA
Chłopaki, nie róbcie jaj, bo dostaniemy zawału.
CHLEWIK
Taką ruderę wybrać na spotkanie biznesowe! O co chodzi temu Wasylowi?
LENNY
Dziwny facet, więc lubi dziwne miejsca. Zobaczymy, zaraz powinien tu być.
CHLEWIK
Ciekawe, co to za robota? Mam nadzieję, że nie w firmie pogrzebowej.
Śmiech.
ANITA
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Słuchajcie, przypomniało mi się, oglądałam taki teledysk: jakaś kapela grająca gotic
rocka, szkielety, wampiry, duchy - wszystko nagrane w identycznym jak to miejscu.
KAŚKA
Lubisz gotic rocka ?
ANITA
Trochę za ponury.
KAŚKA
Ja lubię, odkąd byłam na festiwalu. Super impreza, świetni wykonawcy, fajni ludzie,
luz, ful polewania, co nieco jarania.
CHLEWIK
Kiedy, gdzie to było?
KAŚKA
W tamtym roku, na zamku w Bolkowie.
CHLEWIK
Byłem tam, ale się nie spotkaliśmy; masa ludzi.
LENNY
Ostatnio sporo słuchałem gotic rocka; zainspirowało mnie, skrobnąłem jeden kawałek
w tym stylu; pasuje jak ulał do tego miejsca i pory.
KAŚKA
Zaśpiewaj.
ANITA i CHLEWIK
Nooo, zaśpiewaj.
LENNY
Okay.
/odchrząknął, zajął miejsce w pustym otworze okiennym, jak na scenie/
[w tym miejscu inscenizator może wprowadzić w tle taniec zjaw i duchów z ballady LENNEGO]

Północ, klucznik puszczyk oznajmił, że
Oto, nastał dla nich kolejny dzień.
Noc ta, co od pełni tak widna jest,
Budzi zleniwiałe stuletnim snem.
Idą z podziemi,
Wioną z powietrza wnękami,
Majaczą w głębi alei,
Suną komnata-a-a-mi.
Oni, wśród altany rozwianej dawno przez wiatr,
Snują plany, których ziścić nie pozwolił świat.
Ona w saloniku, gdzie nie ma już ścian,
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Pisze romans, co sławę, fortunę miał dać.
Zjawia się WASYL, słucha, nie przerywa LENNEMU.
Już ci, których klątwa zwabiła w tę noc,
Opuszczają ruinę na poranny dzwon.
A on… od kochanki cwałuje przez las,
Czy zdąży? Nocka blednie i księżyc już zgasł.
Jeśli tak jak ja, ty zadumasz się,
Zechcesz los ich poznać i zobaczyć je,
Puszczyk to oznajmi, na tę dobrą wieść
Jeszcze raz historia ta rozegra się.

Scena 2
Gdy skończył śpiewać, odezwał się WASYL, który dopiero teraz stał się widoczny dla
STUDENTÓW.
WASYL /klaszcząc/ Brawo, Lenny, niezła historia,
Z natchnienia, a nie żadna tam teoria.
Artystyczna w tobie dusza,
Ale kogo to dziś rusza.
Trwa wyścig szczurów po mamonę,
Pokolenie wy stracone.
Jeden na stu się wybije,
No a reszta, podle żyje,
Wegetuje.
Tu źle, w Rosji jeszcze gorzej.
Materializm, liberalizm,
Każdy tylko sobie orze.
Kto takim, jak wy pomoże?
CHLEWIK

Po co tu przyszliśmy
I co pan może?

ANITA

Obiecał pan spotkanie
W sprawie jakiejś pracy i niezłej płacy.

WASYL
To zgadza się.
/przedstawia się KAŚCE i CHLEWIKOWI/
Znacie mnie. Wasyl.
Dawałem żarcie i picie.
Wiem, na obozie skromniutkie życie.
Chytry nie jestem, więc sponsoruję.
KAŚKA

Katarzyna.

CHLEWIK

Chlewik.

WASYL

Kto, jak? Nie kapuję.
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CHLEWIK

Na imię mi Przemek,
Lecz ksywę mam Chlewik,
Bo strasznie syfię w akademiku,
W namiocie.
Co robimy, za ile?

WASYL

Jak dla was to krocie.
Będzie impreza, ludzi tłum.
/na chwilę przerywa, bada ich wzrokiem, zmienia ton; wyjmuje torebkę foliową pełną
rozmaitego „towaru/
Trzeba ich zaopatrzyć
W ten chłam:
Amfa, ecstasy, koka, marycha,
Hasz, hera, jointy, tablety.

STUDENCI

A – a – ch – a!
Taaakie buty!

LENNY

Poważna sprawa.

CHLEWIK

Biznes karalny.

WASYL

Poważna kasa,
A teren wyrównany,
Glina się nie czepia,
Ochrona współpracuje;
Co weekend tysiąc ludzi
Bawi się i kupuje.
Mnóstwo gówniarzy,
Studentów, robociarzy
Ćpa i pije.
Co spieniężycie, dajcie Markowi,
On wam wypłaca, wy znikacie.
Jesteście gotowi?

CHLEWIK

Za ile?

WASYL /pisze na pudełku od zapałek, rzuca w ręce LENNEGO/
Za tyle…
STUDENCI zapalają zapałkę, czytają; spoglądają na siebie porozumiewawczo; przytakują
na zgodę.
CHLEWIK
Może być.
WASYL

Więc zgoda?

STUDENCI

Zgoda!

WASYL

Okay. Jeszcze coś wam powiem,
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Co wam skrzydeł i chęci doda.
/częstuje młodych „trawką”, zapala/
W październiku, gdy na uczelnie wrócicie,
- a tu się sprawdzicie Uderzymy w środowisko studenckie,
Uważacie?
STUDENCI przytakują, zdumieni.
Sieć w miastach zbudujemy,
Tam nasz towar pchniemy,
W elity uderzymy. Uważacie?
W elity!
Im dobierzemy się do portfela i dupy!
Niech sobie nie myślą, burżuje i ich dzieci,
Że gładko im poleci.
Młodych przebojowców
W sieć chwycimy.
Jeszcze się nie obejrzą, już ich
Od tego gówna uzależnimy.
/pokazuje garść narkotyków/
To nie tylko handel. Uważacie?
To misja! Teraz mnie poznacie:
Ja, Wasyl Porohow, ksywa Mustafa,
Wypowiedziałem wojnę
Bogackiej oligarchii.
Osłabię jej wpływy
Przez uzależnienie,
W które popchnę ich młode,
Tygrysie pokolenie.
Jak krwi z nich utoczę
Kasy i woli działania;
Wyssię mózgi, ogłupię, zamroczę.
A gdy nie oni, lecz my będziemy potężni,
Damy biedocie tyle, ile trzeba,
By wyrwać prostych ludzi
- O których ni rząd, ni Bóg się nie troszczy Z dołu biedy, niemożności
W imię powszechnej, k…wa, równości.
LENNY

Łoł!

CHLEWIK

Słuchajcie, dobrze mówi.
Mnie się to podoba,
Otworzył mi oczy.
Prawda jest taka:
Jak nie zarobimy,
Studiów nie skończymy,
A rekiny tak!

KAŚKA

Ty, Lenny, starego masz profesora,
Ale jak teraz was oleje,

STUDENCI klaszczą.
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Będziesz miał cieniutko, no nie?
ANITA

Mnie i tak na studiach nie idzie,
Pewnie wylecę.
Więc wolę ten biznes,
Niż harówkę na przykład w markecie
Za marny grosz zanim, wiecie…
Modelką lub hostessą zostanę.

CHLEWIK /kpiąco/ Tej się marzy!
Tu i tam zdejmiesz majtki,
To może się zdarzy.
ANITA

Podły baran. Drugi, co mnie tak obraził!
Jak mnie nie przeprosisz, to albo ja,
Albo ty się stąd wynosisz!

WASYL

Spokojnie. Mam Anita
Do ciebie niespodziankę.
Marek, no chodź!
Z ciemności wychodzi MAREK, podchodzi do ANITY, klęka.

MAREK
Anito, wybacz, przepraszam cię za tamto.
Byłem cham, ale to się już nie powtórzy.
Przyjmij to i nie gniewaj się.
/całuje dziewczynę w rękę, daje jej storczyka i złoty łańcuszek/
ANITA /najpierw zaniemówiła, po chwili/
W porząchu, wybaczam, okay.
MAREK na znak WASYLA odchodzi.
/do koleżanki uradowana/
Ej, Kaśka, zobacz!
KAŚKA zakłada jej łańcuszek. ANITA wpina sobie storczyka we włosy.
CHLEWIK
Przepraszam cię, Anita.
Na pewno kiedyś ci się uda.
WASYL
Skoro mamy zgodę.
Ostatnie potwierdzenie.
LENNY
Ja tak.
CHLEWIK
Ja tak.
KAŚKA
Ja tak.
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ANITA
Ja też tak.
WASYL
Tylko nikomu się nie chwalić,
Bo wsypa! Piątek i sobota
Klub „Faraon” o dwudziestej.
Marek będzie na parkingu; u niego towar.
Moi drodzy, powodzenia!
STUDENCI

Dzięki. Cześć Wasylu!

WASYL

Ciao! Do widzenia!
Młodzi odchodzą.
Scena 3

WASYL /zostaje sam; wyjmuje telefon komórkowy/
Halo, bracie!
W komórce rozbrzmiewa męski głos o akcencie wskazującym na
bliskowschodnie pochodzenie osoby mówiącej.
GŁOS
Witaj, bracie! Co u ciebie słychać?
WASYL
W porządku, właśnie kupiłem cztery nowe samochody.
GŁOS /zadowolony/
O, bracie, to trzeba będzie więcej benzyny!
WASYL
Tak, braciszku, ty masz najtaniej, kupię od ciebie. Podrzuć mi kilka galonów…
/spogląda na zegarek/ dzisiaj w południe.
GŁOS
Nie ma sprawy, będziesz ją miał o tej godzinie. Pozdrawiam. Niech cię ma w opiece
ten, który jest jeden i jego jedyny prorok.
WASYL
I ciebie, bracie.
/chowa komórkę, delikatnie gwiżdże; do Marka, który wszedł na dany znak/
Słuchaj no, o dwunastej w południe przyjedzie więcej towaru. Czeka nas sporo roboty.
Tych czworo przyda się.
MAREK
Racja, szefie. W piątek w „Faraonie” program z rozbieranką. Szykuje się duży spęd.
WASYL
Idź teraz do samochodu. Ładna noc, chcę być sam.
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MAREK odchodzi. WASYL zamyśla się, kilka razy głęboko oddycha, zapatrzony gdzieś w
dal, śpiewa.
Miłaja Rassija, rodina maja
I biednyj russkij narod,
Eto moj jedynyj Bog
Tolka tiebia liubliu,
Dla tiebia żywu.

Scena 4
Noc. Las i pola gdzieś niedaleko obozu ekspedycji archeologicznej. PIOTR samotnie
przechadza się po okolicy. Jest pod wrażeniem uroku miejsca i pory rozświetlonych pełnią
księżyca, rozśpiewanych odgłosami nocnych ptaków, żab, etc.
PIOTR

… więc przybądź, przybądź, błagam,
Zabierzmy im mnie,
Chcę poczuć bicie serca
I duszy śpiew.
Boże, jak ja dawno nie spacerowałem taką nocą cudowną. Jak mogłem tyle lat żyć w
murach i betonach, z dala od natury: z firmy do domu, z domu do firmy.
Zapomniałem, jak piękny jest świat. Straciłem wzrok, straciłem słuch. Tu, zdaje mi
się, zaczynam widzieć i słyszeć na nowo.

To noc gra
Bajeczną serenadę;
Czarny frak
Ubrał maestro nocny.
Księżyc, to
Fortepian kryształowy,
A gwiazdy
Rój dźwięków diamentowych.
Dziwna wieczorna muzyka,
Co tak słodko brzmi,
Niech będzie uwerturą chwil,
Dla których warto żyć.
Coś skomponował nokturn,
Chwili szczęścia pieśń,
Mignąłeś mi wśród smyczków
Jak słowiczy trel.
A gdy w obrotach globu i mej duszy
Wstanie dzień,
To będę umiał pośród
Dziennych spraw zatrzymać się,
By nadsłuchiwać z drugiej strony
Nocnych ech.
/nagle usłyszał, że ktoś zbliża się w jego kierunku/
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Scena 5
[a]
ANITA
Mówię wam, widziałam ją; tam między drzewami jest polana; siedziała na dużym
kamieniu i rozmawiała ze sarną. W blasku księżyca zobaczyłam jej twarz. Była bardzo
ładna, na chwilę spojrzała w moją stronę i... uśmiechnęła się. Nie czułam żadnego
strachu. Sarna mnie wyczuła i uciekła. Ona też znikła nagle.
PIOTR zauważył teraz czworo młodych ludzi. LENNY i KAŚKA idą przodem, podtrzymując
ANITĘ, która w środku, oparta o ich ramiona, stawia chwiejne kroki; jest w stanie lekkiego
oszołomienia. Za nimi z tyłu kroczy CHLEWIK.
KAŚKA
Bredzi, normalnie ją zakręciło; jest zupełnie odjechana.
CHLEWIK
Pierwszy raz spróbowała i gotowa; cholernie wrażliwy organizm. Ja niewiele czuję.
KAŚKA
Mnie szumi w garnku.
LENNY
Trochę wirujących gwiazd i nic poza tym.
PIOTR
Dobry wieczór, cudowna noc. Hmm, koleżance coś się stało?
STUDENCI
Dobry wieczór.
ANITA
Tak, tak, cudowna noc! Ja… naprawdę ją widziałam, tam w lesie. Ona nie jest mumią,
ona żyje! W uszach miała okrągłe kolczyki. Czesała włosy i rozmawiała ze sarną.
PIOTR
Kto taki?
ANITA
Boże, szamanka, szamanka! Dlaczego mi nie wierzycie?
CHLEWIK
Totalnie bredzi, panie Piotrze. Byliśmy w miasteczku, w pubie. Wypiliśmy po drinku.
Anita ma słabą głowę; upiła się.
KAŚKA
Wzięło ją na wymioty, weszła w krzaki, żeby puścić pawia. Po chwili wyszła
i twierdzi, że widziała szamankę, tę, cośmy ją odkopali, ale żywą.
LENNY

Przewidziało się jej, normalnie, jest wstawiona.
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ANITA /nadal wsparta na ramionach przyjaciół/
Nie, nie przewidziało mi się, nie…
PIOTR
O, już nasz obóz! Połóż się, Anito, i prześpij. Za dużo wrażeń. Ta noc jest…
niesamowita, zupełnie magiczna.
ANITA /żywiej/
Nie chce mi się spać, chce mi się tańczyć, śpiewać; dawno nie czułam się taka lekka
jak teraz!
/puszcza KAŚKĘ i LENNEGO; rusza na wzgórze/
KAŚKA
Anita, stój!
[b]
ANITA /wbiegła na wierzchołek, zupełnie blisko skarpy wykopu; rozpuściła włosy, zdjęła
spodnie i buty, koszula opadła jej jak szata. Śpiewa i tańczy/
Kolczyki dwa, kościany grzebień
Na wyobraźnię podziałały mą.
W marzeniach odnajduję ciebie,
Kolor twych oczu, włosów, ust.
I choć ocean czasu dzieli nasze różne światy,
Ja pod żaglami marzeń płynę, mijam wieków rafy
Stąd - w przeszłość, gdzie twój ląd.
Szamanka, dziewczyna, poetka
Tańczy na wzgórzu wśród gwiazd.
W jej głos i stukanie bębenka
Bezkresny wsłuchuje się las.
A-a-a-a-a-a-a.
Dziewczyna, szamanka, poetka
Swobodna i wolna jak ptak.
Ze siostrą swą łanią mknie w dal
Po łące z księżyca i gwiazd.
A-a-a-a-a-a-a.
Z namiotów wychodzą pozostali STUDENCI. JERRY i JESSICA wychodzą na końcu - razem
z jego campingu. Ktoś ma ze sobą bębenek, na którym wystukuje rytm. Wszyscy nie tylko
patrzą na ANITĘ, także włączają się do tańca.
Pomyka jeleń malowany
Na skalnej ścianie - za nim strzały, łuk.
Tam stada zwierząt wokół ciebie,
Co tulą się do twoich rąk i słów.
Widzę jak rączo biegniesz
Pośród wzgórz usłanych wrzosem,
Jak do myśliwych wołasz, że w tym stadzie
Masz swą siostrę!
Zbyt późno, bo… już ją dosięgnął grot.
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Szamanka, dziewczyna, poetka
Tańczy na wzgórzu wśród gwiazd.
W jej głos i w stukanie bębenka
Bezkresny wsłuchuje się las.
A-a-a-a-a-a-a-aaa.
Poetka, dziewczyna, szamanka
Wyśpiewa swą radość i żal.
Ze siostrą swą łanią mknie tam
Po łące z księżyca i gwiazd.
A-a-a-a-a-a.
Dziewczyna, szamanka, poetka Czy wolną być mogę i ja?
Jak bardzo chcę z wami biec w dal
Po łące z księżyca i gwiazd.
A-a-a-a-a-a,
A-a-a-a-a-aaa.
[c]
Zmęczona ANITA zatacza się tak, jakby miała za chwilę spaść ze skarpy. Na szczęście
zafascynowany jej „występem” PIOTR biegnie, obejmuje ją, a potem bierze na ręce.
PIOTR

Anito, piękna, cudowna, jedyna,
Uwielbiam cię !
/stoi na szczycie góry, trzymając ANITĘ na rękach; ona tuli się do niego, całuje go, choć
może wcale nie wie kogo/
W tę noc jesteś moim natchnieniem,
Do granic rozgrzewasz mnie.
Palą się dyski w mym mózgu
Wśród pierwszych serca drgnień.
Wiem, byłem odtwarzaczem,
Martwym automatem.
A oto jak dziecko jestem,
Które całujesz, pieścisz,
Mowy żywych je uczysz,
I jak chodzić bez uwięzi.
Tak to cudowne miejsce,
Dzięki, że ze mną tu jesteś.
Cudowne miejsce,
Dzięki, że jesteś.
Tak to cudowne miejsce,
Dobrze, że z tobą tu jestem.
Cudowne miejsce,
Naprawdę jestem.
/znosi ANITĘ na dół, w stronę namiotów/
ANITA /na wpół przytomna/
Chce mi się spać, spać.
KAŚKA
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Niech pan ją tu położy.
PIOTR układa dziewczynę na materacu w namiocie dziewcząt. Podchodzi do JERREGO,
który stoi sam, bo JESSICA poszła do swego namiotu.

Scena 6
PIOTR
Urocza dziewczyna!..
JERRY
Tak, urocza dziewczyna, ale kiepska studentka;
Kilka poprawek.
PIOTR /jakby tego nie słyszał, wciąż zachwycony osobą ANITY/
Wiesz, zakochałem się chyba.
Pod koniec ekspedycji wyznam jej swoje uczucia.
JERRY
Moje gratulacje, stary, oby z wzajemnością.
Młodziutkie dziewczę…
Ogarnia ich serdeczny śmiech
Ech, Piotrze.., widzę, że posłużyła ci nasza ekspedycja,
Nie poznaję cię.
PIOTR
To coś więcej niż odpoczynek, to…
Tak jak gdyby wyjść z bunkra na rozległą połoninę.
JERRY
Połoninę, powiadasz… połoninę…
/patrząc na zegarek/
Dziś i jutro ostatnie prace, niedziela na relaks,
A w poniedziałek być może… obaj zaczniemy nowe życie.
PIOTR
A więc postanowiłeś
Ostatecznie.
JERRY /zamyśla się głęboko/
Tak.
Wiesz, nie wyobrażam sobie nie być z Jessicą!
Przez wszystkie te dni dużo myślałem, zwłaszcza nad konsekwencjami mojej
decyzji i… Niesamowite, zdałem sobie sprawę, że profesor Jerry, to w gruncie rzeczy
żółtodziób, młodzieniaszek tak, jak ci studenci w namiotach. Mój wiek, pozycja,
autorytet, zasady, tytuł, wiedza i dojrzałość, które osiągnąłem, wszystko to jest
pozorne, bo nie uchroniło mnie przed… wdziękami Jessiki. Ta sytuacja mnie
przerosła; jakże jestem mały i bezbronny wobec nieokiełznanych sił miłosnego
zauroczenia. Jakkolwiek brzmi to niedorzecznie i niepoważnie, jest niestety faktem: ja
s i ę… z a k o c h a ł e m .
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Cóż… Wielki profesor-odkrywca, bohater polskiej archeologii, tytan prehistorii! tak mówią o mnie i piszą /gorzki śmiech/ - Ten mocarz nauki wyjedzie stąd w
poniedziałek w objęciach uroczej panny jak młokos i chłoptaś, bo tylko taką decyzję
zdołał podjąć swym smarkatym, choć profesorskim intelektem. Szlifowane przez lata
w tym mózgu i woli stwierdzenie: „Bądź odpowiedzialny”, upadło przed wołającym
od trzech miesięcy z każdej komórki mego ciała i wyobraźni głosem „Pragnę Jessiki”.
Ów głos, choć czasem kłuje moje sumienie, brzmi coraz mocniej, staje się nawet
pieśnią, która odrywa mnie od rzeczywistości; co więcej, zagłusza miłe i dźwięczne
nuty wspomnień o moim, naszym dotychczasowym życiu rodzinnym. Uśmiechy
Majki, zabawy z Lennym, pieszczoty Moniki jawią mi się mdłe podług barwnych i
śpiewnych wrażeń, których doznaję będąc z Jessicą, ba, nawet marząc o niej.
Dźwięczne wołanie: „Pragnę Jessiki” pulsuje we mnie jak tętno, stało się rytmem
życia, przyszłego życia, nowych dni i nocy. Jest tak, jakby znikał „ja” dotychczasowy,
a tworzył się „ja” nowy; zaczyna bić we mnie drugie serce.
Kim teraz będę, co teraz będzie?!.. Nawet ta wątpliwość, zamiast wzbudzać lęk
przed konsekwencjami mego wyboru, mami mnie cudownym obrazem dwojga
naszych m ł o d y c h ciał splecionych na zielonej łące pośród falujących traw, zbóż. I
tylko słyszę śpiew jak szum fal: „Pragnę Jessiki!”.
Tak, nie wyobrażam sobie nie być z Jessicą.
Dobranoc, Piotrze.
PIOTR
Dobrej nocy, Jurku.
Rozchodzą się.
Co tu się dzieje? Co to za miejsce?
/zamyśla się, uśmiecha/
Tak, nie wyobrażam sobie życia bez Anity!
/szczęśliwy idzie do swego namiotu/

Scena 7
Późna noc. Z ciemności wyłania się postać młodego mężczyzny, który od jakiegoś czasu
obserwował obozowisko. Nierozpoznawalny; podchodzi do namiotu JESSIKI. Mówi
stłumionym głosem, po którym można jednak poznać, że to MAREK.
MAREK
Doktor Milanov, halo, proszę pani!
/potrząsa namiotem/
Panno Jessico, wiadomość.
Z namiotu słychać głos obudzonej JESSIKI, zaspany i zdumiony.
JESSICA
Kto to? Co się stało? O co chodzi?!
MAREK
Wiadomość do pani doktor.
JESSICA
Jaka wiadomość, od kogo?
Kim pan jest, że mnie budzi!
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MAREK
Kierowca.
Ma pani wiadomość od Wasyla Porohowa
JESSICA
Nie rozumiem, w jakiej sprawie?
Od Porohowa?
MAREK
Wasyl pragnie spotkać się z panią,
Koniecznie, dyskretnie.
Bardzo mu na tym zależy.
JESSICA
Czego chce ode mnie?
MAREK
Dowie się pani sama.
Proszę przyjść jutro na spotkanie;
To znaczy dziś, o szesnastej, na rynku w pubie.
Tu ma pani numer komórki.
/wsuwa kartkę przez otwór do wnętrza namiotu/
Przepraszam, że obudziłem,
Ale to bardzo ważne.
Dobrej nocki!
JESSICA
Pan żartuje! Już nie zasnę.
Kierowca oddala się.
Zza wzgórza wyłania się dobrze zamaskowana postać mężczyzny. Staje na zboczu nasypu,
ogarnia wzrokiem pogrążony we śnie obóz. MAREK podchodzi do niego; skinieniem głowy,
porozumiewawczo oznajmia wykonanie zadania. A więc to WASYL Porohow! Mężczyźni
znikają za wzgórzem.
kurtyna
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AKT IV

Scena 1
Ogromna sala w wielkiej dyskotece „Faraon” na peryferiach prowincjonalnej mieściny
Gradzew. Wszystkie ściany wyglądają tak, że przypominają staroegipskie malowidła i reliefy.
W kilku miejscach umieszczone są duże posągi wykonane na wzór tych, które znamy z
popularnych katalogów o kulturze i sztuce starożytnego Egiptu.
Rozkręca się piątkowo-weekendowa impreza. Przybyły setki dziewcząt i chłopców, aby
bawić się przy muzyce techno oraz by obejrzeć występy tancerek–striptizerek. Atmosfera
„podgrzana” przez bardzo głośną muzykę, ogromne ilości wypijanych drinków i piwa oraz
łatwo dostępne wszelkiej maści środki odurzające. W rozkołysanym tłumie raz po raz widać
STUDENTÓW z ekspedycji archeologicznej. Troje z nich: KAŚKA, ANITA, CHLEWIK oraz
licealista LENNY pracują, sprzedając bawiącym się „towar”. W masie wyróżnia się zwarta,
szpanująca grupa młodych GASTARBEITERÓW; są to młodzieńcy z okolicznych
miejscowości, którzy właśnie zjechali z robót sezonowych w państwach Europy Zachodniej;
mają forsę i chcą się wyszumieć przed kolejnym wyjazdem na zbiory.
Młodzież bawi się jak w transie w rytm techno; kolorowe światła, stroboskopy i dymy
potęgują to wrażenie.
MŁODZIEŻ

Nie gdzieś w Egipcie i nie w Berlinie,
Nie na Ibizie, ani w Londynie.
Lecz tu na imprezie w małej mieścinie,
W wielkiej tancbudzie, w zaspanej gminie;
Techno młot mą czaszkę kuje,
Lecz ja lubię to i czuję,
Dolne basy gniotą w brzuchu,
A to skłania nas do ruchu.
Patrzę w oczy Faraona,
Tajemniczo mruga do nas.
Uciekł z nudnej piramidy,
W techno – klubie czyni dziwy.
Tutenchamon zawładnął już mną,
To-tłum-to-tech bawimy ostro się.
Kleopatra - jej magia wciąż trwa,
Denso-magia na koniec tygodnia.

Nagle następuje sytuacja o znaczeniu metaforycznym. Wszyscy bawiący się w jednej
sekundzie „zastygają” w wynikających z ruchu pozach, przestają pulsować kolorowe światła,
co najwyżej niepokojąco migają stroboskopy; sączą się dymy; zmienia się charakter muzyki.
Skądś dobiega dziewczęcy głos, błagalny śpiew- krzyk:
Anubis, nie, nie, nie! Zostaw mnie!!
Izydo, broń, broń, broń! Obroń mnie!!
Anubis, nie, nie , nie! Zostaw mnie!!
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Izydo, broń, broń, broń! Obroń mnieee!!
Po tym, tak samo w jednej chwili, „rusza” zabawa; impreza trwa, „kręci” się dalej, jakby
nic się nie stało. Uwaga bawiących koncentruje się na tańczących przy rurach striptizerkach,
które pokazują swą nagość ku uciesze dyskotekowiczów.
Tutaj już się nikt nie nudzi
W falującej rzece ludzi;
Ludzie, światła, dymy, drinki
Jak ruchome hieroglify.
Techno-młot mą czaszkę kuje,
Lecz ja lubię to i czuję,
Dolne basy gniotą w brzuchu,
A to skłania nas do ruchu.
To był szary, ciężki tydzień;
W szkole, w pracy coś nie idzie.
Na zły humor noc szalona
Na parkiecie „Faraona”
Na parkiecie „Faraona”!
Tutenchamon zawładnął już mną,
To- tłum-to-tech bawimy ostro się.
Kleopatra - jej magia wciąż trwa,
Denso-magia na koniec tygodnia.

Scena 2
Impreza „podgrzana” do maksimum. Grupa młodych GASTARBEITERÓW zachowuje się
agresywnie, stara się zwrócić na siebie uwagę. Ochrona trzyma ostro na pulsie.
GASTARBEITERZY
/bardziej skandowany krzyk niż śpiew/
Mamona jest kochanką ludzi
U – ha – ha – ha!
Kto się jej oprze, kogo nie skusi złoty blask?
W każdym po trochu czort ten siedzi,
A w nas się biedzi,
Bo my jesteśmy szare pionki
Tra – la – la – la!
Lady Mamona,
Jesteś szalona - i upragniona;
Jedni w łachmanach - drudzy w milionach;
Którą kochamy - i uwielbiamy.
Many, many, many, many! - Dla ciebie
W obozach pracy - zapier…y!!!
/zaczepiają obecnych; któregoś zgarnia ochrona/
Dziad gromił szkopów na siedmiu frontach,
Zwycięzcą był,
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A wnuk na czarno chapie, bo musi,
U przegranych.
Za ile złota nas w Jałcie sprzedali czerwonym?
Ile kosztuje bilet znad Wisły do Europy?
/szpanują-rapują/
Dziewczyny, kochajcie nas, polskich chłopców,
Ale wychodźcie za obcokrajowców,
Bo my szmalu nie mamy, ledwie stykamy,
Roboty nie mamy, z Ojczyzny
Dla forsy - spieprzamy!!
Lady Mamona,
Jesteś szalona - i upragniona;
Jedni w łachmanach - drudzy w milionach;
Którą kochamy - i uwielbiamy.
Many, many, many, many! - Dla ciebie
W obozach pracy - zapier...y!!!
Ochrona próbuje uspokajać, tłumaczyć.
Mamona nęci, cóż to się święci,
Gdzie pędzą taak?!
Wokół ołtarzy tysiąc witraży,
Ale-lu-jaaa!!
Lśnią limuzyny łowców dusz,
Spaliny, kurz!
Swoje zrobili, w mig odprawili,
Amen i już!!
W tym miejscu prawdziwe mordobicie, ochrona stara się, jak może.
Były bajeczki, lud miast i wiosek
Dał sto-łe-czki!!
Już ludzi nie znają, bo ja kochają
A nie nas!!
Chciwa afera ten kraj pożera,
Smacznego!!!
Zapchajcie się i tyjcie;
Ble, ble, ble, ble, bleee!!
Lady Mamona,
Jesteś szalona - i upragniona;
Jedni w łachmanach - drudzy w milionach;
Którą kochamy - i uwielbiamy.
Many, many, many, many! - Dla ciebie
W obozach pracy - zapier…y!!!
Impreza „kręci się” na wysokich obrotach; techno-klub wypełniony po brzegi, więc
dealerzy sprzedają dużo „towaru”. GASTARBEITERZY wyszumiawszy się, chwilowo
odpuścili agresywne zachowanie; raz jeszcze zaopatrują się w „towar”.

Scena 3
Restauracja „Hollywood” w miasteczku; wnętrze sali z zastawionym szwedzkim stołem. Na
bankiecie profesor JERRY Ostrowski z doktor JESSICĄ Milanov, POSEŁ Konopko,
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STAROSTA powiatu Bielecki, BURMISTRZ Michalak i inni miejscowi URZĘDNICY,
DYREKTOR kopalni Zawada, „przedsiębiorcy” PAMELA i WASYL, itd. Trwają
przemówienia i toasty.
JERRY
Pragnę wyrazić głęboką wdzięczność tym, którzy wsparli nasze udane badania
archeologiczne. Panom: staroście, burmistrzowi i dyrektorowi kopalni dziękuję za
pomoc w ludziach oraz sprzęcie takim jak dźwigi czy samochody ciężarowe niezbędne
do przetransportowania znaleziska. Natomiast pani Pameli i panu Wasylowi, jakże
hojnym przedsiębiorcom, jesteśmy wdzięczni za dostawy napojów, a raz po raz czegoś
smacznego /śmiech/. Dziękuję za dzisiejszy bankiet wydany dla uczczenia naszego
wspólnego dzieła: odkrycia i ochrony niezwykłego, neolitycznego, kamiennego kręgu
wraz z grobowcem i mumią szamanki. Życzę gościnnemu Gradzewowi wspaniałego
muzeum pradziejów oraz wielu zwiedzających je turystów.
Gromkie oklaski
STAROSTA
Ja już wszystkim dziękowałem. A teraz wznoszę toast. Proszę państwa, wypijmy za
zdrowie wspaniałych naukowców i sympatycznych ludzi - Widzę macie się ku sobie Wiwat pan profesor Jerzy Ostrowski i jego prawa rączka doktor Jessica Milanov!
OBECNI
Wiwat!
/piją szampana/
WASYL
Szanowni państwo, dwie piękne panie dziś tutaj mamy na bankiecie. Panna Miłanow
aż z Anglii przyjechała, by z gradzewskiej ziemi wydobyć skarb przeszłości i nauki.
Zaś druga panna - znaczy się z odzysku - to Pamela, która nas tu gości, serca
rozwesela nasze i młodzieży.
BURMISTRZ
Tak toast się należy! Panno Jessico, ze samego Kembridż trafić do tegoż miasteczka,
by naszą historię ubogacać, to wielki honor dla gradzewian. Zdrowie pięknej pani!
Piją szampana.
POSEŁ
Panna Pamela serca rozwesela, trafnie pan to ujął, Wasylu.
Prawdziwa bizneswoman, właścicielka lokalów tylu.
I wszystko prosperuje i podatki płaci, więc gminy bogaci!
Budynki po pegeerach, to były ruiny, pustostany;
Trzeba było takiej damy, odważnej, pomysłowej
I kompetentnej w dziedzinie rozrywkowej,
By te hangary, magazyny zatętniły życiem.
Niech bawi się nasza młodzież i cieszy,
Bo młodość krótka…
WSZYSCY

A-a-aaa!!..
/plus oklaski, gdyż PAMELA słysząc peany na jej cześć,
wniosła wielką butlę markowej wódki/
POSEŁ

… Co chciałem powiedzieć… wiecie… acha!
Najważniejsza jest działalność gospodarcza.
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Tu pani Pamela wzorem. Padły w powiecie pegeery
Lecz mamy w to miejsce dyskoteki cztery:
„Kleopatra”, „Atlantyda”, „Faraon”, „Olimp”,
Do tego pięć restauracji i siedem pubów.
Jest gdzie wyjść, zjeść, wypić i się zabawić.
No i kasę zostawić, a z tego są podatki…
Więc zdrowie Pameli, niech nam żyje i serca weseli!
Piją wódkę.
PAMELA święci swój triumf uznania. Atmosfera przy szwedzkim stole całkowicie się
rozluźniła i przyszła ochota na taniec. PAMELA szaleje. Wspólnik WASYL i POSEŁ Konopko
obtańcowują ją, jak tylko się da.
PAMELA /w centrum uwagi/
Oooch, panie pooośle! dzięki za uznanie!
Z niczego coś stworzyłam, tak,
Drodzy panowie, panie!
Jestem znów taka niewyspana,
Biegnę co sił, biegnę zadyszana.
Wyścig po sukces mnie rajcuje,
A życie nie zdąża, więc sobie je kupuję.
Koniec już epoki zniewolenia,
Nie jestem do rodzenia, ale do rządzenia.
Rola matki Polki, to przeżytek,
Nastała wolność, więc robię z niej użytek.
Jestem niezależna od dzieci i od męża,
Kobieta samodzielna, postępowa.
Żyję sobie sama, nie tak jak moja mama,
Która się poświęcała – i co ma?
Umiem bardzo wiele, pragnę bardzo wiele,
Należy mi się wiele, podbijam świat.
Czasami tylko czuję, że życia mi brakuje,
Więc biegnę i kupuję pudelki dwa,
Biegnę i kupuję pudelki dwa…
POSEŁ

To ci kobieta!.. U-ha!! super Pamela
Niech nam zawsze serca rozwesela!

BURMISTRZ

A Gradzew to potęga! U- ha!! Będzie muzeum i będzie kopalnia!

STAROSTA

Proszę państwa, jest dobrze, poloneza!

Obecni ustawiają się w korowód, który przemieszczać się będzie wokół szwedzkiego stołu.
Na przedzie PAMELA, po bokach ma POSŁA Konopkę i WASYLA Porohowa; w drugiej parze
doktor JESSICA Milanov ze STAROSTĄ Bieleckim, w trzeciej profesor JERRY Ostrowski z
panią Szewczyk przewodniczącą rady miejsko-gminnej, w czwartej BURMISTRZ Michalak z
małżonką, w piątej DYREKTOR kopalni Zawada z panią Tomasik sekretarzem urzędu
miejsko-gminnego itd. Piosenka PAMELI nadaje rytm tańcowi; w czasie refrenu
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podchmielone towarzystwo akompaniuje jej na „tra-la-la-la”. Dziwny to „polonez”, a
właściwie „chodzony” w kółko z zaledwie kilkoma figurami. WASYL asystujący PAMELI
przekształcił go oczywiście w nie wiadomo co swym rusko-kozackim krokiem. Ów dziwny,
pijany „polonez” na 4/4 jest jednak dla tańczących chwilowym wyrazem ich poczucia
zadowolenia, sukcesu, mocy i…
PAMELA

Mój biznes plan nie cierpi prywatności,
Takiego gościa, co o obiadek prosi.
Mój imidż nie zakłada odchylenia,
Wielkiego brzucha i piersi do karmienia.
Jestem doskonale ustawiona,
Przez wizażystów, fryzjerów obrobiona.
Adoptuję psy i cztery koty
I dwóch facetów, od których mam pieszczoty.
Jestem niezależna od dzieci i od męża,
Kobieta samodzielna, postępowa.
Żyję sobie sama, nie tak jak moja mama,
Która się poświęcała – i co ma?
Umiem bardzo wiele, pragnę bardzo wiele,
Należy mi się wiele, podbijam świat.
Czasem tylko czuję, że życia mi brakuje,
Więc biegnę i kupuję pudelki dwa,
Biegnę i kupuję pudelki dwa.

Scena 4
Dyskoteka w „Faraonie” ma się ku końcowi. LENNY, ANITA, KAŚKA i CHLEWIK –
STUDENCI dealerzy - właśnie rozliczyli się z MARKIEM i wracają do obozu. Słychać jeszcze
jednostajny rytm muzyki techno, co świadczy o tym, że nie odeszli zbyt daleko od dyskoteki.
Znajdują się na leśnej drodze, ciemność rozproszona jest nieco przez blask księżyca. Młodzi
idą zadowoleni z pracy i zarobku.
LENNY
A nie mówiłem, że ten Wasyl, to w porządku gość. Dotrzymuje słowa. Gdzie w tym
kraju tyle zarobisz przez kilka godzin lekkiej pracy?
ANITA
Może i lekkiej, ale tłok, hałas okropny i chamstwo niektórych łebków działają mi na
nerwy.
KAŚKA
Przyzwyczaisz się Anita, spoko…
CHLEWIK
Niekiepska masówka, wiara spragniona chlania, ćpania i seksu. Widzieliście wkoło
dyskoteki? Co drugi samochód podskakiwał i co trzeci krzak się ruszał./ śmiech /
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LENNY
Ciii… Ktoś za nami idzie!
CHLEWIK
Ty, to te peneraki w dresach! Biegną za nami, wiejemy!
STUDENCI ruszyli biegiem, jednak drogę zagrodziła im druga grupa młodych mężczyzn wszyscy z założonymi na głowy kapturami dresów i lekkich kurtek zawiązanymi tak, że nie
widać całej twarzy tylko oczy. Z tego względu ich wypowiedzi są przytłumione, bełkotliwe i
mało zrozumiałe. Teraz już dwie grupy, po pięciu napastników z każdej strony, zbliżają się do
STUDENTÓW i otaczają ich. Dyszą pijaną agresją spotęgowaną środkami odurzającymi.
DRESIARZ I
I co, studenciki k…wa pie…e. Zachciało się wam handlu towarem w „Faraonie”?
Zarobić kasę lekkim dydkiem i wy…ić w góry albo nad morze! O to wam chodzi, co?
DRESIARZ II
Nic z tego, studenciki je…ne. Oddawać forsę, no już, bo po ryju!
CHLEWIK i LENNY szybko ocenili sytuację, wyciągnęli część pieniędzy, by oddać je
napastnikom, to samo zrobiły dziewczyny.
DRESIARZ III
Wszystkie, k…wa, a nie ochłapy!
DRESIARZE są coraz agresywniejsi; widać, że
chodzi im nie tylko o forsę, ale i o pobicie STUDENTÓW. Wydarli im pieniądze i natarli.
CHLEWIK
Czego wy jeszcze k…wa chcecie?!
/rzuca na ziemię resztę banknotów, pozostali także/
ANITA /błagająco/
Weźcie kasę i zostawcie nas, proszę.
DRESIARZ IV
Zamknij się, dziwko!! Musisz dać d…y ludziom ciężkiej pracy, a nie studencikom
pi…ym!!
Dziewczyny w krzyk, LENNY i CHLEWIK stają w ich obronie.
DRESIARZ V
Skopać gnojków, a dwóch niech trzyma laski!!
DRESIARZE atakują. Dwóch stoi na
czujkach. Jeden barczysty chwycił KAŚKĘ, przewrócił ją, wykręcił rękę i przyparł głową do
piaszczystej drogi; inny próbuje to samo zrobić z ANITĄ. Pozostali łomocą LENNEGO i
CHLEWIKA – po trzech na jednego; po chwili już kopią leżących i wydających jęki. Dwóch
używa do bicia drewnianych pałek. ANITA z wysiłkiem uwalnia się z uchwytu napastnika,
sypie mu piaskiem w oczy, ucieka.
DRESIARZ VI
Stój, k…wo jeb…a!!!
/goni ANITĘ, która ucieka w las pomiędzy krzaki i drzewa,
gdzie znika w gęstwinie. Po chwili chuligan wraca, przecierając łzawiące oczy/
Spi…ła franca!! Zasypała mi gały i spi…ła!!
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/wściekły dokopuje na zmianę leżącym już
bez ruchu LENNEMU i CHLEWKOWI/
DRESIARZ VII
O ty, k…wa, gamoniu jeden!! Ta p…zda wezwie gliny!! Mało czasu!!
DRESIARZ VIII
No to już! Brać sukę pi…ną na warsztat, po kolei!!
DRESIARZE odstępują od pobitych i otaczają kołem przypartą do ziemi KAŚKĘ.
KAŚKA /jęczy, wzywa pomocy/
Błagam, nie, nie, proszę!.. Mamo, mamusiu, ratunku!!.. Nie! Nieee !!!
DRESIARZ IX
Zamknij mordę, ździro!! /silnie uderza KAŚKĘ w twarz/
KAŚKA /przeraźliwie/
Aaaa…raatuu!.. Jeden z napastników chwyta ją za gardło, tamuje usta…
DRESIARZ X
Stul ryj, k…wo je…na!!
pozostali - skupiwszy się wokół - kolejno!… Scena zaciemnia
się. Słychać tylko dobiegający z oddali jednostajny, tępy rytm techno.
Scena 5
Zupełna cisza - już po dyskotece. Za konarami drzew księżyc w malejącej już pełni; świeci
nisko nad horyzontem ogromną srebrno-żółtawą tarczą. Na leśnej drodze leżą rozrzucone,
zakrwawione, zmieszane z piachem trzy ciała młodych ludzi. Dziewczyna z porozrywanym
ubraniem częściowo naga. Wszyscy bez ruchu. Słychać tajemnicze dźwięki.
Z głębi lasu wychodzi dziwna postać młodej kobiety ubranej w zwierzęce skóry, z łukiem,
strzałami, bębenkiem. Twarz ma pomalowaną we wzory, w uszach duże okrągłe kolczyki, we
włosach kościany grzebień, na szyi naszyjnik z muszelek i kłów dzikich zwierząt, przepasana
plecionką z rzemyków, u której pozawieszane są skórzane woreczki. To SZAMANKA. Postać
podchodzi kolejno do każdego z leżących, dotyka, wyjmuje z woreczków różne proszki i
mazidła, naciera nimi rany i siniaki, nuci przy tym coś w niezrozumiałym języku; roznieca
ogień, rozpala kadzidełko, okadza leżących; pachnący dym otacza ich nieruchome ciała;
SZAMANKA tańczy wokół, uderza w bębenek, pośpiewuje. Po kilku minutach tych
magicznych zabiegów dziwna postać odchodzi, znika na powrót w leśnej gęstwinie.
Księżyc zaszedł. Na niebie wyraźne oznaki świtu. Wschodzi nowy dzień. Z oddali
stopniowo, coraz wyraźniej słychać odgłosy nadjeżdżających karetek z włączonymi
sygnalizacjami: świetlną i dźwiękową. Po chwili syreny brzmią już bardzo głośno, a rozbłyski
sygnalizacji dochodzą na scenę. Na miejsce zdarzenia docierają karetka pogotowia i policja.
kurtyna
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AKT V

Scena 1
Jest przedwieczorna, sobotnia pora. Wszystkie stacje telewizyjne i radiowe nadają w
Wiadomościach informacje o bandyckim napadzie i gwałcie w Gradzewie.
[Scena ta może być rozwiązana na dwa sposoby: - audio, wtedy jedynie z głośników słychać serwisy
informacyjne, lub: -audio-video z wykorzystaniem telebimu. W drugiej wersji ekran telebimu podzielony na
cztery pola przekazuje następujące kolejno relacje na tenże temat. Stopniowo nakładają się one na siebie. W
obydwu wersjach powstaje chaos, szum medialny, z którego można wyłowić wiadomości, wypowiedzi,
opinie, komentarze, a jednocześnie – w wersji drugiej - zobaczyć migawki filmowe z miejsca wypadku i
okolicy. Inscenizator może tu dokonać wyboru, selekcji informacji poprzez „uwypuklanie” pewnych fragmentów z
„szumu” medialnego]

Na scenie centralnie stoi JERRY wsłuchany w nieznośne, bolesne dla niego serwisy
wiadomości; trzyma się za głowę, cierpi. Za nim, tam gdzie był kamienny krąg oraz na
częściowo rozkopanym wzgórzu, stoją, siedzą zamyśleni STUDENCI – wszyscy słuchają
niepokojących wiadomości.
W pewnym momencie podjeżdża samochód policyjny, z którego wysiada ANITA zatroskana
i wciąż zszokowana. Obstępują ją STUDENCI, o coś pytają; PIOTR opiekuje się dziewczyną.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
[Transmisja]

DZIENNIKARKA 1
Miejscowość Gradzew. Z piątku na sobotę nad ranem nieznani sprawcy zaatakowali czworo
studentów powracających z dyskoteki. W wyniku napaści troje młodych ludzi poniosło ciężkie
obrażenia. Dwudziestojednoletnia Katarzyna T. została brutalnie zgwałcona; na jej szyi stwierdzono
ślady duszenia. Osiemnastoletni Leonard O. oraz dwudziestodwuletni Przemysław K. zostali
bestialsko pobici. Liczne rany i złamania wskazują na to, że oprawcy kopali oraz uderzali swe ofiary
drewnianymi pałkami. Zdaniem lekarzy stan trójki poszkodowanych jest krytyczny; jak dotąd żadne z
nich nie odzyskało przytomności. Znajdują się w szpitalu na oddziale intensywnej terapii pod opieką
zmagającego się o ich życie zespołu lekarskiego. Silne urazy czaszki w przypadku najmłodszego z
pobitych mogą być – o ile pozostanie on przy życiu - przyczyną trwałego kalectwa…

~ ~ ~
DZIENNIKARZ 2
…policja zatrzymała pięciu podejrzanych o bandycki napad na członków ekspedycji
archeologicznej w Gradzewie. Trwają procedury śledcze. Panie prokuratorze, czy schwytano
wszystkich sprawców gwałtu i pobicia?
PROKURATOR śledczy
Zatrzymaliśmy pięciu młodych ludzi, którzy według zeznań świadków zachowywali się bardzo
agresywnie podczas dyskoteki w „Faraonie”. W trakcie ich przesłuchania wpadliśmy na trop
przestępców. Jednak na pojmanie wszystkich członków bandy oraz udowodnienie im winy trzeba
będzie jeszcze poczekać. Wiele poszlak wskazuje na to, że napastników musiało być aż kilkunastu;
potwierdza to zeznanie dwudziestoletniej studentki Anity M - jedynej z napadniętych osób, której
udało się zbiec. Naszym zdaniem głównym motywem napaści był rozbój; w miejscu zdarzenia
znaleźliśmy dowody potwierdzające to w postaci pewnej ilości porozrzucanych pieniędzy…
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~ ~ ~
DZIENNIKARZ 3
Na placu przed dyskoteką „Faraon” w Gradzewie zebrała się grupa młodych ludzi, którzy
przybyli na sobotnią imprezę techno. Zastali nieczynny lokal aż do odwołania. Dla wszystkich jest
jasne, że zamknięcie dyskoteki ma związek z dokonanym dziś nad ranem tu, w pobliskim lesie
brutalnym gwałtem studentki oraz okrutnym pobiciem studenta i ucznia liceum. Pytam młodzieży,
która bawiła się na feralnej dyskotece: Co sądzicie o całym wydarzeniu? /Na wizji widać demontaż
planszy z napisem „Faraon” Techno Mega Club /
Młoda MIESZKANKA 1
Serio, współczujemy tej dziewczynie i tym dwóm chłopakom. To okropne, że coś takiego się u
nas zdarzyło!
Młoda MIESZKANKA 2
Powinni złapać i pozamykać bandziorów, którzy to zrobili, w wiezieniu, bo my teraz będziemy
się bać iść na dyskotekę.
Młody MIESZKANIEC 3
Słuchajcie, to mogło spotkać każdego z nas! Kurczę, strach wyjść z domu!
Młoda MIESZKANKA 4
Zawsze na dyskotece jest agresja, ale wczoraj, to się nie mówi. Byli tacy, co robili okropną
zadymę. Normalnie, bydło. No nie, dziewczyny?
Młody MIESZKANIEC 5
Kilku naszych znajomych zbili już na dyskotece.
Młoda MIESZKANKA 4
Normalnie, grupki pijanych i naćpanych penerów zaczepiały spokojnych ludzi! A ochrona - cielaki
jedne - jak se nie mogli dać z nimi rady, to powinni dzwonić po policję. No nie?
Młody MIESZKANIEC 6
Wczoraj zjechało się strasznie dużo ludzi, żeby zobaczyć nagie tancerki. Tłum i tłok był
zajeb…ty. Co może ochrona z takim tłumem? Sam widziałem, że ochroniarze uciszyli kilku
agresywnych łebków, ale nie wszystkich. Do tego mieli robotę z odwożeniem na pogotowie, bo kilka
lasek przedawkowało z pigułami: mdlały, drgawki i te sprawy. Debilki ostro przeginają – z tabletami
nie mają umiaru. I to takie siksy po piętnaście, szesnaście lat.
Młoda MIESZKANKA 7
Przestań chrzanić, bo święty nie jesteś! A jak tablety są tańsze od drinków i na każdym kroku
dilerzy, to potem nie ma się co dziwić, że ktoś przegnie. A ochroniarze, to czemu nie wzywają karetki
pogotowia? Nie udawaj, że nie wiesz, o co chodzi… Żeby nie było zgłoszeń na policji. Sami handlują,
i wszystko na ten temat!
Młody MIESZKANIEC 8
Słuchajcie, ja tam nie bronię tych oprychów, co napadli na studentów, ale moim zdaniem
studenci też przegięli. Przyszli na naszą dyskotekę nie, żeby się bawić, ale żeby sprzedawać narkotyki.
I niby tacy mądrzy z uniwersytetu, a w takie g…no wdepli! Wcale nie bajeruję. Ludzie widzieli, że oni
sprzedawali towar. No, kto widział? Łapa do góry.
Kilka osób potwierdza, że widziało.
Młody MIESZKANIEC 9
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A teraz przez tę agresję i narkotyki zamkną nam dyskotekę. I kto na tym ucierpi? My, spokojni
ludzie, co chcą się w weekend trochę odchamić, odstresować i wyszaleć /śmiechy/ Najbliższa
dyskoteka piętnaście kilometrów stąd, a przejazd kosztuje. Nie każdemu starzy dają więcej forsy, bo
sami nie mają.
Młoda MIESZKANKA 10
W ogóle nie puszczą z chaty - że to takie bandziorstwo na tych dyskotekach! Ale się namieszało!..

~ ~ ~
DZIENNIKARKA 4
Miejscowość Gradzew. Przedwczoraj Polskę obiegła wiadomość o dokonanym tu intrygującym
odkryciu archeologicznym. Miasteczko stało się sławne w sensie pozytywnym. Natomiast dzisiaj
media w całym kraju przekazują niepokojące fakty o dokonanych tu gwałcie i ciężkim pobiciu,
których ofiarami stali się studenci – członkowie osławionej grupy archeologicznej z Uniwersytetu
Warszawskiego. Na rynku miasteczka, pod urzędem miejsko-gminnym zebrała się grupa
mieszkańców domagająca się zamknięcia dyskotek w ich miejscowości oraz w okolicy. Rozmawiam z
burmistrzem Gradzewa. Panie, burmistrzu, jak władze lokalne zareagowały na ostatnie szokujące
opinię publiczną zdarzenia?
BURMISTRZ
Pani redaktor, z przykrością dociera do nas mieszkańców i władz Gradzewa wiadomość, że nasze
miasteczko zdobyło dziś złą sławę. Przyrzekam, że władze samorządowe zrobią wszystko, aby
mieszkańcy miasta i gminy oraz wszyscy goście czuli się tu znów bezpiecznie. Dołożymy wszelkich
starań, by przestępcy zostali pojmani i przykładnie, surowo ukarani. Natomiast poszkodowani
znajdują się w szpitalu pod troskliwą opieką specjalistów. Po uzgodnieniu z radnymi deklaruję, że z
kasy budżetu zafundujemy całej trójce na jak najlepszym poziomie rekonwalescencję oraz, gdy już
powrócą do zdrowia, stypendia.
DZIENNIKARKA 4
A protest, panie burmistrzu?
BURMISTRZ
Protest mieszkańców został już częściowo uwzględniony. Przed dwoma godzinami zebrało się
nadzwyczajne posiedzenie rady, które uchwaliło zarządzenie o zamknięciu dyskoteki „Faraon” aż do
odwołania. Co zaś się tyczy pozostałych dyskotek, to starosta powiatu podjął decyzję o wzmożonym
monitorowaniu przez policję i funkcjonariuszy niemundurowych kolejnych trzech tego typu lokalów
w powiecie.
DZIENNIKARKA 4
Posłuchajmy, co mają do powiedzenia w sprawie ostatnich wydarzeń protestujący mieszkańcy.
MIESZKANKA 1 /krzyczy/
Zamknąć wszystkie dyskoteki, żeby te Sodomy i Gomory nie psuły naszych dzieci!!
MIESZKANKA 2
Co tam się wyrabia, to ciężki grzech i zatracenie. Proboszcz grzmi na mszy, że za te plugastwa,
to Pan Bóg naród pokarze. I widać, że już pokarał. A my się boimy o nasze dzieci!
MIESZKANIEC 3
Bo dzieci to dzisia nic nie słuchajum! Ojców, matek nie szanujum, ino te błyskoteki i błyskoteki.
Kiedyś tu inaczy było: ludzie robili, praca była; młodzież uczyła się i robiła. A dzisiej, panie, co tu
jest: bezrobocie, młodzi przyszłości ni majum. Na miesiąc, dwa do Rajchu wyjadum na zarobek, a
reszta czasu, to siedzum i to, co zarobili tracum na tych błyskotekach; niczym pożytecznym się nie
zajmujum. Upadłość, panie. Za kumuny tu się lepi działo. A z ty Hameryki, to tylko zgniliznę panie
przywlekli.
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MIESZKANIEC 4
Dobrze mówicie, Nowak. Z ty Ameryki, to tylko dyskłoteki i narkotyki. Boimy się o nasze dzieci
i wnuki. Żadnego nadzoru młodzi na tych dyskłotekach ni majum. Niczego się nie bojum. Wszystko
popite i otumaniune przez te narkłotyki…
MIESZKANKA 5 /krzyczy/
Chłopoki dziewuchy gwałcum, a te nawet nie wiedzom, co im robium!!
Drwiący śmiech.
MIESZKANKA 6 /krzyczy/
A skąd majum te paskudztwa?! Kto im sprzedaje?! A policja, to gdzie jest?!
MIESZKANIEC 7 /krzyczy/
Panie burmistrzu, wypi…ić tego kumendanta, bo się skumoł z tymi łod dyskotek - z tum lalkom
Pamelum i z tym ta Ruskim. Te dyskoteki to jedna mafia. Ruszcie to, burmistrzu, bo bedzie źle!!
MIESZKANIEC 8
Teraz ja wam powim, ludzie, że… wszystko przez te Pamele! To una za grosze budynków
nakupiła i porobiła te dyskoteki i knajpy w powiecie, i biznesy robi, gdzie w koło sama bida! Naszym
dzieciom z kieszeni pieniądze wyciąga na alkohol i narkotyki. I kto jej na to pozwolił? No, powiedzcie
burmistrzu, za ile to wszystko od gminy kupiła?!.. Za grosze kupiła! Wstydźcie się, panowie!
BURMISTRZ
Przepraszam, burmistrzem wtedy był Zawadzki, nie ja.
MIESZKANKA 8 /krzyczy/
A przy trasie w Brodowie, to burdel otworzyła w tym dworku, co go wykupiła od spółdzielni
produkcyjnej. Hańba!
MIESZKAŃCY
Pamela z burdela, wynoś się z Gradzewa!!!
Pamela z burdela oddaj nam pieniądze!!!
Pamela z burdela, wynoś się z Gradzewa!!!
Pamela z burdela, oddaj nam pieniądze!!! …
[koniec transmisji]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Scena 2
W pewnej chwili z boków, po przeciwległych stronach, wchodzą dwie kobiety, idą pomału w
stronę JERREGO, zatrzymują się w jakiejś odległości za nim; zastygają tworząc na moment
nieruchomy „trójkąt”. W tym czasie STUDENCI powoli opuszczają scenę.
[a]
Chór STUDENTÓW /odchodząc; minorowo/
Pod stopami ziemia,
Buciorami żądz naszych
Brutalnie deptana
Pierś matczyna rzęzi!
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Wokoło kosmos,
Bezmiar coraz dalszy
I trupio zimny,
Obojętny!
A w nas, a cóż w nas?
Serce? a może głaz?
Czy drogę znajdziemy,
Czy w przepaść runiemy?!
J a k s i ę o k r e ś l i ć ??!
J a k s i ę o k r e ś l i ć ??!..
[b]
MONIKA /podchodzi bliżej męża/
Jerzy, nasz syn… walczy o życie;
Tamtych dwoje także.
Lekarze powiedzieli,
Że…/szlochając/ może się zdarzyć najgorsze!..
JERRY
Boże, Boże…
/bierze w ramiona żonę/
MONIKA

Nie mogłam nic zrobić,
Postawił na swoim.
Spakował plecak i powiedział:
„Muszę tam być,
Może ojciec się opamięta.”
I odjechał bez mojej zgody.
/z wyrzutem/
Dlaczego nam to zrobiłeś, draniu?!..
/bije go po twarzy raz za razem, on nieruchomy jak posąg/
JESSICA powoli opuszcza scenę.
………………………………….
Wiem, chcesz życie związać z nią.
/wskazuje na odchodzącą JESSICĘ/
Znudziła ci się rodzina,
To, że masz córkę, syna,
Jeszcze… masz syna.
Zresztą… i tak zawsze byłeś
Ojcem okazjonalnym;
Trzy, cztery razy w roku
Byłeś tatusiem genialnym:
W święta, no i na wczasach.
Nareszcie będę szczera:
Liczyła się t w o j a k a r i e r a.
Nie miałeś dla nas czasu:
Wykłady, ekspedycje, badania,
A dom, trud dzieci wychowania
Spadały na mnie.

71
Myśmy znosili twą nieobecność
W imię wyższych racji:
Twej sławy, wiedzy, nauki…
Ale nie dla tej… suki!!
Jeśli wybrałeś ją,
Między nami skończone;
Na tobie już mi nie zależy,
Lecz tam nasz syn w agonii leży!..
/płacze; JERRY znów bierze ją w objęcia, przytula/
JERRY

Moniko, ja wierzę,
Że nasz syn żył będzie!
Wiedz, moja droga,
I ja cierpię szalenie,
Gryzie mnie moje sumienie.
Ach, żyłem ostatnio jak we śnie.
Dopiero nieszczęście, cierpienie
Otwarły mi serce i oczy.
Serce, co dla was biło,
Nieraz tak mocno tęskniło,
Gdy obowiązki wzywały
I kiedy nas rozdzielały.
…………………………
Tak, jestem profesorem,
Dla wielu badaczy wzorem,
Lecz nieraz to okupiłem
Tym, że samotny byłem,
Z dala od ciebie, Moniko,
Majki i Leona.
O, jak bardzo brakowało
Chwil wspólnych w najbliższych gronie!..
Lecz obowiązek ogromny
I pasja wielka poznania
Wiązały mnie niesłychanie,
We świat pchały. Nie raz
Na dwoje rozrywały,
Tak chciałem być z wami!..
…………………………
Czyż trzeba było nieszczęścia
Lęku o życie i trwogi,
By serce jak wtedy zabiło,
Poczuło, jak bardzo drogi
Jest dzień, każda chwila z wami?
Jak bardzo jesteście kochani
Przez swego męża i ojca!
Tak, we śnie żyłem rozkosznym
Ostatnie miesiące, tygodnie…
Lecz to był sen-omamienie.
Niestety, dopiero cierpienie
Gwałtownie budzi, rozpala
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Pierwotny ogień: sumienie,
Roznieca domowe o g n i s k o,
Które oczyszcza wszystko
Swym niepojętym żarem,
Spopiela inne pragnienia,
Że stają się bledsze od cienia;
A serce zardzewiałe
Staje się złote całe
- Jak w tyglu przetworzone I nie brzmi już innym tonem,
Nie zna innego bicia,
Prócz cudnej, p r a w d z i w e j pieśni
Rodzinnego życia!
..…………………………..
Moniko, chcę, pragnę wrócić
Do dzieci i ciebie.
Najdroższa, wybacz mi moje błędy!
Pragnę żyć z tobą, kocham cię
I wierzę, że przed nami
Jeszcze wspaniałe
Noce i dnie.
MONIKA

Co stało się, to nie odstanie,
Zawiodłeś nas, mnie, kochanie;
Bo gdyby nie to zdarzenie
I życia zagrożenie
Naszego syna,
To pewnie ta dziewczyna,
Ta panna doktor Jessica,
Miałaby cię dla siebie.
………………………..
Lecz teraz to już nieważne,
Stoimy w o b l i c z u śmierci,
A więc bądźmy poważni;
Bo jeśli nastąpi tragedia,
Rodzicom nad grobem dziecka
Potrzeba godności.
W tej sytuacji,
Gdy syn nasz o życie walczy,
Bądźmy poważni!
Nie będę się dąsała
I scenek urządzała.
Przyjmuję przeprosiny,
A twoje dalsze czyny
Pokażą, czy potrafisz
Żyć d l a r o d z i n y.

MONIKA odchodzi. JERRY chciałby jej coś jeszcze powiedzieć, ale nie zdążył.
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Scena 3
JERRY /pogrążony w rozważaniu. Podchodzi JESSICA; poczuł jej obecność/
Jessico…
JESSICA

Co z nami będzie, kochanie?
Tak czuły byłeś dla żony,
Skruszony, zawstydzony…
Cóż to za gra, mój drogi?

JERRY

Jessico, nie gniewaj się na mnie.
Wybacz mi, kochanie,
Że dokonałem wyboru,
Który przekreśla nasz romans
Cudny jak marzenie…

JESSICA

… Porzucasz mnie?!
JERRY potwierdza to milczeniem.
Och!... czuję się wykorzystana,
Zużyta niczym zdzira!
Więc byłam kolejnym sukcesem
Wielkiego profesora?!

JERRY

Ach, Jessico, czy nie widzisz?..
Już nie jestem ten człowiek,
Który leciał jak orzeł
Ciągle wzwyż - tam, gdzie sukces, spełnienie!
Los dosięgnął mnie skrycie,
Poraniło nieszczęście,
Przetrąciło me skrzydła boleśnie.
Spadam w dół, ku rozpaczy,
Gdzie sumuję me życie:
Widzę zło, które siałem ze siebie.
Aby zbierać swe szczęście,
Aby czuć, że tu w i e c z n i e
Będę młody i twórczy jak w niebie.

JESSICA

Podły!
Złem zwiesz, naszą miłość,
Chwile szczęśliwe!
Co było piękne,
Czynisz obrzydliwe!!

JERRY

Jessico, błagam!..
Nie, nie pragnijmy tej miłości,
- Lepiej nie wabić jej w nasze życie Bo gdy znak dojrzy, to w nas wybuchnie
Żarem okrutnie tak, jak potrafi.
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Armie przetoczy przez nasze ciała,
W bitwach rozkosznych miecz swój ubroczy,
Totalitarnie, pod zasłoną nocy,
W ciała wtulone chorągiew zatknie.
Nie prowokujmy tej miłości,
- Lepiej nie patrzeć w jej młode oczy –
Bo gdy znak dojrzy, to się rozpocznie
Zagłada królestw, co były tak świetne.
W noce rozkoszne, noce szalone,
Które dni przeszłe w popiół zamienią,
Zapłaczą gorzko wypędzone
Dzieci królestw, co w wojnie tej spłoną.
Więc… nie ulegajmy tej miłości
Mury warowne, straże wystawmy,
A wtedy Anioł, co kusi nas szczęściem,
Odfrunie, blanki rozsądku ujrzawszy.
Porwą go wichry żądz niespełnionych
- Boleć nas będzie ów kres namiętności Aż w złotej zbroi wzleci wysoko
Anioł Pokoju, stróż z w y c z a j n o ś c i.
JESSICA /z płaczem/

To… koniec z nami!.. koniec?!..

JERRY

Tak, kochana, koniec.
Płaczą oboje.
Jessico, nigdy nie zapomnę
Słodkich chwil z tobą,
Dziękuję ci za nie.
Na pożegnanie…
Proponuję i proszę:
Przejmij wszystko, cośmy tu odkryli,
Pod swoją pieczę, dla dobra nauki,
Zbadaj to i opisz; zdobędziesz profesurę,
Rozgłos, pozycję, światowe uznanie.
Przed tobą prestiżowe, zagraniczne wykłady.
……………………
Ale…beze mnie. Ja… się wycofuję Na rok, może dwa z pracy rezygnuję.
Poświęcę czas rodzinie, aby odbudować,
Co rozwaliłem, uczynić, co zaniechałem.
Ja mąż i ojciec marnotrawny
W cień się domowy usuwam – tak trzeba!
…………………
Wyrzekam się sławy, lecz ty ją weź.
Tyś piękna, ambitna, młoda
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JESSICA

Osiągnij wiele, szczęśliwą bądź.
Tego życzę ci, moja droga,
Ze wszystkich sił - i…
Wybacz mi.
/całuje ją po rękach/
Jeszcze dziś, odchodzę stąd,
Nic tu po mnie!..................
To miejsce, sercu tak drogie,
Teraz mnie denerwuje,
Pejzaż oczom tak miły
Smuci, rozczarowuje.
Ach… oszukaną się czuję!
To miejsce i ten czas
Wryły się w mą duszę,
A teraz z mej pamięci
Wymazać je chcę! muszę!
Ooo, jak boli zabijane uczucie!
…………………………………

Zabrałeś mnie, Jerry, do nieba,
A teraz mnie wyrzucasz
Za jego bramy, mówiąc „Tak trzeba”.
Więc odejść spokojnie mam,
Zagłuszyć zmysłów szał,
By nie powiększać zła?
Przede mną tyle szans!
Rozumie to doktor Milanov;
Teraz jest czas działania:
Obóź mózg, sece zmróź,
Badaczem bądź!
I to zrozumiałabym,
Lecz co mam począć z tym,
Że powstał w sercu mym
Cudowny świat, taki nasz…
- Ten, który wielu, a teraz i ty
Nazywasz złym!
Mam przestać być spontaniczną,
Łzy otrzeć sławą, karierą…
Nie będzie to łatwe, nie,
Bo zakochałam się!
………………………….
Do widzenia, profesorze;
Żegnaj, Jerry... na zawsze!
/odchodzi w stronę swego namiotu, pakuje rzeczy/
JERRY siada na ziemi, szlocha.
~~~~
Scena „imperativa”
[ nadpisana ]
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PIOTR /wchodzi, widzi załamanego przyjaciela/
Jerzy, i ty w nieszczęściu,
We łzach rozpaczy!
Tak ci współczuję
/Uścisnął JERREGO, który zdaje się odrzekł: „Dziękuję”/
JERRY

Piotrze,.. syna tracę,
Żywego czy zobaczę?
Ukochaną straciłem.
Wczoraj
Tak szczęśliwy byłem,
A dziś?...
Za ciosem cios
Wymierza mi los,
Zmuszając do wyboru,
Który rwie mi wnętrzności,
Gdy zdeptać, cisnąć precz muszę
Miłość dla miłości!

/odwraca się, zapewne, by ukryć kolejne łzy przed przyjacielem, ale nie może powstrzymać
szlochu/
PIOTR

Zdeptać, cisnąć precz...
Ech, życie, przekorne życie!
Kto ma niewiele, ten smutny jest,
Lecz kto zdobywa i traci,
Skamle z żalu, rozpaczy.
/do JERREGO/

JERRY /rozpaczliwie/

Więc... zmiana decyzji?..
To koszmar!.. rzygać się chce!..
Istnienie za gardło mnie wzięło,
Pętlę zaciska, kark zgięło
I dusi!.. Mdli mnie!..
Wstrząsają nim duszące torsje

PIOTR /podtrzymując Ostrowskiego/
Bo szlag mi kumpla trafi;
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Biedak, aż się krztusi.
………………………
/do przyjaciela/ Uspokój się Jerry!
JERRY
PIOTR /zaniepokojony/

Bo zwariuję!!.. Dusi!!
Opanuj się do cholery!!
JERRY zwymiotował wreszcie. Łapie oddech;

częściowo wraca do siebie; jest wyczerpany.
JERRY

Musiałem... wybrałem...
Z Jessicą się rozstałem!..
.........................................

/po chwili z determinacją i buntem/
Chrzaniony wytwór tradycji!!
Bezwzględna rawniłowka!!
Młot prawa i moralności,
Który - niczym stalowy buldożer –
Niszczy kwitnący życiem, rozkoszą
Ogród mych namiętności!
……………………………
Nie cierpię tej skostniałej reguły,
Tej uświęconej zasady!
Mówię NIE prawodawcom, prorokom,
Co stworzyli powód do zdrady,
Nie widząc w naturze rozmaitości!
Nie akceptuję tego prawa hardego,
Lecz... mu się poddaję... z miłości
Do Lennego.
PIOTR

Kiedyś nie pożałujesz swego
Wyboru.

JERRY

A przecież nie byłby on konieczny,
Gdyby nie wypadek i zakaz społeczny.
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PIOTR

Które wstrzymały cię w locie,
Sokole, orle, geniuszu.

JERRY

Mów raczej: pionku w grze
Przypadku i społecznego uzusu.

PIOTR

Ej, los i ludzie zawsze ci sprzyjali.

JERRY

Mówisz o karierze?
O tym błyszczącym na paznokciach lakierze?
A ja myślę i mówię tobie
O krwi, sercu, płci, tętnie,
O uczuciach, genach, ojcostwie i męstwie,
Które teraz płoną, krzyczą we mnie
I walczą niepotrzebnie!

PIOTR

Niepotrzebnie...

JERRY

Tak, niepotrzebnie!
Bo widzisz,.. gdybyśmy żyli
Nie tu lub nie teraz;
Gdybyśmy byli...
Na przykład tymi,
Których ślady tuśmy odkryli,
Nie musiałbym wybrać
Pomiędzy Moniką
- do której wciąż wiele czuję –
A Jessicą, którą uwielbiam,
Dla której choruję
Z pragnienia;
A miłość ma podwójna
Nikogo by nie obrażała
Nie gorszyła, nie dręczyła.
Przekleństwem by nie była,
Za którym zło się skrada,
Czyha i dzieciom zagraża.
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Gdybyśmy /wskazując na wykop/ jak oni byli,
Moglibyśmy razem żyć,
Rodziną być
Bez bolesnej konieczności
Wyboru, odrzucenia,
Zdrady, winy... o, gdyby...
PIOTR

Ach, Jerzy, ty marzysz o poligamii!..
No jasne! więc do tego musiało dojść
Twe potężne e g o !

JERRY

Ego! ego! nazywaj mnie egoistą!
Tym słowem wzbudzając poczucie winy.
Idź do diabła! Dobijasz mnie moralisto!
………………………………
Lecz ja nie z tej przyczyny
Powracam do rodziny,
Że mi ktoś z góry nakazuje.
Prawo i zwyczaj mnie nie przekonują,
Bo ja się czuję dzieckiem
Epok i kultur wielu;
A w tym jest l o t i u p a d e k,
Drogi przyjacielu, gdy czujesz
Że nosisz w sobie ślad setek pokoleń!
Moniko i Jessico, kocham was obydwie;
W sercu żadnej się nie wyrzekam,
Lecz do żony wracam.
A skłania mnie do tego
Przemożny i m p e r a t y w,
By spełnić prośbę Lennego Być może ostatnią wolę jego.
Więc jeśli dla tej przyczyny,
Że bardzo kocha się syna,
Potrzeba zetrzeć to e g o
I g ł ę b i ę z pradziejów w sobie,
To niech tak będzie!
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Niech pół mnie spocznie w grobie.
……………………………
A teraz idź już, Piotrze.
Zostaw mnie tu samego.
Zajmij się sobą, kolego.
I tak mnie nie pocieszysz.
No, idźże stąd! czy nie słyszysz?!

PIOTR odchodzi. JERRY zostaje sam; pogrąża się w gnębiących go myślach.
~~~

Scena 5
Noc. Ruiny pałacu.
WASYL /bardzo czujny, maskuje się: postawiony kołnierz, ciemne okulary; ledwie go widać
w otwartej sieni budowli; schowany w półmroku rozmawia przez telefon komórkowy; jest
podenerwowany/
Cześć, bracie, mam problemy.
GŁOS /ten sam, co w akcie III sc.3/
Witaj, bracie, co się stało?
WASYL
Wypadek - cztery nowe samochody zepsute, teren nierówny, psy węszą. Złapałem
żółtaczkę; masz dobry szpital dla mnie? Wyjadę zaraz.
GŁOS
Niech to szlag!.. Spartaczyłeś!.. /po chwili spokojniej/ Tak mi przykro, żeś zachorował,
stary. Ogol się dobrze i wyjeżdżaj! Zgłoś się do przychodni w pe-jeden, tam dostaniesz
skierowanie do szpitala za miedzą.
WASYL
Z podziękowaniem, bracie, bądź zdrów.
GŁOS
No, i ty wracaj do zdrowia. Tylko pamiętaj, zero syfu po sobie! Skończyłem.
WASYL chowa telefon, nadsłuchuje, kryje się w pomieszczeniu przyległym do sieni

Scena 6
Obozowisko. Ostrowski wciąż przygnębiony.
JERRY /w pewnym momencie tknięty przeczuciem, nerwowo chwyta komórkę; dzwoni/
Witaj... moja droga,
Jak się ma nasz syn?
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MONIKA

Bez zmian.

JERRY

Jakieś przeczucie niedobre, trwoga…
Nachodzi mnie - o dziecko lęk.
Moniko!

MONIKA

Słucham.

JERRY

Pragnę ci opowiedzieć coś,
O czym powinnaś wiedzieć.

MONIKA

?
Żono… mamy dzielnego syna!

MONIKA
JERRY

?
To było wtedy, gdyśmy grobowiec znaleźli
We wzgórzu ukryty. Miało się na burzę.
Nadchodził wieczór, a nas ciekawość paliła,
Co kryje kamienna skrzynia? Zaczęło padać.
Czekać do jutra nikt nie chciał. Wieko odsuwamy.
Wtedy lunęło! Istna powódź z gromami,
Które rozświetlały wnętrze jamy z popielnicą
Groźnie, jak gdyby moce natury się sprzęgły
W obronie tajemnicy wzgórza bezczeszczonej
Po wiekach przez nachalną ciekawość badaczy
Uporczywszą niż grzmot piorunów, potop nawałnicy.
Ta iskra homo sapiens jaśniejsza od błyskawicy
Zwyciężyła. Więc krzyczę: „Trzeba to wydobyć!”
Lecz jak, by nie uszkodzić bezcennej zawartości?
Wtedy!.. bez chwili wahania, z brawurą zdobywcy,
Nasz syn Leonard rzucił się w dół na wpół zalany.
Woła: „Dajcie linę!” i z determinacją, której
Bym się nie spodziewał po naszym chłopaku,
Za nic mając strugi wody i błota, co mu
Twarz zalewały, wciskały się w oczy, usta…
Z nieodpartą wolą, by spełnić mój rozkaz
- a może, by się sprawdzić lub zaimponować Nasz syn tak dobrze oplótł bezcenne naczynie
Pasami, linami, żeśmy je bez szwanku
Wydobyli - z głębi grobu i… z pomroki dziejów.
…………………………………………….....
Ustała letnia burza, ucichły pioruny,
Ziemia chłonęła wilgoć w wielkiej obfitości
I pachniała, doznawszy wytchnienia po skwarze.
W przedwieczornej porze słońce zajaśniało jak
Wielka pomarańcza i wznieciło w obszarze
Z północy na południe przeogromną, barwną,
Prawie dotykalną… tęczę. Staliśmy na wzgórzu:
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Ja i Lenny - staliśmy ramię w ramię wpatrzeni
W zjawisko, po raz pierwszy bliscy sobie
Na tej ekspedycji. Rzekłem: „Jestem dumny z ciebie,
Synu”. On długo milczał, a potem wyszeptał:
„Tato, pragnę, by było tak, jak kiedyś.”
Nic nie odpowiedziałem, bom już postanowił.
Straszny ból mnie przeszył, że prośby tej spełnić
Nie umiem. Chwyciłem go za rękę czarną od błota
I spojrzawszy mu w oczy… bąknąłem tylko: „Wybacz”.
Te oczy… w które zbyt rzadko zaglądałem, przyznaję.
Tęcza ledwie przez chwilę w nich się odbijała,
Potem znikła. A rubinowe słońce rozbłysło
Ostatnim tego dnia promieniem i zgasło
W dwóch łzach, co spłynęły mu po policzkach.
………………………………………………..
Dzień zaszedł, a ja pochłonięty znaleziskiem
Zapomniałem! o prośbie i chwili tęczowej na wzgórzu…
Wówczas zapomniałem, lecz dziś wiem,
Że już ich p r z e n i g d y
Nie zapomnę…
Moniko!
MONIKA
JERRY
MONIKA

…
Moniko!!
Jerzy… módlmy się za naszego syna.
Sygnał rozłączenia rozmowy ze strony MONIKI - i cisza.
JERRY płacze gorzko, upada twarzą do ziemi, chowa głowę pod dłonie: modli się?

Scena 7
Ruiny pałacu. WASYL zerka przez (niegdyś okienny) otwór w murze. Ukazuje się JESSICA
podprowadzona przez MARKA, który wraca, by czatować.
JESSICA /rozglądając się wokół/
Wasylu?!
WASYL /z ukrycia, wychylając się przez „okno”/
Csssyt!.. Tutaj!
JESSICA wchodzi po schodach, a następnie za WASYLEM przez sień do pomieszczenia obok
tak, że widać oboje przez otwór.
Witaj, Jessico! Wczoraj wątpliwości,
A dziś nagle mnie wzywasz.
Czy dobre wiadomości?
JESSICA

Na pewno się ucieszysz, słysząc moje: tak.
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Wczoraj zakochana, niezdecydowana,
A dziś mówię: tak
Odrzucona, sama.
Któż teraz pomoże mi? Chyba tylko ty,
Wasylu.
WASYL

Więc profesorek cię rzucił,
W gacie narobił, do żoneczki wrócił.
/zdenerwowany/
W s z y s t k o się popieprzyło!

JESSICA

Tak, wszystko się zmieniło.

WASYL

U mnie też problemy.

JESSICA

Domyślam się czemu.

WASYL

Jadę za granicę.

JESSICA

I ja wyjeżdżam.

WASYL

Tam, spotkać się możemy.

JESSICA

Jestem gotowa na współpracę.

WASYL

Idea twa i moja potrzebują wsparcia.

JESSICA

I mnie potrzeba funduszy,
Bez nich się nie przebiję.
Ekspedycje, publikacje, filmy
- Wszystko wiele kosztuje.

WASYL

Wasyl to rozumie i zasponsoruje,
A za to… dostanie naukowe dowody,
Że ludziom narkotyków
Potrzeba jak… wody.

JESSICA

Moje badania poniekąd to uzasadniają.
Ostatnie odkrycia jawny dowód dają:
Szamanka miała przy sobie
Różne halucynogeny, by leczyć,
By odmieniać świadomości stany.
Za to ją wielbili i jak bóstwo czcili…

WASYL /przerywa jej podekscytowany/
Stąd wniosek: że…
Ludzie od zarania ćpać lubili!
Czyli że… bez tego żyć się i dziś nie da!
Wmówmy im więc to,
Co sami słyszeć c h c ą , że…
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Duszy narkoli trzeba tak, jak…
JESSICA

Ciału chleba!

WASYL

Genialnie, Jessico!!
Pisz im takie książki,
Ja ich milion wydam!
Dwa miliony!!
Tym durniów nadzianych
Pochwycę jak w szpony!!
A gdy bogatych idiotów z Zachodu zmulimy
Moimi prochami, twoimi książkami;
Gdy jak z krów z nich miliony zdoimy,
To, Jessico M i ł a n o w, do Rosji wrócimy,
Jak bohatery! Lud z biedy, z hańby wyzwolimy,
Wyciągniemy z dołu niemożności,
W imię powszechnej, ludzkiej równości!
……………………
Kocham cię, Jessico Fiodorowno Miłanow,
Słowianko z krwi i kości!
/obejmuje ją, całuje, pieści; dobiera się do niej; zdobywa ją/
JESSICA

Wasylu,… jesteś… mój,.. a ja… twoja!..

WASYL

Jednych… zdołujemy,… drugich… wywyższymy!..

JESSICA

Bądźmy…
Jednym!..

WASYL i JESSICA

Bieg…
Historii…
We… dwoje…
Zmienimy!..

Scena 8
[a]
Późna noc. Pełnia. JERRY leży na ziemi zwinięty w kłębek. Śpi coraz bardziej niespokojnie.
W pewnej chwili w „wyciętej” części wzgórza – tam, gdzie odkopano grobowiec – z
pozostałej po znalezisku jamy wyłania się POSTAĆ o zakrwawionym, poturbowanym obliczu;
błagalnie (jakby prosiła o pomoc) wyciąga poranione ręce w stronę JERREGO; porusza
bezzębnymi ustami – coś mówi? woła?- nie wydaje przy tym żadnego głosu.
JERRY /przez sen/ Lenny?!.. Leenny!!.
Ooo, mój Leeennyyy!...
POSTAĆ pomału z powrotem obsuwa się na dno wykopu.
[b]
JESSICA wraca do obozu. Zauważa JERREGO leżącego na ziemi, śpiącego bardzo
niespokojnie. Wchodzi do jego campingu, gdzie przez chwilę pakuje swoje rzeczy. Wynosi je w
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reklamówce. Potem ze swego namiotu wystawia dużą podróżną walizę. Zjawia się MAREK,
bierze bagaż i odchodzi. Panna Milanov wziąwszy mniejszą torbę i reklamówkę udaje się za
nim. Usłyszała jęki śpiącego JERREGO. Położyła torby, podeszła do leżącego profesora.
Przez chwilę chciała okazać mu czułość, pocałować, pogłaskać po głowie. Ale nie! –
powstrzymuje ów odruch: jej twarz kamienieje, nabiera wyrazu wyrzutu, niechęci. JESSICA
bierze bagaż i odchodzi. Po chwili słychać odjeżdżający samochód.
[c]
JERRY /wciąż leży na ziemi; szamocze się, tarza we śnie, wydając z siebie nieskoordynowane
jęki i pomruki /
…! .....!! .........!! …….nnieee!!!
Chrapliwy krzyk.
[d]
JERRY budzi się ze snu bardzo zatrwożony, spocony, roztrzęsiony. Wstaje jak półpijany, nie
wie, co się dzieje, porządkuje myśli. Idzie na wierzchołek wzgórza; klęka, szlocha, cierpi. Jego
sylwetka rysuje się na tle rozgwieżdżonego firmamentu. W blasku zachodzącej pełni trwa
między niebem a ziemią. Modli się?
Krótka, ciepła, letnia noc dobiega końca. Klęczący przykucnął na zmęczonych nogach i tak
trwa. Pojawiają się pierwsze oznaki świtu: najpierw szarość, a potem różowe zorze, które
przechodzą stopniowo w coraz jaśniejszy poranek kolejnego pogodnego dnia.
JERRY wciąż na wzgórzu. Siedzi teraz obrócony twarzą w stronę rozległych pól, na których
pojawiły się maszyny. Rozpoczęto żniwa. Od pól, z oddali dochodzi trajkot żniwiarek.
Profesor obserwuje te zmiany pogrążony w myślach.

Scena 9
ABSOLWENTKA-DOKTORANTKA dzwoni na pobudkę w dzwon wiszący na specjalnym
stojaku. JERRY schodzi ku swej przyczepie, otwiera kurek znajdującego się na zewnątrz
kranu; przemywa zoraną zmartwieniem i bezsennością twarz. Stopniowo na placu pojawiają
się STUDENCI.
[a]
JERRY /przez tubę/
Zbiórka!
STUDENCI zbierają się wokół profesora
Ostatnia zbiórka, drodzy przyjaciele,
Jeszcze tylko słów kilka na zakończenie…
/wzruszony nie może się skupić/
Przepraszam… to nie będzie przemówienie.
Dziękuję wam, młodzi archeolodzy,
Byliście dzielni, dopięliśmy celu;
Kawał dobrej roboty, mimo trudów wielu.
Ale radość z sukcesu jest nam odebrana,
Bowiem trójka naszych tak bardzo ucierpiała.
Niech nie będą sami. Łączymy się z nimi myślami.
Chwila ciszy i skupienia
A zatem, kochani,
Ekspedycja… zakończona.
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STUDENT

Z dumą, chodź z ciężkim sercem to miejsce opuszczamy.
Panu, profesorze, tak wiele zawdzięczamy
I współczujemy z powodu Lennego
- pańskiego syna, kolegi naszego.

STUDENTKA

Cios brutalny, ciemny, troje z nas powalił.
Wiary w dobro człowieka, radości pozbawił.
Skąd tyle zła?! - pytamy się z trwogą.
Czy l u d z i e l u d z i o m l u d ź m i
zwyczajnie być nie mogą?!

STUDENCI

Stop! przemoc - Stop! - Stop!! - Stop!!
Stop!! - Stoop!!!

Para ABSOLWENTÓW-DOKTORANTÓW /naprzemian/
Ech, choć życie boli, nie zniszczy w nas pasji,
By świat ten poznawać, by czynić go lepszym.
Tę pasję, profesorze, tobie zawdzięczamy
/razem/ Nasz mistrzu motywacji, królu inspiracji.
STUDENCI

Stop! przemoc – Stop! – Stop!! – Stop!!
Stop!! - Stoop!!!

STUDENTKA

Zwątpieniem doświadczeni, tak wielu z nas zawodzi.
Czy teraz powiesz o nas: Wciąż ci sami – młodzi?
Jednak razem tyleśmy dobrego osiągnęli.
Pan z nami, a my z panem, profesorze Jerry.

STUDENCI

Stop! przemoc – Stop! –Stop!! –Stop!!
Stop!! – Stoop!!!
Trzymajmy się więc razem; nie, nie zawiedziemy.
Pan z nami, a my z panem, profesorze Jerry!
/ściskają swego profesora, huśtają go na rękach/

JERRY

Dziękuję, przyjaciele!
Pośród mroku duszy
Błysnął promień złoty;
Nie traćmy więc marzeń,
Nie traćmy nadziei.
Nowe dni wzywają.
Zużyte zwińmy namioty.

[b]
STUDENCI składają namioty, pakują bagaże i sprzęty, załadowują nimi samochody
terenowe; czynnościom tym towarzyszy śpiew.
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STUDENCI

Pod stopami ziemia
Buciorami swych dzieci
Nadmiernie zorana
Pierś matczyna rzęzi.
Nad nami niebo,
Kosmos coraz dalszy
Pusty i zimny,
Obojętny.
Przed nami, cóż przed nami:
Świetlana przyszłość?
A jednak głos drży,
Kiedy pytamy:
Co? Co przed nami?
J a k s i ę o k r e ś l i ć ?!
A w nas,
A cóż w nas?
Poplątany las.
By się odnaleźć,
Którędy pójść dalej?
Gdy ognia wystarczy,
By dom każdy z posad
Wysadzić!
By życie każde
Po stokroć,
Tysiąckroć
Zabić!!
J a k s i ę o k r e ś l i ć ?!
Scena 10

W pewnej chwili JERRY zauważa wejście dwóch bliskich mu osób: żona MONIKA i córeczka
MAJKA stoją, wypatrują swego męża i ojca. On dostrzegł je pierwszy i przez kilka sekund
przeżywa horror niepewności - jakie wieści przynoszą mu o synu?
MAJKA /zauważyła ojca/
Tato!
/wielce uszczęśliwiona biegnie w jego stronę oznajmiając/
Tatusiu, nasz Leoncio żył będzie!!
Padają sobie w ramiona
JERRY / wzruszony długo ściska córkę, ze łzami szczęścia w oczach całuje ją i okręca jak na
karuzeli/ Z tak dobrą wiadomością!
Majko, Majeczko,
Z tak dobrą wiadomością!
Boże, dzięki Ci, dzięki!
/podchodzi do MONIKI, która uśmiechem potwierdza dobrą nowinę; przytula ją, całuje/
A więc nasz syn będzie żył?
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Tak, będzie żył.
I tamtych troje także.
Jerry nie posiada się z radości.
/jej uszczęśliwione oblicze pochmurnieje/
Lecz… nasz Leon…
Na wózku… całe życie może. /ociera łzę/

MONIKA

JERRY /zatroskany/ Mój Boże, Boże!..
/po chwili jednak rozchmurza się i bardzo szczęśliwy do STUDENTÓW /
Lenny żył będzie! Wszyscy troje!!
Luuudziee słyszyycieee?!
Ju-huuu…!!!
Niech żyje życie!!
/odtańcowuje „indiański” taniec radości /
STUDENCI /którym udzielił im się radosny szał JERREGO /
Niech żyje życie!!
Ju-huu…!!!
Teraz wszyscy tańczą niczym rozentuzjazmowane plemię; ktoś podaje rytm na etnicznym
bębnie.
JERRY

Wszyscy troje żywi!!
Powiedzcie, że nie śnię!
Ju-huuu…!!!
Żyją!! Słyszycie?!!

STUDENCI

O yes! o yes! o yes!
Niech żyje życie!!
Ju-huuu…!!!
/ hukają po indiańsku poklepując dłońmi w usta /
Wszyscy tworzą taneczny krąg i węża, w sposób iście „plemienny” świętując wspólną radość.
WSZYSCY

Hop! Życie! Hop! – Hop!! –Hop!!
Hop!! –Hoop!!!
Stop! przemoc! Stop! – Stop!! – Stop!!
Stop!! – Stoop!!!.. /itd. x-razy/

Scena 11
W tle trwa euforia radości „w stylu” (indiańskiego? murzyńskiego? aborygeńskiego?)
plemiennego święta. Na plan pierwszy wysuwają się małżonkowie MONIKA i JERRY;
rozmawiają. Podchodzi do nich PIOTR.
PIOTR

Bardzo się cieszę, kochani,
Że drogi się wam wyprostowały
I że Leon będzie z wami.
Uściski.
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JERRY

A twoje, jak mają się sprawy,
Drogi przyjacielu?

PIOTR

Wpadłem po uszy!
Chciałbym oświadczyć się Anicie,
Którą kocham nad życie.

JERRY

Jeszcześ tego nie zrobił?
Dziewczę wkrótce wyjedzie.
Wyznaj jej to zaraz, bo będzie
Musztarda po obiedzie!

PIOTR /po chwili wahania podbiega do tańczącej ANITY, chwyta ją za rękę, przyprowadza
koło Ostrowskich, klęka przed nią, wyciąga z kieszeni pudełko, otwiera, pokazuje jej śliczny
pierścionek zaręczynowy/
Anito, jedyna, najpiękniejsza, urocza,
Uwielbiam cię! Kocham!
ANITA

No, wreszcie ktoś d o c e n i ł mnie,
Lecz… sporo ma lat.

PIOTR /rozpoczyna zaloty „przypominające” na sposób komiczny plemienne tańce zalotne,
zabawa w tle i dźwięki bębna powodują dodatkowo tego rodzaju skojarzenia /
Mój nowy dom tak pusty jest
I czeka tylko na ciebie.
ANITA /podejmuje taniec-zalecankę, wzbraniając się i kusząc zarazem PIOTRA; wszystko z
dużym wdziękiem/
Nowy dom! Hmm… zawsze chciałam.
Lecz nie wiem, wciąż nie wiem.
PIOTR

Mej firmie trzeba modelki,
Prezenterki, hostessy,
Co pochwali ją ładnie, zgrabnie
W telewizji i prasie.

ANITA

A, to facet w klasie, i zna się!
Chyba nawet go lubię.

PIOTR

Ten pierścionek, Anito, weź
Złoty z brylantami.

ANITA

Może przyjmę, nie mówię nie.
Czuję, że cię polubię.
A wtedy łap, trzymaj, tul i pieść,
Bo ja w życiu się gubię.

PIOTR

A więc tak? Powiedz jedno: Tak.

ANITA

Jeszcze się… zastanawiam.
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PIOTR

Ty jedyna dopilnujesz mnie,
Bym nie przesadzał w pracy.
Tylko ty wyciągniesz mnie
Dwa razy w roku na wczasy.

ANITA

Co za fajny i trendy gość!
Wiesz, ja bardzo cię lubię.

PIOTR

No więc?...

ANITA

…Tak.

PIOTR

Tak?

ANITA

Tak!

PIOTR wkłada ANICIE na palec pierścionek.
…i już bardziej niż lubię.
A ty obdarowuj i kochaj mnie,
Bo ja w życiu się gubię.
Narzeczeni obejmują się i całują. Wszyscy stają wokół nich półkolem i biją brawo, po czym
składają im gratulacje.

Scena 12
Ogólna radość, wytchnienie, ale i chwila pożegnań na koniec ekspedycji.
JERRY /idzie na wzgórze i ku wszystkim kieruje swą pieśń odzyskanej radości, nadziei, wiary/
Pod stopami Ziemia
P r z e b a c z a zielenią
Wciąż jeszcze
P i ę k n a.
Nad nami Niebo
Ptak w chmurach śpiewa
Nadzieja
Piosenka.
Pod nami Ziemia
Nad nami Niebo
Obok nas człowiek
W n a s w i e c z n e S ło w o
Tak się określić.
T a k s i ę o k r e ś l i ć !
T a k s i ę o k r e ś l i ć !
STUDENCI / wraz z pozostałymi w kanonie podejmują pieśń JERREGO /
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T a k
T a k

s i ę o k r e ś l i ć !!!
s i ę o k r e ś l i ć ! ! !.. itd.

Powtarzające się frazy Pieśni Nadziei są końcowym momentem ekspedycji archeologicznej.
Ostatnie uściski. Młodzi z pieśnią na ustach zarzucają na ramiona plecaki i odchodzą w
stronę pojazdów. Pieśń cichnie. STUDENCI oraz PIOTR z ANITĄ odjechali.
Scena 13
Na polanie pozostali tylko MONIKA, JERRY i MAJKA Ostrowscy. MAJKA zabawia się
wbieganiem i zbieganiem ze wzgórza, znalazłszy się na wierzchołku, skacze radośnie i macha
do rodziców, a oni patrzą z uśmiechem i odmachują córce.
MONIKA

Maaju, ostrooożnie!

JERRY /do żony/ Chodź, pójdziemy na spacer,
Za rękę będę trzymał cię.
Łatwo zgubić to, co się kocha,
W labirynt łatwo wplątać się.
Trzymając się za ręce podążają na spacer. MAJKA idzie razem z nim, cały czas podskakuje,
zbiera kamyki, kwiaty, itp.
MONIKA

Niech z oczu nie znika
I dobrą drogą prowadzi nas
Gwiazda, którą kiedyś zapalił
Dwojga serc naszych wielki żar.

MONIKA i JERRY /zatrzymawszy się na wierzchołku wzgórza/
Gdy zgubisz się wśród ścieżek swego życia,
Najlepszym drogowskazem wtedy jest:
Posłuchaj, co ci powie serca bicie,
Bo serce, bo serce nie myli się,
Bo serce, bo serce najlepiej wie…
Idą w kierunku pól, ich sylwetki nikną za wzgórzem.
Kurtyna
[Tylko muzyka podtrzymuje ciąg zdarzeń]

Scena 14
[Po jak najkrótszym technicznie przerywniku podnosi się kurtyna]

[a]

„Złota” jesień w parku przyległym do szpitala-kliniki w wielkim mieście. Aleja klonowa,
kolorowe liście mienią się na drzewach oraz ścielą na alei i po bokach na przystrzyżonym
równo trawniku. W tle za/ponad drzewami potężne sylwety miejskich biurowców wznoszące
się wysoko, lśniące w październikowym słońcu.
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Z głębi alei wyłaniają się znajome sylwetki: idą MONIKA i JERRY – on posiwiały na
skroniach. Ostrowski pcha przed sobą wózek na kółkach, na którym jedzie ich syn LENNY.
Chłopak ma zabandażowaną głowę, siedzi sztywno w gorsecie. Jego twarz jest drętwa jak
maska, oczy obojętne, usta skrzywione. Nie reaguje na to, co się wokół niego dzieje. Za, przed
i obok nich jak zwykle żywa, podskakująca - tym razem zbierająca kolorowe liście – córka
MAJKA. Ułożyła właśnie liściany bukiet, który wręcza swemu bratu, kładąc mu go pod
nieruchomą dłoń na okryte kocem kolana.
JERRY [kontynuuje na melodię z poprzedniej sceny]
Żyć to znaczy błądzić
I odnajdywać właściwy bieg.
Każdy ma trochę z Odysa,
On znał i cel i syren śpiew.
MONIKA

Chodź, pójdziemy na spacer,
Za rękę będę trzymała cię.

MONIKA i JERRY Łatwo zgubić to, co się kocha,
Łatwo Itakę stracić we mgle.
[b]
Do parku przybywa grupa STUDENTÓW, by odwiedzić przebywającego w szpitalu
LENNEGO; są z nimi ANITA i PIOTR. Wręczają choremu kwiaty, przyłączają się do spaceru
i śpiewu Ostrowskich.
Gdy zgubisz się wśród ścieżek swego życia,
Najlepszym drogowskazem wtedy jest:
Posłuchaj, co ci powie serca bicie,
Bo serce, bo serce nie myli się,
Bo serce, bo serce najlepiej wie…
[W tym miejscu następuje finał (rock) opery wyrażający się w full tańcu, muzyce i śpiewie w przestrzeni
miejskiego parku. Teraz niezwykle „energetycznemu” układowi choreograficznemu towarzyszy śpiew głównie
„pomieszanych” ze sobą rozmaitych „cytatów” wybranych z wcześniejszych partii utworu]

STUDENCI, JERRY, MONIKA, PIOTR, ANITA [w rozmaitych układach wokalnych; wiele zależy tu
od inwencji inscenizatora i grupy wykonawców]

Ziemia – Ziemia - przebacza zielenią,
Niebo – Niebo - ptak w chmurach śpiewa…
… że serce, serce nie myli się,
Bo serce, serce najlepiej wie...
Gdy obok nas człowiek,
A w nas wieczne Słowo…
…obcość i pustka
Nas nie przemogą.
Stop! przemoc – Stop! Stop! Stop!!
Stop!! - Stoop!!!
Hop! Życie! Hop! Hop! Hop!!
Hop!! – Hop!!!
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Bo przecież ż y c i e , to realna abstrakcja
I tylko trzeba u m i e ć je przeżyć na maksa.
Bo przecież ż y c i e , to realna abstrakcja
I tylko trzeba u m i e ć je przeżyć na maksa.
Lecz żyć
to także
błądzić
i odnajdywać
właściwy bieg
A wtedy warto, warto
wiedzieć, że…
… pośród szarych dni wiruje złoty pył.
Spójrz, pośród szarych chwil wiruje złoty pył.
Tu pośród szarych dni wiruje złoty pył
L e c z s i ę n a u c z w i d z i e ć je g o b l a s k !!
S z c z ę ś c i e T w e !..

Po nami Ziemia,
Nad nami Niebo…

…Obok nas bliźni,
W nas wieczne Słowo.

Mistrzu motywacji, królu inspiracji,
Ptaku podniebny, w sercu bijący…
… A obok ktoś drugi,
Ktoś potrzebujący…
…Tak się określić!
…Posłuchaj bicia serca!..
…T a k s i ę o k r e ś l i ć !
…Posłuchaj bicia serca!..
…T a k s i ę o k r e ś l i ć !
…Posłuchaj bicia serca!!..
…Posłuchaj!!!
~~

Koniec

Sztukę tę pisałem w Zagórowie w czasie
od grudnia 2005 do 6 kwietnia 2006
oraz /sc. imperativa/ w czerwcu 2006 r.
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Miłość – zdrada – przebaczenie
Bunt młodych i rozterki
wieku dojrzałego
Kariera – romans - rodzina
Przemoc – gwałt – narkotyki

Realia współczesności
i echa historii
Liryzm i humor
Blaski i cienie życia
Wszystko to, i jeszcze więcej, znajdziesz w
sztuce „Jerry. Upadek Jeremiasza”
Drogi Czytelniku, jeśli chcesz, by ta sztuka ujrzała
światło dzienne w postaci publikacji oraz wystawionej na
scenie albo ekranizowanej (rock) opery, to ZAANGAŻUJ
SIĘ W TO DZIEŁO! Pojawiła się możliwość pokazania
ludziom oryginalnej, stworzonej od podstaw przez polskich
autorów (ROCK) OPERY nie będącej jedynie kolejną
adaptacją znanych, zagranicznych pierwowzorów w tym
gatunku.

Możemy mieć własną, współczesną (ROCK) OPERĘ!

Oczywiście, jeśli przyczynią się do tego ludzie dobrej woli
dysponujący odpowiednimi możliwościami i środkami.

Ty możesz być jednym z nich.
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