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Osoby: 
Krzysztof Stachurek, 

Leon zwany Garbusem, 
Duży, przywódca czwórki poniżej: 

Ściana, 
Rebus, najmniejszy z nich, 

Elegancik, stale czesze włosy, przylizuje je,  
Murzynek, ciągle trzyma ręce w kieszeniach, 

Wychowawca I, 
Kierownik kolonii, 

Barbara Kołecka, „dziewczyna” Stachurka, 
Jej rodzice, 

Ciocia Leona, 
Brygadzista, mąż cioci Leona, 

Teść cioci Leona, 
Głupia Helcia, 
Amerykanin, 

Koloniści i kolonistki, harcerki, 
Inni. 

Rzecz dzieje się w 1959 roku na kolonii letniej, na pomorskiej wsi  
położonej nad jeziorem. 

 
 1. 
 Rozległy widok jeziora, wczesne popołudnie, w wodzie odbijają się słoneczne 
promienie. Dzień jest lipcowy, ciepły i pogodny. Obiektyw kamery z migotliwej 
powierzchni wody przesuwa się w kierunku wysokiego brzegu, w kadrze rośnie  
pokrzykiwanie, sapanie biegnących, na brzegu między sosnami migają jakieś 
postaci, wygląda, że kogoś gonią. Ten na czele słania się, zdaje się, że ma coraz 
mniej szans na ucieczkę. 
 Kamera pokazuje jego wykrzywioną zmęczeniem twarz. Biegnie coraz wolniej, 
głęboko pochylony, potyka się o korzenie, prawie upada, i wtedy spod urwiska 
podtrzymują go jakieś ręce, ciągną za sobą, w dół po zarośniętym krzewami zboczu, 
ginie pomiędzy zaroślami.  
 Dopiero teraz w kadrze pojawia się kilku goniących, też są zmęczeni, 
rozglądają się. 
ŚCIANA Gdzieś tu zginął, no, jak kamień w wodę. 
DUŻY Daleko nie ucieknie, znajdziemy go, pacana. 
REBUS (zasapany) Mam tego dosyć, dajmy se luzu. 
DUŻY Stul japę, nie ty tu rządzisz! Dawaj, do przodu. 
 Biegną dalej. 
 Kamera znowu kieruje się w stronę zarośli. 



 Ścigany cicho przesuwa się w dół, za nim niewysoki chłopiec, pod pachą 
trzyma niedużego kundla, pokazuje palcem na usta, wśród krzewów widać ścieżkę, 
prowadzi aż na brzeg jeziora. Zatrzymują się nad nim. 
STACHUREK (dyszy) Dziękuję ci.  
LEON (milczy) 
STACHUREK No, dzięki ci.  
 Leon dalej milczy. 
STACHUREK Co ty, niemowa jesteś?  Zresztą, najważniejsze, że ich zgubiłem. 
Aha, Stachurek jestem. Krzysztof (podaje mu rękę), ale mówią na mnie Stachurek. 
Też ładnie, przyzwyczaiłem się. 
LEON (odwzajemnia uścisk, mówi powoli, lekko się zacinając) Leon.         
Zastanawiam się czy dobrze zrobiłem, że ci pomogłem. To łobuzy, to pewne, ale 
czemu nie umiesz sobie z nimi ułożyć życia? Wiem, że jesteście z kolonii, co się 
mieści w nowej szkole, w starej są dziewczyny, no kolonistki. 
STACHUREK A ty do jakiej chodziłeś? 
LEON (macha ręką) To nieważne, nie lubię się uczyć... 
STACHUREK (wpada mu w słowo) A ja lubię... Aha, tych którzy mnie gonili znam z 
mojej szkoły, to drugoroczniacy. Twierdzą, że ich kapuję u kierownika. 
LEON A kapujesz? 
STACHUREK Coś ty, oszalał? Ja, kapuś?! Donosiciel! Nigdy. Choć chyba domyślam 
się kto to robi. I właśnie on napuścił kolesiów na mnie. Postanowili dać mi wycisk. Ale 
się nie dałem. Pewnie, uciekać z oczami na plecach to nie sztuka, ale było ich 
czterech, jak czterech muszkieterów. Noo, czemu milczysz? 
LEON (mrukliwie) Co mam gadać?  Uciekałeś, pomogłem ci, i... dosyć. 
STACHUREK To co, mam się wynosić? Nie spieszy mi się, wrócę dopiero na 
kolację, niech mnie szukają...  
LEON Coś ty taki filozof! (wsłuchuje się). Cicho bądź, bo cię usłyszą, Ciii... 
STACHUREK (szeptem) Pognali dalej, ale dokąd, tu jeszcze nie byli, nie znają tego 
kawałka ziemi, ale dziś go oszczają, zaznaczą jak psy, już widzę, jak się cieszą z tej 
wyprawy, zawładną tym lasem i jeziorem... 
LEON Niedoczekanie ich, ja tu pan. 
STACHUREK Ładnie się tu urządziłeś. Moje gratulacje. Dużo masz takich 
schowków? 
LEON (zły) Coś taki ciekawy, wsadź nos do kawy. 
 Stachurek rozgarnia trzciny, dostrzega łódź wśród szuwarów. 
STACHUREK A to co? 
LEON Łódź, ślepy jesteś? 
STACHUREK Ale skąd się tutaj wzięła? 
LEON Strażacy, od nas ze wsi, kiedyś popili sobie, wypłynęli na niej na jezioro. 
Chcieli granatami ryby głuszyć, a bo to ludziska mało mają broni po chałupach,  
granat wybuchł jednemu przy brzegu, rozwalił krypę, wtedy ją porzucili, a ja ją 
zaciągnąłem aż tutaj. Od roku nikt jej nie szukał.  
STACHUREK (ogląda ją) Klawa jest, ma dwie, nie, trzy nieduże dziury, (gładzi bok 
łodzi), całkiem niezła, fajna, można by ją wyremontować i popłynąć w świat... 
LEON A po co? 
STACHUREK By uciec daleko stąd, sprawdzić się... Cieszę się, że uratowałeś mi 
łeb, i to za friko.  
LEON Nie lubię jak biją słabszych. 
STACHUREK Walczyłbym do końca. 
LEON Ale, siła złego na jednego. 



STACHUREK (siada na krawędzi łodzi, zdejmuje tenisówki, tzw. pepegi, zanurza 
nogi w wodzie) Jaka ciepła woda, słońce świeci, wakacje brachu, lipiec, pełnia lata, a 
ty skąd jesteś? 
LEON Ja, tutejszy. 
STACHUREK Tu się urodziłeś?  
LEON A czemu nie? 
STACHUREK A bo słyszałem, że po wojnie we wsi ludzi nie było, pozjeżdżali się 
później z różnych stron. Masz ojca, matkę, siostrę albo brata? 
LEON A co ty z UBe? 
STACHUREK No, chcę wiedzieć z kim mam do czynienia? 
LEON Jesteś tu gość, takiemu można na dużo pozwolić, ale... 
STACHUREK No dobrze, nie będę cię wypytywał. Ale czy mogę ci jeszcze 
poprzeszkadzać, nie chcę wracać przed kolacją, na kolonii nie ma nikogo, kierownik 
wyjechał po prowiant. A wychowawcy bawią... wychowawczynie. 
LEON Możemy połowić ryby. Umiesz łowić ryby? 
STACHUREK Próbowałem, ale nie mam cierpliwości, by moczyć kij w wodzie. A tu 
są ryby? 
LEON (uśmiecha się) Trafiają się (wyciąga spod łódki dwie leszczynowe wędki). 
STACHUREK Ooo, widzę, że masz tu cały magazyn. 
LEON Nakopiesz robaków? 
STACHUREK Co to, to nie, nie umiem, nie potrafię. 
LEON Poza rosówkami dobre są też kłódki. 
STACHUREK Kłódki? 
LEON (macha ręką, podaje mu wędkę) No masz, trzymaj, ja pójdę po robaki. Tylko 
zachowuj się cicho. I nie zamocz tych zagranicznych portek (ironicznie). 
STACHUREK Dobra, dobra... 
 Garbus odchodzi powłócząc na dodatek jedną nogą. 
 Stachurek nachyla się nad rosnącymi paprociami. 
STACHUREK Leoś! Leoś! 
LEON (odwraca się) Co znowu?   
STACHUREK Tu rośnie rzadka paproć. D ł u g o s z  k  r ó l e w s k i. Jak się cieszę, 
to nam przyniesie szczęście. 
  
    2. 
 Budynek szkoły, białe ściany, zarośnięty trawą dziedziniec, przy bramie stoi 
kolonista z paskiem pod brodą, obok stoliczek, na maszcie powiewa biało-czerwona 
flaga, kilku wałęsających się bezmyślnie kolonistów, wejście do szkoły otwarte, na 
korytarzu wyłożonym linoleum pod tablicą Duży znudzony ogląda tablicę z 
nazwiskami przodowników nauki, zdjęcia z życia szkolnej organizacji TPPR, kółka 
sportowego, apel w sprawie zbiórki złomu, walki ze stonką. Duży ziewa, wyciąga 
szpilki ze zdjęć, fotografie bujają się tylko na jednej szpilce, w końcu podchodzi pod 
drzwi z tabliczką „Kierownik szkoły”, podsłuchuje ale nic za drzwiami nie słychać, 
ziewa, wraca do fotografii. 
 Wewnątrz pokoju Kierownik kolonii i Stachurek. 
KIEROWNIK  Powtórzy się to jeszcze raz i twoja matka przyjedzie cię odebrać. 
Gdzie byłeś całe popołudnie? Co robiłeś? Donieśli mi, że uciekałeś przed Dużym i 
jego kolegami. Czy to prawda?  
STACHUREK  (z opuszczoną głową) Pan kierownik to mnie bombarduje pytaniami, 
nie mogę powiedzieć, no nie mogę, to sprawa honoru. Zresztą, sam sobie poradzę. 



KIEROWNIK  Honorowy łobuz... Wiem kto cię gonił, kto ścigał, nie ma ich co kryć, 
nie warto. Pomóż mi, a pożegnają się z kolonią jeszcze dzisiaj. 
STACHUREK  Panie kierowniku, nic nie wiem, naprawdę, pan tu zostanie, a ja wrócę 
do sali, znowu będę z nimi. Wystarczy, że się raz wygłupiłem, a jaki pasztet sobie 
wyszykowałem.  
KIEROWNIK  Nie chcę tu mieć bójek ani kłótni... Nie nadaję się na Makarenkę. 
STACHUREK  Panie kierowniku, pan zapomniał, że stało się to, kiedy Duży, 
przepraszam, pierdnął na zbiórce, pan chciał dowiedzieć się kto to zrobił. W 
porządku, ale dlaczego mnie przyparł do muru, przymusił do odpowiedzi? To, to 
wszystko jest śmieszne. 
KIEROWNIK  Pokazałeś na łobuza publicznie, w obecności wszystkich.  
STACHUREK  No i co z tego?  Ale dlaczego właśnie mnie pan wywołał? W takiej, 
hm, śmierdzącej sprawie, teraz się ze mnie śmieją, nazywają ekspertem. 
KIEROWNIK  Bo wiem, że jesteś uczciwy, jak twój ojciec, i że nie kłamiesz.  
STACHUREK  (zaskoczony) To pan zna mojego ojca? 
KIEROWNIK  Chodziliśmy razem do szkoły powszechnej przed wojną, pamiętam jak 
się dostał do szkoły kadetów w Rawiczu, ale to temat na inną rozmowę. 
STACHUREK  Ale mnie pan zażył z mańki, uczciwy, uczciwy, te byki śmieją się z 
uczciwych. „Uczciwy, poczciwy” – mówią. Kapusiem nazywają, a ja tego im nie 
popuszczę. Zapłacą mi za to... 
 Dźwięk telefonu przerywa rozmowę. 
KIEROWNIK  (do słuchawki telefonu) Nie mogę, no nie mogę, kochanieńki, jutro od 
rana dam dziesięciu ludzi, nie więcej, dziesięciu. Dobrze, przyczepa niech przyjedzie, 
nie wcześniej jak o ósmej. I tylko do dwunastej. Cztery godziny. Żadnej techniki w 
pobliżu. Panie dyrektorze, pobudka jest u mnie o siódmej, później muszę jeszcze 
nakarmić dzieciarnię (odkłada słuchawkę, spogląda na Stachurka) Powiedz temu, co 
podsłuchuje pod  drzwiami, że teraz kolej na niego. 
 Stachurek wychodzi na korytarz. Nic nie mówi. Macha ręką. Duży robi tzw. 
głupi wyraz twarzy.  
 
   3. 
 Poranna gimnastyka, a właściwie bieg wokół trawiastego stadionu, na czele 
kolonistów biegnie Stachurek, bardzo zawzięty, z końca powoli, pojedynczo, urywają 
się Duży, Ściana i Rebus. Kryją się za śmietnikiem. Z pogardą obserwują bieg 
Stachurka. 
DUŻY  Znowu się wyrywa. Wyrywny jaki. Zasrany prymusik, a powtarzałem mu tyle 
razy, nie wyrywaj się, nie podskakuj. On ma to wpisane do życiorysu. Rany, jak 
lałbym go w te pośladki opięte, no tymi... dżinsami. 
REBUS  Fakt, ma  o r y g i n a l n e,  jedyny z nas. 
DUŻY  Znawca się znalazł. Dżinsy, dżinsy. W końcu co to takiego... 
REBUS  Odróżnia się od nas na odległość, dostał je prosto z Anglii, ma tam bodaj 
krewnych. 
ŚCIANA  Takiego i pałą nie ubijesz, taki musi przodować, to silniejsze od niego. 
REBUS  Jawohl, her leutnant. A miejscowe mówili mi, że ta cała zakichana wiocha, w 
której nas umieścili, należała przed wojną do niemieckiego dziedzica, grafa jakiegoś 
czy coś. A jak dziedzicom się zmarło przed wojną to pochowali ich w parku. Leżą tam 
do dziś. Nie jak wszyscy na cmentarzu tylko w parku, blisko pałacu, tam gdzie są 
pegeerowskie biura. 
DUŻY  Z czym ty wyskakujesz, maluszku? Dokąd skręcasz? 
 Słychać daleki odgłos jadącego motocykla. 



REBUS  (wsłuchuje się przez chwilę) Eshaelka, to motor kierownika stołówki, stary 
rzęch. 
ŚCIANA  (klepie go po plecach) Ty to masz słuch, jak tylko skończę szesnaście lat 
idę do roboty, starym grosza nie oddam, ciułam, ciułam aż do bólu i kupuję sobie 
panonię. Nową. To jest model! 
REBUS  Panonię, panonię (przedrzeźnia go) Co to jest panonia? Widziałem w 
gazecie Harleya. Todopiero amerykańska zabawka. Jakie gabaryty! O d l o t o w e.  
Do tego lakierek, światełka, moc silniczka... Wszystko prima sort.   
A m e r y k a ń s k i e. 
DUŻY  A ja wolałbym skuter mieć, koło mnie mieszka taki jeden, licealista, ma 
włoską lambrettę, każdą panienkę na niego kosi. 
 Milkną na chwilę, przyglądają się biegnącym. 
ŚCIANA  A Stachurek nie popuszcza, dostał wycisk i nic. Niepoprawny. 
DUŻY  Spuchnie, spuchnie. Musi spuchnąć. Dzień jest długi, znów zrobi błąd. A jak 
podskoczy, wyrwie się nie pytany do tablicy, znowu przetrzepie mu się te niebieskie 
portki. 
ŚCIANA  Byle nie za często, bo podpadniesz kierownictwu i wyrzucą cię, a żarcie i 
spanie starzy opłacili. 
REBUS  Ale w tym żłobku nie idzie wytrzymać, chodzimy parami, trzymając się za 
ręce, każą spać z kurami, palić nie wolno pod kocem. 
ŚCIANA  (rechocze) To rób co innego, kurduplu. 
REBUS  (podskakuje do niego, wyciąga pięść) Coo, kurdupel, kurdupel?  
DUŻY  (zapala z namaszczeniem papierosa) Spokój w bandzie, bierzcie się za łby 
poza moimi plecami. 
REBUS  Skąd go masz, daj się sztachnąć. 
DUŻY  Dał mi stróż z pegeeru, taki duży, ruski chłop, całe pół paczki sporciaków, ale 
was nie poczęstuję, mięczaki. 
REBUS  No coś ty, daj (odbiera mu papierosa, zaciąga się niezdarnie, ma łzy w 
oczach, oddaje go Dużemu). 
DUŻY  Daj Ścianie, nie żałuj mu żaru w płuca. A ci, popatrz, cholera, biegną i biegną, 
dokąd oni tak biegną? 
REBUS  Do socjalizmu. Za nas biegną, by zwyciężyć. A ja nie lubię wysiłku, tego tam 
fizycznego. 
DUŻY  (uśmiecha się) Umysłowego też nie lubisz. 
REBUS  Widziałem, jak trenował u nas w mieście na stadionie ten, no      
Mroczkowski, mistrz Polski, trenował sto dziesięć metrów przez płotki. Jak maszynka. 
Każdy metr biegu miał obliczony, co do milimetra, tylko płotki furczały. Maszynka do 
pokonywania bieżni (nadsłuchuje). Syrenka naszego kierusa jedzie, na kilometr 
słychać jak rzęzi. Ratuj się kto może! 
DUŻY  Coś ty taki nerwus? 
 Rzeczywiście w bramę wjeżdża zielona syrenka 102, krztusi się raz po raz, 
cichnie w odległości kilkunastu metrów od budynku szkoły. 
REBUS  Pomożemy mu, co? Zarobimy u niego parę punktów. Lubię grzebać w 
takich gratach.  
ŚCIANA  Coś taki gorliwiec? Lepiej dołączmy do biegnących (właśnie ich mijają). 
Truchcikiem i na końcu. To dobre hasło.  
 Włączają się do biegnących. Przed syrenką zatrzymują się.  
REBUS  Panie kierowniku, jak trzeba, to my ze szczerą pomocą. 
KIEROWNIK  (wściekły) Urwaliście się z gimnastyki! Wracajcie z powrotem. Poradzę 
sobie bez was. 



DUŻY  (do Rebusa) A widzisz, palancie, w samopomoc chłopską się zabawia. 
Proletariusze wszystkich krajów mu się śnią. 
ŚCIANA  Po czeskiemu to brzmi lepiej: wszystkie gołodupki – hop do kupki! 
DUŻY  Ty, bo cię zamkną za propagandę. Widzisz, Rebus, ciało pedagogiczne 
odtrąciło twoją pomocną rękę. To my się zabawimy w dłoń... niewidzialną. 
REBUS  W niewidzialną? 
DUŻY  Oj Rebus, Rebus, ty nawet „Świata Młodych” nie czytasz. A ja mam pomysł 
jak mu pomożemy, oj pomożemy! 
  
 4. 
 Żniwa w pełni. Konie ciągną dwie żniwiarki. Na polu duży ruch. Stachurek 
ofiarnie wiąże snopy, znosi je, stawia sztygi, z nim kilku kolonistów. Podchodzi do 
niego jedna z pracujących kobiet. 
CIOCIA LEONA  A dokąd to kawaler tak się śpieszy, niech tak nie pędzi, bo roboty 
nie wystarczy dla nas, niech nam normy nie zawyża. 
STACHUREK  Lubię pracować. 
CIOCIA LEONA  A głupiego robota lubi, kawaler tak się zapędził, że jego książkę 
znalazłam. Zagraniczną. O! To kawalera? 
STACHUREK  A tak, moja, dziękuję. Chociaż to niemożliwe, żebym ją zgubił. 
CIOCIA LEONA  I słusznie, widziałam jak ją rzucili na ściernisko. O, te tam huncwoty 
(pokazuje na udających niedaleko, że pracują Dużego i jego ferajnę. Odchodzi, nie 
czekając na odpowiedź). 
 Stachurek chowa za koszulę książkę. Rozpędza się znów z robotą, ale po 
chwili zatrzymuje się, rozgląda wokół jak przebudzony.  
 Duży, Ściana i Rebus odrywają się od grupy i kryją w cieniu olch nad        
pobliskim małym stawem, nad którym... Leon Garbus łowi ryby. 
 Stają za jego plecami. Duży znajduje kamyk, rzuca w wodę. 
LEON  (ogląda się powoli) Co jest? 
DUŻY  A co ma być? 
LEON  Płoszysz mi ryby. 
REBUS  A jaka tu może być ryba? 
LEON  Karasie. Większe od ciebie. 
REBUS  Ty, tyyy, tyyy... 
DUŻY  (kręci głową) Ale ci przywalił, taki wiejski ćmok. Trzeba by mu dać wycisk, 
żeby pokapował się kto tu rządzi. 
ŚCIANA  (ostrzegawczo) Chłopaki! 
 Oglądają się. Za nimi zatrzymuje się brygadzista, duży zwalisty chłop. 
BRYGADZISTA  Leoś, a kończże to wędkowanie, za kosę się weź, boki pokoś, 
kosiarce będzie łatwiej jeździć. 
 Cała trójka robi miny niewiniątek. 
BRYGADZISTA  A kawalerowie co tu robią? Wychowawca kazał wam nie rozłazić 
się. 
DUŻY  Rozłazić? My nie robactwo. 
BRYGADZISTA  (spluwa dyskretnie) Gorsze jeszcze. Wąsy takiemu rosną, a 
zachowuje się jak dzieciuch. 
 Leon zwija wędkę, uśmiecha się złośliwie. 
REBUS  (dostrzega małego zajączka) Panowie, zajączek! 
 Biegną w jego kierunku.   
  
 5. 



 Nad jeziorem. Słońce, ciepło.  
WYCHOWAWCA I  (przed grupą uczniów) Kąpiemy się grupami, po dziesięciu. 
Wchodzimy do wody na gwizdek, na dwa gwizdki wychodzimy, bez dyskusji. Ma ktoś 
pytania? 
DUŻY  Stachurek ma. 
WYCHOWAWCA  (spogląda zdziwiony) Stachurek? 
 Wypychają go z szeregu. 
STACHUREK  Ja, nic, nic...  
DUŻY  Stachurek może nam przeczytać poemat o przyrodzie. Własnego wyrobu. 
 Grupa rechocze. Wychowawca gwiżdże, chłopcy wbiegają do wody, tumult, 
hałas, oblewają się. Stachurek tapla się ostrożnie z boku.  
DUŻY  Ty Stachurek nie umiesz pływać, co? 
STACHUREK  Umiem, ale dla mnie tu za płytko. 
ŚCIANA  Umie, ale po warszawsku. 
REBUS  Dupą po piasku (chichocze). 
WYCHOWAWCA I  (zauważa tę scenę, wściekły) Zostawcie go. 
 Stachurek wychodzi z wody. 
DUŻY  (do Rebusa) Nudno tu, na tej płyciźnie. Dziewczyny dzisiaj nie przyszły, nie 
będą opalać brzuszków, urwiemy się, co? 
REBUS  A niby dokąd? 
DUŻY  Dopokąd! Za dużo pytasz, jak Żyd. Zwołaj chłopaków i dyskretnie, chyłkiem, 
chyłkiem za krzaczki. 
 Rebus rozmawia po kolei z kilkoma kolonistami, powoli wycofują się za 
pobliską kępę drzew. Do znanej nam trójki dołącza jeszcze dwóch. 
DUŻY  Ty, Elegancik, zapominasz ostatnio o nas? 
ELEGANCIK  (nerwowo ślini rękę, przygładza czub na głowie) Coś ty, ja z tobą, to 
jest z wami. Zawsze. 
DUŻY  No i gut. Połowimy tu pijawki, co? 
ELEGANCIK  A na co nam pijawki? 
DUŻY  Nałapiemy pijawek, i sprzedamy je na targu, krew oczyszczają, tylko 
potrzebne są butelki. To czysty interes, co? 
MURZYNEK  Ty, chyba żartujesz z tymi pijawkami. 
DUŻY  A niby czemu? Zresztą, na twojej skórze i tak nie byłoby ich widać. 
MURZYNEK  Co się czepiasz? 
DUŻY  Ty, Murzynek, jesteś z nami, czy przeciw nam? 
MURZYNEK  A po co pytasz? 
DUŻY  Żebyś odpowiedział.  
MURZYNEK  Z wami, z wami jestem. 
DUŻY  Mówisz bez przekonania. Ale staraj się, staraj, bo kiedy przyjdzie czas 
próby... 
MURZYNEK  Jaki tam „czas próby”? 
DUŻY  No, ja nie mogę. 
ŚCIANA  Chłopaki, dosyć tej mowy-trawy. Idziemy na pijawki. 
ELEGANCIK  To trza nogawki podwinąć (podwija gorliwie). 
 Wszyscy włażą w trzciny, szukają bezskutecznie pijawek. Wreszcie wychodzą 
na brzeg. 
DUŻY  Patrzcie, krowa do nas przyszła.  
REBUS  No to co? 
DUŻY  To naturalny zbiornik płynu. 
REBUS  Brrr. Białego. 



DUŻY  Można byłoby ją wydoić. 
ŚCIANA  A doiłeś kiedy krowę? 
DUŻY  A bo to trudno. 
 Podchodzą do krowy, obchodzą ją dookoła.  
DUŻY  Trzeba by ją zaczarować. 
ELEGANCIK  W jaki sposób? I po co? 
DUŻY  Tak jak Indianie robią, no taki taniec nad bizonem. 
 Rozbiegają się, wyrywają trzciny, wtykają we włosy kacze pióra, smarują się 
błotem. Na koniec tańczą wokół krowy jakiś dziki taniec. Krowa przyjmuje to 
obojętnie. Śpiewają: 
    Zabili byka,  
    cóż to dla nich byk! 
    Krew z niego sika, 
    siku, siku, sik... 
ŚCIANA  Gdzie ona ma kranik? 
REBUS  Jaki kranik? 
ŚCIANA  No to... wymię. 
DUŻY  W imię ojca i syna. Wymiona! Widziałem raz, jak baba doiła krowę, nogi 
rozłożyła szeroko a... była bez majtek. Aha. Miała pod sobą skopek, tak, skopek, 
doiła do wiadra, sprawnie jej to szło, mleko aż dudniło o dno. Kto pierwszy spróbuje? 
REBUS  Skoro widziałeś, to próbuj. 
 Duży zabiera się niezgrabnie, udaje mu się pociągnąć, ale bez skutku, próbuje 
drugi i trzeci raz, ale też bez efektu. Krowa lekko zniecierpliwiona.  
ELEGANCIK  (przygląda mu się z niesmakiem) To, to nieestetyczne. Wracajmy, 
może wychowawca nas szuka. 
DUŻY  Ale masz zmartwienie. Murzynek, ty taki milczący, może spróbujesz? 
 Murzynek kuca posłusznie. 
 Słychać nagle za ich plecami: „Co wy tu robicie, uciekajcie stąd!”. 
 Oglądają się. Jak spod ziemi wyrósł Leon Garbus. Cała piątka prostuje się na 
widok kaleki. 
DUŻY  Tyyy, ciulu. Drugi raz nam dziś włazisz w pejzaż. Niefartowny jesteś. Z nami 
niedobrze się spotkać na osobności. 
LEON  To nie wasza krowa. 
DUŻY  (zamachnął się) Odwal się, wiejski ćmoku, bo jak cię... 
LEON  (woła) Wujku, wujku! 
 Zza pobliskich sztyg wychodzi potężny chłop, czyli znajomy Brygadzista. 
BRYGADZISTA  Co za spotkanie! Uprzykrzone to jak wesz na grzebieniu. 
DUŻY  Tylko nie wesz, tylko nie wesz. 
BRYGADZISTA  (wzrusza ramionami) A co ty, miejski pajacu, wiesz o wszach?  
LEON  Nudzą się. Za Mućkę się wzięli. 
BRYGADZISTA  Z nudów i dobrobytu największe nieszczęścia. 
 Piątka „Indian” wycofuje się zaskoczona. 
REBUS  (pojednawczo) Myśmy nic nie zrobili. 
LEON  Bo nie zdążyli. 
DUŻY  (do Rebusa) Stul pysk. 
BRYGADZISTA  Żebym ja was tu nie oglądał. Przy żniwach też się nie popisali, fora 
ze dwora, nieroby! Chce im się robić jak psu orać. 
 Tamci zbiegają w dół, do jeziora. 
DUŻY  (pokazuje z daleka gest Kozakiewicza) Tu babcia koszyk nosiła, a jak się 
zmęczyła to tu przenosiła! 



 Brygadzista grozi mu pięścią, ale dość dobrotliwie. 
 
 
 6. 
 Piątka dołącza do grupy nad jeziorem. Akurat rozdają bułki, rozlewają czarną 
kawę do białych kubków z uchem, przyłączają się niezwłocznie. 
 Wychowawcy poszli się ochłodzić w wodzie. Cała grupa na brzegu. 
DUŻY  (leżąc obok ich koca, do Rebusa) Popatrz, budzik mają w torbie, innego 
zegara nie mają. Nawet ruskiej pobiedy. 
REBUS  Pół biedy. 
DUŻY  Jak zwał tak zwał, byle go miał. Zrobimy kawał, chcesz? 
 Nachyla się nad Rebusem, pogadują, nakręca go, chowa budzik do plecaczka 
Stachurka, który siedzi pod drzewem i czyta książkę, nie widzi tego, zadowoleni 
kładą się w trawę. Słońce świeci. Pełna sjesta. 
DUŻY  (zaskoczony) Tyy, Rebus, zobacz po drugiej stronie namioty. Wczoraj ich nie 
było. Ciekawe, kto w nich zamieszkał, na świeżym powietrzu, a nie w murach jak my, 
co? 
REBUS  Tam co roku są obozy harcerskie. 
DUŻY  Harcerzem to nie chciałbym być, siedzieć wokół ogniska w krótkich spodniach 
to głupoty. Śpiewać każą. I komary tną. Dym włazi w oczy. Zdyscyplinowane to 
jakieś, stale się meldują i odmeldowują. „Druhu drużynowy mam kłopot z głowy...”. 
REBUS  No... 
DUŻY  Ty, Rebus, nie mógłbyś mieć własnego zdania? 
REBUS  A po co? 
  
 7. 
 Wychowawcy organizują zbiórkę. Szukają budzika.  
WYCHOWAWCA I  Nie pójdziemy dopóki się nie znajdzie. 
 Chłopcy niemrawo kręcą się po plaży, niby szukają. Słychać: „Cholera, nie 
zjemy obiadu, głodny jestem, to wypadek nadzwyczajny żeby nie dali zjeść”. 
  W końcu jednak bez budzika grupa rusza na kolonię. Po kilkudziesięciu 
krokach słychać terkotanie budzika. W grupie poruszenie. Skąd?  
DUŻY  (pokazuje na Stachurka) To z jego plecaka. 
 Grupa zatrzymuje się.  
STACHUREK  (czerwony) Ktoś mi go włożył do plecaka. Nie zrobiłem tego. 
WYCHOWAWCA I  (przygląda mu się z uwagą) Wyjaśnimy to na miejscu, a teraz 
przyśpieszmy. I słyszę śpiew od czoła.   
 Słychać:     Wlazł pies do kuchni 
       i porwał mięsa ćwierć, 
       a kucharz taki głupi 
       że zabił go na śmierć... 
 Wychowawca zatyka uszy. 
DUŻY  Ty, Stachurek, ciekawe kto to zrobił. Ty, pokajaj się, wstąp do nas,   
legitymacji nie wręczamy, a nikt ci nie zrobi żadnego numeru. Będziesz pod naszą 
opieką. 
 Przechodzą akurat koło przydrożnej kapliczki. Stachurek żegna się. 
DUŻY  Przeżegnaj się, przeżegnaj, jak cię mamusia uczyła. Może ci się przydać 
pomoc boska. 
REBUS  Ty, Duży, patrz! 



 Gdzieś zza krzewów wychynęła gruba kobieta w nieokreślonym wieku z 
wiankiem polnych kwiatów na głowie, mocno, wręcz wulgarnie  wymalowana, byle jak 
ubrana. Zatrzymała się na brzegu jeziora, zaczęła czynić jakieś czary, rzucać na 
wodę płatki kwiatów, mruczeć coś pod nosem.  
 Duży z Rebusem patrzą zaciekawieni. 
REBUS  Poznaję ją, to ta sama co w zeszłym roku, Głupia Helka. Jej córka utopiła 
się w jeziorze, ładnych parę lat temu, po każdej kąpieli wodę zaklina, czyści ją niby 
i... (nachyla się do ucha Dużego i mówi coś sprośnego). 
DUŻY  A ty skąd to wiesz? 
REBUS  Gadali miejscowe, że z tego żyje. 
 Kobieta kuca nad wodą, w dalszym ciągu rzuca na nią płatki kwiatów.  
 
 
 8. 
 Apel kolonistów. Stoją w nierównych szeregach. Na szyjach czerwone chusty. 
Flaga na maszcie. 
KIEROWNIK  (uroczysty i przejęty) ...spotkaliśmy się w przeddzień 22 lipca, święta 
naszej ludowej ojczyzny, świętujemy piętnastą rocznicę jej narodzin, kiedy władzę w 
ojczyźnie przejęli przedstawiciele robotników i chłopów. Jesteście jej rówieśnikami, 
rośliście razem z Ludową, dużo jest w naszej ojczyźnie pracy, kraj ma dużo 
kłopotów, ale chleba w ojczyźnie nie brakuje nikomu, nikt go nie ułaknie... 
DUŻY  (trąca Elegancika) Ty, jak on powiedział, „nie ułaknie”. 
KIEROWNIK  ...z okazji ludowego święta rada wychowawców puszcza w nie-pamięć 
wasze winy i przewiny. Chcemy, aby było to i święto na kolonii, do południa 
weźmiemy udział w spotkaniu z weteranem walki i pracy (wyciąga z kieszeni 
karteczkę, odczytuje) towarzyszem Sokołowskim Marianem, który w czasie wojny 
zwalczał faszystowskiego gada w Armii Ludowej, a następnie wojował z bandami w 
Bieszczadach, gdzie został ciężko ranny. 
DUŻY  Dobrze mu tak. 
REBUS  Ty, cicho, bo cię kierus usłyszy. 
KIEROWNIK  ...po południu przewidzieliśmy czas wolny, to znaczy w grupach pod 
opieką wychowawców, będzie można wyjść na stadion, gdzie odbędą się między 
innymi pokazy strażackiej sprawności oraz występy ludowych zespołów tanecznych, 
wszyscy wracamy o godzinie dziewiętnastej. 
 Z szeregów słychać przeciągłe „Ooo!”. 
KIEROWNIK  O dziewiętnastej widzę wszystkich całych i zdrowych, nikogo nie 
brakuje, bo inaczej spóźnialscy pożałują tego. A po kolacji będzie film, pod gołym 
niebem. Na dziedzińcu. Fabularny i kronika. A teraz uwaga, z tej okazji odwiedzą nas 
panny z kolonii w starej szkole. Nie muszę przypominać o kulturalnym zachowaniu 
się.  
 Z szeregów znów słychać przeciągłe „Ooo!”. 
DUŻY  (do Rebusa) Coś tak pokraśniał? To na myśl o dziewczynkach, co? Nie 
możesz im się naprzyglądać i rączki od razu do kieszeni, uważaj bo ci poobgryza 
paznokcie. A tu trzeba działać, podryw uskuteczniać. Mowa-trawa, pic na wodę i 
fotomontaż. 
ŚCIANA  Jego rajcują strażackie wozy, drabiny, tasaki, bosaki i parciane węże. 
Czytał ostatnio jak Wojtek został strażakiem. 
REBUS  Tyy, nie lej wody, jaki Wojtek, co za Wojtek? Jak dam ci w ryło, będzie ci 
niemiło. Czniam na strażackie pokazy. 



ŚCIANA  Co się unosisz, jak zeppelin? Może być fajowo. Skoki przez ogień, 
polewanie się wodą z węża, bo gorąco... 
DUŻY  Ty, Ściana, czego się go czepiasz? Jak chcesz zobaczyć strażaków w akcji 
możemy podpalić jakąś stertę słomy...  
ELEGANCIK  (syczy) Uciszcie się na miłość boską! Patrzą na was. 
 Kierownik kończy swoje wystąpienie. W kolonijnych szeregach zamieszanie. 
 
 9. 
 Duży, Ściana, Rebus i Elegancik pośrodku wsi, to jest na głównej ulicy 
zabudowanej dość regularnie parterowymi domkami z czerwonej cegły. Na kilku 
gankach rozchichotane grupki dziewczyn, a tak w ogóle to spokojnie i sennie. 
DUŻY  Ale tu towaru, ale towaru! Nic tylko kosić. 
ELEGANCIK  To na co czekasz? Chcesz, przygrucham ci jaką. 
DUŻY  (mityguje się) Będzie czas. Ty, Rebus plotłeś raz coś o dziedziczce i 
dziedzicu, parku i grobowcu. Można to sobie obejrzeć? 
ELEGANCIK  A ja chciałbym się napić. I to szybko. Dziób zanurzyć w butelkę i pić, 
pić... 
DUŻY  A masz szmal? 
ELEGANCIK  Znajdzie się. 
DUŻY  To i flaszka się znajdzie. 
REBUS  Pałac jest niedaleko, ale nie wchodźmy tam główną bramą. I podzielmy się. 
Wejdziemy od tyłu, przez dziurę w płocie.  
REBUS  Chłopaki! (pokazuje ręką). 
 Przed nimi za płotem z krzewów róży widać wysoką huśtawkę i bujającą się na 
niej dziewczynkę, słychać charakterystyczny dla huśtawki zgrzyt. Okazuje się, że 
dziewczynkę huśta Gruba Helka, robi to z namaszczeniem. 
 Koloniści przyglądają się jej ukradkiem. 
REBUS  (po chwili, poruszony) Chłopaki! To, to przecież nie jest dziecko, to lalka. 
Buja lalkę. 
ELEGANCIK  Nie bujaj! Noo, rany, to jakaś wariatka.   
REBUS  Nie poznajesz, to Gruba Helka, której utopiło się dziecko.            
Dziewczynka, a może chłopiec. Tak po prawdzie nikt tego nie wie. Przyjmuje 
facetów. No tego, na figo fago. 
ŚCIANA  Nie mów. A byś poszedł? Pierwszy raz i do takiej? 
REBUS  Tylko nie pierwszy raz, nie pierwszy. 
DUŻY  Rany, ty konus, nie zgrywaj się na babiarza. Ale jeśli chcesz nam coś 
udowodnić, przeskakuj przez płot. 
REBUS  Do niej wieczorami zachodzą. 
ELEGANCIK  (kiwa z podziwem głową) Chodząca informacja z ciebie Rebus. 
 Idą dalej, do dawnego parku dworskiego jest niedaleko. Zamilkli, zastanawiają 
się nad czymś. Za nimi cichnie zgrzyt huśtawki.  
ŚCIANA  Idźcie sami, ja się odpryskam (kieruje się w pobliskie krzaki). 
 W czwórkę przechodzą przez dziurę w płocie. Błąkają się po zaroślach w 
parku, między tzw. samosiejkami. Wreszcie przed nimi masywny, podniszczony tzw. 
grobowiec rodzinny. Sylabizują wspólnie napisy na nim: Ninetta, Karol, von...  
ELEGANCIK  Niewyraźnie napisane, stare litery, niemieckie, to jakaś grafini, albo 
inna fon.  
DUŻY  Kazali się pochować w parku, nie na cmentarzu, jak normalni ludzie. 
 Z tyłu słychać jakieś pohukiwania, szelesty. 
REBUS  (woła) Ty, Ściana, bo się przestraszę. 



 Zza krzewów wychyla się Ściana.  
DUŻY  Ty, Ściana, co się wygłupiasz? Gdzieżeś był tak długo? Grubą Helkę 
odwiedziłeś? Co, sam? No to zabieramy się do dzieła. 
REBUS  Co chcesz zrobić? 
DUŻY  Zajrzymy do środka. Może tam są jakie skarby? 
ELEGANCIK  A bo ty myślisz, że jesteś pierwszy, który ich szuka. Nie takie tu 
cwaniaki były przed tobą. I to zaraz po wojnie. Idźcie, ja popilnuję. 
 Żelazne zardzewiałe drzwi do grobowca otwierają się, choć ze zgrzytem, nad 
nimi słychać nagle ostry krzyk nieznanego im ptaka. 
DUŻY  Ściana, masz zapałki? 
ŚCIANA  I kawał gazety na podpałkę (pokazuje). „Trybuna Ludu”. Z iskry rozgorzeje 
płomień, he, he. 
 Świecą sobie zapałkami i schodzą powoli w trójkę po schodkach w dół. 
Elegancik zostaje na zewnątrz. Z obrzydzeniem ogląda pobrudzone ręce.  
 W półmroku widać dwie rozbebeszone metalowe trumny.  
DUŻY  Poświeć mi. 
 Ściana robi z gazety prymitywną pochodnię. Z bliska spostrzegają, że trumny 
są otwarte. To ich cofa, ale ciekawość jest silniejsza. Trzymając się jeden drugiego 
nachylają się nad trumnami. 
REBUS  Rany! 
 W otwartych trumnach leżą nieboszczycy, a właściwie ich wysuszone mumie. 
Widok dość makabryczny. Chłopcy cofają się gwałtownie. Zatrzymują się dopiero na 
ulicy. Oddychają z wyraźną ulgą. 
ELEGANCIK  Dokąd tak pędzicie? Coście się tak spocili? 
DUŻY  Elegancik z morskiej pianki, sam zejdź i zobacz. Też się spocisz. 
ŚCIANA  Nieboszczka była w całkiem porządnym welonie na głowie, a może to był 
czepek ranny? 
REBUS  A nieboszczyk, ten hrabia w szapoklaku leżał, nawet mu się nie 
przypłaszczył. Tylko mu garnitur potarmosili. 
DUŻY  To był frak. 
ŚCIANA  Jaskółka. 
REBUS  Jaka jaskółka? 
ŚCIANA  Taki frak nazywa się jaskółka. 
REBUS  Skąd ty to wiesz? 
ŚCIANA  Na filmie widziałem, o wampirach.  
ELEGANCIK  Ale jak ich można było tak wyobracać? 
DUŻY  To zemsta ludu. 
REBUS  Ty, zobacz, przed nami przedstawiciela ludu. Na dodatek – ha,ha! – w 
kapeluszu. 
 W perspektywie ulicy widać Leona Garbusa. Rzeczywiście ma na głowie 
zielony kapelusz, jaki nosili chłopi. Widok czwórki kolonistów wyraźnie go zaskoczył, 
zatrzymał się, miał pretekst, był ze swoim kundlem. Nachylił się nad nim.  
DUŻY  To ten co nam dawał lekcję kultury. 
REBUS  Ale wtedy był z opiekunem, znaczy się miał za plecami wychowawcę. 
 Leon skręca w najbliższą uliczkę, przyśpiesza kroku, pies za nim. 
    Koloniści idą za nim między jakimiś opłotkami. 
DUŻY  On zna teren. Jak nie przyspieszymy to nam pryśnie. I koniec zabawy. Ale 
nam się trafiło. A mogło być nudno. 
 Dobiegają do niego. 
LEON  (zatrzymuje się, odwraca się) Chcieliście coś, chłopaki? 



DUŻY  Tylko nie chłopaki, u szewca żelaznym młotkiem prostują drewniane 
gwoździki. 
REBUS  Masz fajny kapelusz, podaruj go nam. 
LEON  A niby z jakiej racji? 
DUŻY  Bo nam się bardzo podoba. Gdzieżeś widział takie nakrycie? 
LEON  Na filmie o kowbojach, odczepcie się. 
REBUS  Ha, ha! Kowboj się znalazł.  
LEON  Dajcie mi spokój. 
DUŻY  Spokój to będziesz miał w grobie. Ale jak zjesz twój piękny kapelusz to 
puścimy cię wolno.  
 Pojawia się nagle Stachurek. Czwórka wyraźnie niezadowolona z takiego 
obrotu sprawy. 
STACHUREK  (stanowczo) Wystarczy tych żartów, co? 
DUŻY  Ty, Stachurek, z nieba spadłeś, kto cię tu prosił? Zjeżdżaj stąd. 
STACHUREK  Sam się wprosiłem. To wy zjeżdżajcie. 
DUŻY  Sam się prosisz, żeby ci obić ryło. Elegancik, daj mu wycisk. 
 Elegancik uderza Stachurka celnie w żołądek, ten upada po niespodziewanym 
ciosie. Wstaje jednak szybko. Nie pozwala na kolejne uderzenie. Tarmoszą się, biją. 
ELEGANCIK  (zdyszany) Dopadnę cię, dopadnę. 
STACHUREK  Zostawcie go. 
DUŻY  (z boku) A niby czemu? 
STACHUREK  Bo to taki sam chłopak, jak wy. 
DUŻY  O przepraszam, ja krów nie pasę. 
STACHUREK  Ale świnia jesteś. 
 Nie wiadomo jak skończyłby się ten pojedynek gdyby na ulicy nie pojawili się 
dorośli mieszkańcy wsi. 
ELEGANCIK  (prostuje się, odskakuje od Stachurka) W tej chwili jest remis, w 
porząsiu. Zobaczymy jak będziesz śpiewał dziś wieczorem. Aleś se nasrał w 
kamasze, Stachurek, aleś se nasrał, teraz nic cię nie uratuje. 
DUŻY  (do Elegancika) Ty, cożeś się tak rozgadał. Nie obiecuj mu tyle. 
REBUS  Zobaczcie, pies ucieka, gońmy go! 
 Gonią psa, rzucają w niego kamieniami, trafiają. 
 
 10. 
 Kolonijny budynek. Wiejskie dzieciaki czekają na kino objazdowe. 
W końcu tzw. Robur podjeżdża. Oklaski, radość z wizyty. Oprócz kolonistów jest też 
sporo dorosłych ze wsi. Ekipa celebruje przygotowania do wyświetlania filmu, nawet 
przedzieranie biletów zafundowali widzom. W końcu wszyscy posadowili się na 
ławkach na boisku. Wpierw „leci” „Kronika filmowa”, później film fabularny pt. 
„Podhale w ogniu”. Świetlista łuna rozpoczyna wyprawę w celuloidowy świat ułudy. 
 Stachurek niespodziewanie siedzi obok dziewczynki w jego wieku. Tamta  
bezpretensjonalnie rozpoczyna z nim rozmowę. Nawet przedstawia się. Wypytuje go 
gdzie mieszka, czy lubi filmy, co lubi czytać. Stachurek wyraźnie w nieswojej roli. 
Jednak dziewczyna podoba mu się. Zerka na nią od czasu do czasu. A z tyłu grube 
docinki i żarty znanych nam już kolesiów. „Ty, rzuć to pudło, złap za karton”, „Nago, 
nago na gondoli jedna para się... całuje”. Z dalszych rzędów strofują ich, ale Dużego i 
ferajny to nie zraża. 
 Oglądanie filmu. Stachurek i Barbara milkną. Wpatrują się w ekran. 
 
 11. 



 Stachurek i Leon przy znajomej łodzi. 
STACHUREK  Myślisz, że udałoby się ją naprawić? 
LEON  Na pewno. 
STACHUREK  I moglibyśmy sobie popłynąć? 
LEON  Na pewno. 
STACHUREK  Na pewno, na pewno (przedrzeźnia go) Coś taki milkliwy? 
LEON  A czym się cieszyć? 
STACHUREK  Nie wiem, ale kombinuję, jak się zabrać tą łodzią w rejs. Szumi woda 
pod kilem, wiatr rozwija żagle, żeglarze śpiewają... 
LEON  (zasłuchany) Gdzieś o tym czytał? 
STACHUREK  W książkach o piratach. 
LEON  Piratów nie ma... 
STACHUREK  Piratów nie ma, wyzysku nie ma, panów nie ma, ale draństwo jest, 
łobuzy są. Zapomniałeś co ci chcieli wczoraj zrobić? 
LEON  Nie boję się ich. 
STACHUREK  (jakby nie słyszał) A czytałeś przygody Hucka Finna? 
LEON  A kto to taki? 
STACHUREK  To taki chłopak znad Missisipi. Przyjaciel Tomka Sawyera... Ale to 
długa historia. Opowiem ci przy okazji. Zresztą, znajdę ci o nich książkę, może wyślę 
ci ją z domu. Dasz mi adres, co? 
LEON  A jaki tu adres? Wieś, gmina, nazwisko, imię. I dojdzie. Będziesz mógł jutro 
przyjść? 
STACHUREK  Spróbuję się wyrwać na godzinę, w czasie ciszy poobiedniej.  
LEON  Przyniosę smołę, pakuły, spróbujemy podreperować łódź. A teraz, szkoda 
czasu, pomóż ją czyścić. 
 Czyszczą ją ze szlamu. Powoli, starannie. Tworzą zgraną parę przyjaciół, to 
wyraźnie widać. 
 
 12. 
 Zza ceglanego murku otaczającego tzw. starą szkołę, wychyla się powoli pięć 
głów, to oczywiście Duży i jego ferajna. 
DUŻY  Jezusiczku, ale mi się chce, jak mi się chce. To Boża wola, nie mogę się jej 
sprzeciwiać. A jeszcze jak one tak się... odsłoniły. 
 A za murem na boisku kolonistki ze starej szkoły rozgrywają mecz          
szczypiorniaka. Jest trochę kibiców, sędzia z gwizdkiem itd.  
REBUS  Najbardziej niebezpieczne są latem, prawie gołe. Ooo, popatrz jak się tamta 
cycuszkiem zamachnęła.  
DUŻY  O rzesz, rozłożyła nogi jak procę. 
MURZYNEK  A teraz złożyła jak scyzoryk. Mnie to się podobają rozłożyste blondyny. 
ŚCIANA  Jak nasza kucharka. 
DUŻY  Wiemy, wiemy Ściana, że ty się najchętniej kręcisz koło kuchni. 
Jezu, ile tego towaru niezagospodarowanego na boisku. Przebódłbym wszystkie, 
macałbym, ściskałbym i głaskał.  
REBUS  Przechwalasz się, żeś taki chojrak. 
DUŻY  Ty, konus, nie podpuszczaj mnie publicznie. Umiem uszanować honor każdej 
poznanej damy. 
REBUS  My jesteśmy damy. My się nie damy... 
ELEGANCIK  (strzyka śliną przez zęby) Uspokójcie się, dajcie spokojnie popatrzeć. 
Jak ja bym je wszystkie ciuciolił, buchał, cyckał, dziamdział, rypał...  
REBUS  Aleś się rozpędził. Ty Elegancik nie umiesz się wyrazić zwyczajnie?  



ELEGANCIK  Spocona kobitka biegająca za skórzaną kulą to nie jest zbyt estetyczny 
obraz. 
DUŻY  Nie zmieniaj tematu. Czy chcesz powiedzieć, że jeśli nie możesz czegoś 
zjeść to się nie oblizuj? 
ELEGANCIK  A dajcie mi spokój, chcę popatrzeć na mecz, to wszystko. O, 
zobaczcie, jak Basieńka sobie radzi. O rany, jaki wyskok. Chciałbym z bliska zajrzeć 
jej w dekolt. 
DUŻY  I to od razu, do pępka, co? Basiula, to dziewczyna Stachurka. Widziałeś, jak 
sobie przypadli do gustu w kinie na świeżym powietrzu? Ciekawe, jak on sobie radzi 
z tymi sprawami? 
ŚCIANA  Taki to łeb ma tylko w książkach. 
ELEGANCIK  Cicho, dajcie się skupić i popatrzeć na piękno kobiecego ciała. 
DUŻY  (śmieje się) Aleś walnął, jak chory w kubeł. Z tobą Elegancik kołowacizny 
można dostać. To jeszcze siuśmajtki. Tydzień będziesz ją bajerować i może za 
rączkę pozwoli się chwycić, bo mamusia nie kazała, a po miesiącu dostaniesz 
całuska na dobranoc. W czółko. Proponuję na wieś się wybrać, późnym 
popołudniem, dziś sobota. Tam kobitki bujne, uj, bujne, a życzliwe jakie... Nudzą się 
przy swoich pijusach. 
REBUS  Ale na początek trzeba by z Grubą Helką. 
DUŻY  Nocą, jak bym się uchlał w trupa, to może i trafiłbym do tej jej chatki na jednej 
nóżce. „Mały, biały domek to burdel na kółkach...” (zaczyna śpiewać).  
ELEGANCIK  Z kobitką na początek spotykam się w kawiarni, lody proponuję, 
ciasteczko z kremem... 
WYCHOWAWCA  I (nagle zza ich pleców) Hola, co ja widzę, gdzie to się zamiata? 
 Piątkę gaduł zdmuchuje z murka. 
WYCHOWAWCA I  Dokąd to was zaniosło, piątko z ulicy Barskiej? A kto dokończy 
zamiatanie, do kolacji zostało pół godziny czasu. Ty, Duży, zameldujesz mi o 
wykonaniu zadania. 
 Piątka niechętnie schyla się po łopaty i miotły leżące w trawie. 
WYCHOWAWCA I  Rebus sformuje drużynę i poprowadzi ją do boju. 
 Rebus zadowolony wydaje rozkazy. Odchodzą. Wychowawca zostaje. 
Przechylony przez murek ogląda mecz. 
  
 13. 
 Stachurek jest dyżurnym przed bramą szkoły. Ma na ręku biało-czerwoną 
opaskę. Siedzi przy mały stoliczku, czyta książkę. Pod bramę podjeżdża samochód 
marki warszawa. Wysiada z niego mężczyzna około 40-letni. Kobieta zostaje w 
środku. 
OJCIEC  Dzień dobry, chłopcze, przyjechaliśmy na kolonię odwiedzić naszą córkę... 
STACHUREK  Ale tu jest kolonia dla chłopców. Dziewczynki są po drugiej stronie, w 
starej szkole. A, a... jak się nazywa? 
OJCIEC  Barbara Kołpacka. Blondyneczka, śmieszka. Nosi koński ogon, może 
zresztą zmieniła uczesanie. 
STACHUREK  (lekko skonfundowany) Chyba ją znam, kilka dni temu dziewczynki 
były u nas na filmie. Chyba była taka. O, tam za drzewami (pokazuje) jest druga 
szkoła.  
 Warszawa odjeżdża. Podchodzi Kierownik. 
KIEROWNIK  Kto to był? 
STACHUREK  Jakieś państwo, pytali o córkę, z tej kolonii dla dziewczynek.  



KIEROWNIK  Aha, aha, a już myślałem, że kontrola z kuratorium. Tego nie musisz 
zapisywać w książce. Ale resztę tak, dokładnie. Tu wszędzie wokół kolonie i obozy. A 
drugą stronę jeziora warszawianki zajęły. Harcerki.  
 Wsiada do swojej syrenki i odjeżdża. 
DUŻY  (obserwujący z okna budynku całą scenę, zwraca się do kolegów stojących 
za nim) Słyszeliście, po drugiej stronie jeziora zadomowiły się kobitki z Warszawy, 
cymes, sam miód.  
ELEGANCIK  Chciałbyś warszawiankę poderwać, co, to duża rzecz. 
DUŻY  No, poderwać dupencję ze stolicy to sztuka, ale nie takie kobitki wyjmowałem. 
ŚCIANA  Poderwać dupę możesz w każdej chwili, ale własną, ale wpierw musisz 
usiąść na krześle. 
DUŻY  (udaje, że nie słyszy) A ta syrenka kierusa to za dobrze działa, trzeba by ją 
lekko uszkodzić, nie byłby taki ruchliwy, co Rebus? 
REBUS  Mam lepszy pomysł. 
ŚCIANA  Jaki, jaki? 
REBUS  To na razie tajemnica. O, wraca warszawa. Tygrys polskich szos, ozdoba 
polskiego krajobrazu.  
 Rzeczywiście warszawa wraca. Stachurek spogląda na nią z lekkim 
znudzeniem. A z okna auta macha mu ręką znajoma z kina! Stachurek kiwa jej choć 
wyraźnie zaskoczony. 
DUŻY  Rany koguta, widzieliście go. A jednak kobitkę sobie poderwał. Niby taki 
cichusieńki, ścichapęk.  
REBUS  Zazdrościsz mu, sam sobie przygruchaj. 
DUŻY  Zapomniałeś, że nie dostał jeszcze wycisku za tego wiejskiego ćwoka?  
REBUS  A jak to „zielone ucho” pana kierownika, to co? To ostrożnie z nim, bo na 
pysk polecisz, potłuczesz się. 
DUŻY  Eee, taki nie kabluje. 
ŚCIANA  W takim razie kto tu kabluje? Kto nas kabluje? 
DUŻY  Nie gorączkuj się, bo i bez tego gorąc w przyrodzie.  
 
 14. 
 Wiejski gotycki kościółek z czerwonej cegły. Koniec mszy w południe.  
Z kościoła wychodzą m.in. koloniści. Duży na pierwszym planie. 
DUŻY  Lubię chodzić do kościoła w niedzielę, toż tam rewia babskich strojów, 
babskich nóg i biustów, zwłaszcza latem, pewnie, pewnie, myślę o młodych. Nachyli 
się taka nad książeczką do nabożeństwa. Rety. I do tego mam pełen przegląd, kto 
przybył na wieś, kto ubył. 
REBUS  (kuksa go w bok) Ty, zachowuj się ciszej. 
WYCHOWAWCA I  (pojawia się nagle, klaszcze w ręce) Wszyscy, którzy przybyli 
praktykować, proszę się nie rozchodzić, proszę się nie rozchodzić. 
REBUS (do Dużego)  Ciekawe, gdzie spędził tę godzinę. 
DUŻY  A co, to ateista? 
REBUS  Z przymusu. 
CIOCIA LEONA  Dzień dobry, panie Ryszardzie? 
WYCHOWAWCA I  Dzień dobry, dzień dobry. 
CIOCIA LEONA  Pan mnie nie poznaje? Pracuję w szkole, przy kuchni, a teraz przez 
wakacje w pegieerze... 
WYCHOWAWCA I  No dobrze, słucham panią. 
CIOCIA LEONA  Chciałabym zaprosić Stachurka na obiad, na rosołek, kurkę my 
zabili. 



WYCHOWAWCA I  (zaskoczony) A dlaczego właśnie jego? 
KOBIETA  To dobry chłopak. I mądrala. Mój mąż chciał go o coś wypytać. 
Będę po południu w szkole, wrócimy razem. 
WYCHOWAWCA I  (uśmiecha się) To duży chłopak, trafi z powrotem sam. 
Stachurek, odmelduj się, no, smacznego. 
STACHUREK  (zdziwiony) Tak, tak, oczywiście, ale... 
CIOCIA LEONA  (szturcha go w bok) Leoś chciał z nim rozmawiać, niech się nie 
buntuje...   
 Odchodzą. Duży i Rebus spoglądają zaskoczeni na tę scenę.   
DUŻY  Ty, Rebus biegnij za nimi. Dowiedz się o co się rozchodzi, gdzie poszedł, co 
robił i kto z nim gadał. 
REBUS  To takie ważne? 
DUŻY  Rebus, ty za dużo nie pytaj, bo dostaniesz zajadów. 
 Kobieta i Stachurek przechodzą koło tajemniczego domku Grubej Helki. 
 Na huśtawce buja się lalka. Znajomy zgrzyt. 
STACHUREK  (zaskoczony) Kto buja tę lalkę? 
CIOCIA LEONA  (macha ręką) Lepiej nie pytać. Bogatemu i diabeł dziecko kołysze. 
A ta diablica chłopów odciąga od domu, melinę prowadzi z wódką i z wyszynkiem, 
podobno kotlety mielone robi ze zdechłych psów, tam zawsze towarzystwo, że hej! 
Co tydzień kupuje w sklepiku skrzynkę najtańszego sikacza, ale nie sprzedaj jej! 
(żegna się). Na psa urok, lepiej wzrok odwrócić. Zresztą, nieszczęście ją spotkało, 
córeczkę straciła. Tak po prawdzie to żal, żal kobieciny... 
 Idą dalej. Cichnie zgrzyt huśtawki. 
 
 15. 
 Wnętrze wiejskiego domu, święte obrazy na ścianach, za nimi palemki, 
zasuszone kłosy zbóż itd.  
STACHUREK  (przygląda się portretowi na ścianie młodego mężczyzny w... 
mundurze żołnierza Armii Radzieckiej) Kto jest na tym zdjęciu? 
CIOCIA LEONA  A to już musi ojciec mojego męża, czyli mój teść, się wtrącić. 
Dziadku, dziadku! (woła w stronę półotwartych drzwi, nasłuchuje) Zdrzemnął się, o 
słychać jak wstaje (pojawia się starszy, wychudzony mężczyzna, w ciepłej czapce na 
głowie, nieogolony). 
CIOCIA LEONA  Dziadku, to jest pan Stachurek, kolega Leosia, on nam pomoże... 
STACHUREK  Dzień dobry panu. 
TEŚĆ  A dzień dobry, dzień dobry. 
CIOCIA LEONA  Kawaler chciałby się dowiedzieć kto jest na tym zdjęciu. 
TEŚĆ  A to mój synek najmłodszy. 
STACHUREK  Ale czemu w ruskim mundurze? 
TEŚĆ  To ja wpierw muszę powiedzieć, że my repatrianty, tak nazywają nas 
przesiedleńców. Znaczy się, przyjechali my od Lwowa, z Nesterowa. Słyszał o takim 
gorodzie? Za tamtej Polski nazywał się Żółkiew. Od wielkiego hetmana 
Żółkiewskiego. Piękny tam zamek tyle że w rujnacji. I kościół z polskimi królami, co 
jest teraz za magazyn. Będzie ledwie dwa lata jak my stamtąd ujechawszy... To 
znaczy ja z synem. O, zdjęcie mam tego kościoła, jeszcze przedwojenne (wyjmuje z 
portfela, pokazuje). 
CIOCIA LEONA  (zwraca się do Stachurka) Ten najmłodszy to właśnie Borys ze 
zdjęcia. Najstarszy jego syn, a mój mąż, szczęśliwie znalazł się w Polsce po wojnie. 
STACHUREK  A gdzie ten syn, Borys? 
TEŚĆ  Dobrze kawaler pyta. Na ćwiczeniach w wojsku. 



STACHUREK  U Ruskich? 
TEŚĆ  (chichocze) Szutnik z niego! U waszych. Wzięli go ostatnio na ćwiczenia, 
przecie rezerwista. 
STACHUREK  Ale u nas nie służył, bo na portrecie... 
TEŚĆ  Albo to nie jedną armię mamy? Niezwyciężoną na wieki wieków. 
STACHUREK  A co za czapkę z niebieskim otokiem ma syn na portrecie? 
TEŚĆ  Syna, znaczy się Borysa, powołali w swoim czasie do wojsk NKWD. Do 
Leningradu. Wartownikiem go zrobili. Pilnował więźniów-sołdatów w ichnim 
więzieniu. Prowadził do roboty, był przy egzekucjach... 
STACHUREK  (wstrząśnięty) Przy egzekucjach?... 
TEŚC  Ano, przy wyrokach śmierci przez rozstrzelanie. On nie strzelał do tych 
nieszczęśników. Zresztą, może ja całej prawdy nie poznał. Oszczędził bólu staremu? 
Towarzyszył skazanym i w nocy, i w dzień. Nasłuchał się krzyków bitych w 
kazamatach i zaczął chorować na głowę. Nie mógł spać. Słabował. Wreszcie wracze 
orzekli, że nie nadaje się do służby przy więźniach. Ale nie zwolnili go. Dosługiwał w 
innej jednostce. Przy samochodach. Smykałkę ma po mnie do techniki. Za kołem 
polarnym. Dojechał do domu chory, słabiutki... A że my starali się wrócić do Polski, 
jak raz szczęście nas spotkało, Gomułka się postawił Ruskim i ot przyjechali my do 
tej wsi, do starszego syna. Ciasno tu, ale mnie się wydaje, że my trafili do raju. A jak 
syn wykurował się nieco, ot, Wojsko Polskie zabrało go na manewry gdzieś daleko w 
lasy. Tłumaczyłem w WKU, że chory na głowę, ale gadali, że musi spełnić wojskową 
powinność. Lada dzień ma wrócić... 
 Staruszek zamilkł, może nawet łzę zgarnął z twarzy. A Stachurek stał 
zaskoczony niezwykłą historią, z której zresztą nie wszystko zrozumiał. 
  
 
 16. 
 Obiad przy stole. 
TEŚĆ  ...w magadańskiej obłasti my tygodniami ognia nie rozpalali, nie było czym. 
Tak i o obiedzie domowym można było tylko pomarzyć. A potem to i o marzeniach 
się zapomniało. Ale, ale jak my się dostali na białe niedźwiedzie? Ojciec mój, 
Wincenty, pod Piłsudskim służył. Kijów zajmowali. Po dwudziestym roku dali mu 
ziemię pod Lidą. Znaczy się osadnik wojskowy był. I tak trafiła tam moja rodzina z 
Rzeszowskiego. A w czterdziestym wywieźli nas na Syberię. W srogą zimę. Prawie 
miesiąc należało wytrzymać w wagonach, którymi bydlątka przewozili. Ileż to ludzi po 
drodze pomarło. Matka moja, świeć panie nad jej duszą. Dzieciaczków nie policzysz. 
A Borys, rebionek najmłodszy, silny był, tak i przeżył. Pracowałem przy kolei. Piosnkę 
stamtąd zapamiętawszy (śpiewa) Zabalejesz ty brat cyngoju / i posypliutsa zuby twai 
/ no w balnicu tiebia nie położut / patomu czto balnicy pałny! W pięćdziesiątym 
czwartym pozwolili nam się osiedlić poza Syberią. Dali kącik w Nesterowie. Tam my 
doczekali repatriacyjnego ukazu... I ot w raju my. Ogród mamy, warzywa, pracę, 
pieniądze, moje wnuki nad morze wyjeżdżają, pewnie, czepiają się nas czasami, ale 
po prawdzie w raju my żyjemy, w raju! 
STACHUREK  (kiwa głową) W raju? Mój ojciec przesiedział w tym raju, w celi, sześć 
lat. 
CIOCIA LEONA  Boże, a za cóż to? 
STACHUREK  To długa historia. Został przed wojną pilotem, nawigatorem. Walczył 
w Anglii. Szczęśliwie wrócił po wojnie. Ożenił się z moją mamą. A w czterdziestym 
ósmym oskarżyli go o szpiegostwo. Dostał piętnaście lat. Przesiedział sześć i... 
zwolnili go z przeprosinami. Ale co mu po tym, jak i mnie. Tyle lat nie miałem ojca... 



CIOCIA LEONA  Dzięki Bogu, dzięki Bogu, że nie wykoleił się kawaler, języków się 
uczy, słyszałam, że do gamaji zdał, znaczy się do liceum. Jakieś te ludziska mają 
powykrzywiane życiorysy, ale żyć trzeba i się śmiać, nie dawać biedzie. 
TEŚĆ  Gdybym chciał opowiedzieć wszystko co przeżyłem nie wiem czy ktoś w to 
uwierzyłby. 
CIOCIA LEONA  Kawaler patrzy po nas i widzi, że każdy inny. W pegeerze to 
najwięcej przesiedleńców, prosto z Syberii tu sfrunęli, cieszą się, że mają jak w 
niebie. Robota jest, jedzenie, łaźnia, nauka za darmo. Nikt się ich nie czepia. Jest tu 
też parunastu Mazurów, paru Niemców, starszych, co się uchowali, bo za Hitlerem 
nie byli. Są Polacy z centralnej Polski, przesiedleńcy z Rzeszowszczyzny, te tam 
Ukraińcy. Zresztą, tu nikt nikomu w dowód nie zagląda. Chcesz robić, witamy, z 
magazynu wydadzą ci gumiaki i fufajkę. I zasuwaj. 
STACHUREK  To czemu pomagaliśmy w żniwach? 
CIOCIA LEONA  No, chłop potrzebuje trochę wolności, nie może bez przerwy tyrać 
jak wół. Czasami należy mu się odpoczynek. A kiedy ochota mu na niego przyjdzie 
nigdy nie wiadomo, tak i kłopoty są, jak wszędzie. 
STACHUREK  Czy Leon ma braci? 
CIOCIA LEONA  Gdzież ten huncwot znów zniknął? Nie ma. Hm, to długa historia. 
Jak kawaler nie zdradziwszy to ja powiem, jego ojciec ruskim sołdatem był, oficerem, 
co tędy przechodził z frontem, a jego matka, moja młodsza siostra Bronisława, 
pracowała tu na majątku, znaczy się na robotach przymusowych, zabrana tak jak i ja 
z łapanki, w czterdziestym trzecim roku. Front minął, oficer odszedł, a po paru 
miesiącach okazało się, że została sama z brzuchem, bo ten oficer pisał do niej, że 
wróci, ale bodaj w maju, w czterdziestym piątym, dostała bumagę, że zginął na 
froncie. Jak gieroj. Tak i ona ze wstydu nie wróciła do rodzinnej chałupy. A ja przy 
niej, żeby nie było jej smutno. Po wojnie najęła się do PGR, ale ostatnio pracowała 
na cegielni, za wózkowego, kawaler nie wie gdzie to jest, za wsią. W ubiegłym roku o 
tej porze gruby taki, kapeluszowy, z wąsikiem, na plac do cegielni przyszedł i mówi: 
„Chłopy, jest do załadowania platforma cegły, dam po 50 złotych”. Trzech łakomych 
się zgłosiło, w tym i jego matka, mocna kobieta. Ten mały w kapeluszu, jak 
kapitalista, okazał się oszustem, tą cegłę ukradł. A ta trójka z cegielni niby mu 
pomagała, czyli byli wspólnikami. Dostali po półtora roku obozu pracy, nie więzienia 
tylko obozu pracy. A tego głównego złodzieja nie ukarali, adwokata miał. Wybronił 
się. Ale prokurator nie mógł nie wydać wyroków. Ludowa sprawiedliwość musi być. I 
postrach innym. A siostra ma wrócić w sierpniu, darują jej resztę kary za dobre 
sprawowanie. Tak mi ostatnio pisała. 
STACHUREK  A kto Leonem się opiekuje? 
CIOCIA LEONA  My mu krzywdy nie damy zrobić. Pięć gęb jest do nakarmienia, to i 
dla szóstej talerz się znajdzie... 
 Słychać trzask drzwi w sionce. Ciocia Leona przestaje mówić. Wchodzi Leon 
wyraźnie zasmucony. 
LEON  Niech będzie pochwalony. 
CIOCIA LEONA  Całą godzinę z kościoła szedłeś? Gdzieżeś ty był? Nie czekali my z 
obiadem na ciebie, bo by wszystko wystygło. To ja pójdę do garnków, zagrzeję ci 
rosołu. 
STACHUREK  Co się stało? 
LEON  (ponury) Z psem jest źle. 
BRYGADZISTA  Pójdę i urwę łby tym lumpom przy samej, przy samej... Wiem 
dobrze, kto to zrobił. 



CIOCIA LEONA  Miarkuj się, stary. A ty, Leoś, buty zdejmij, niedzielne. Nim ci 
zagrzeję zupy, wyjdź, a natrząśnij papierówek dla gościa. Byle prędko. 
LEON  A w czym je przyniese? 
CIOCIA LEONA  Jaka to niezguła, w czapce sołtysa, w podołku, w czym chcesz. 
Koszyk stoi w sionce za drabiną. 
 Leon wychodzi. 
CIOCIA LEONA  A ja mam list po angielsku, pięknie proszę, żeby kawaler zajrzał do 
niego. Jak zobaczyłam książkę kawalera na ściernisku po obcych literach poznałam, 
że kawaler uczony. 
STACHUREK  A co to za list? 
CIOCIA LEONA  Strach powiedzieć. Z Ameryki, tyle tylko wiemy. Otwarty przyszedł, 
pognieciony, trzy miesiące szedł z tej Ameryki, ale doszedł. 
STACHUREK  (bierze list, powoli czyta) Jego adresatem jest John Adamoff.  Z 
Chicago. 
CIOCIA LEONA  (klaszcze w ręce) To my przeczytali. Adamow. Tak się nazywał ten 
ruski oficer, niby ojciec Leosia. 
STACHUREK  (czyta list) Ten John pisze, że musi wypełnić testament brata, który 
zginął na wojnie, wiele już listów wysłał, ale nie dostał żadnej  odpowiedzi, tak i raz 
jeszcze próbuje. Chciałby poznać jego narzeczoną, czyli bratową i syna, tak brat mu 
pisał. I w lipcu odwiedzi swego bratanka. 
CIOCIA LEONA  O Boże, o Boże. A niby kiedy dokładnie miałby przyjechać? 
STACHUREK  Dokładnej daty nie podaje. Pisze też, że za każdym razem wkłada dla 
Leosia do koperty dziesięć dolarów. 
CIOCIA LEONA  Dularów w liście nie było. Ale po co nam tu dulary, najważniejsze, 
że znalazł się ktoś z rodziny. Jak my go przyjmiemy, jak przyjmiemy? Słyszysz ojciec 
(woła w stronę drzwi). Stryj Leosia się odnalazł, stryj Leosia. Ręce mi się trzęsą 
(otwiera okno do ogrodu). Leon, Leon. A co ty robisz pod tą papierówką, rodzisz te 
jabłka? Nie odpowiada. Na pewno na wiśnie wlazł, bo słodziutkie, jak u proboszcza w 
sadzie. 
 Ciocia Leona ze Stachurkiem wychodzą na podwórko. 
CIOCIA LEONA  Skoro tak dobrze nam się rozmawiało, to ja jeszcze coś pokażę. 
Proszę, proszę do drewutni. 
 W drewutni leżą stosy starych książek w języku niemieckim! 
CIOCIA LEONA  Kawaler zna się na książkach, to ja pytam czy to co warte? 
STACHUREK  Muszę obejrzeć (ogląda) To stare książki w języku niemieckim, pisane 
szwabachą. O, są i francuskie, i angielskie. Skąd to? 
CIOCIA LEONA  Jak Niemcy zwiewali z majątku, wszystko zostawili, chłopi co mogli 
to rozgrabili. Tylko na książki nie było chętnych, to mój zgarnął ile mógł, chciał nimi 
palić, ale nakrzyczałam na niego, tak i wrzucił do drewutni i leżą, przewiew mają. 
STACHUREK  Nikt się nimi nie interesował? 
CIOCIA LEONA  Teraz to strach się komu przyznać, bo zaaresztują, będą męczyć. 
STACHUREK  Ale trzeba coś obmyślić, tu leżą bez pożytku. 
CIOCIA LEONA  Pewnie, pewnie. Byle chytrze.  
  Zza płotu miga napięta twarz podglądającego ich Rebusa. 
 
 17. 
 Znów poranny bieg i znowu pod wodzą Dużego za śmietnik kieruje się kilka 
osób, popalają, kuksają się, a na czele biegu jak zawsze Stachurek. 



DUŻY  On zawsze pierwszy, prymusik pieprzony, co wzbił się wysoko, jak orzeł, 
ponad szarą masę i warchoły. Może Krzyszkowiakiem chce zostać?  Wtedy załapie 
się na zawody za granicą i... poprosi o azyl. Cwaniak. Będzie w raju. 
REBUS  Ty też tak możesz zrobić. Cii... Popatrzcie, dzisiaj kierus przyjechał 
wcześniej, syrenkę postawił za budynkiem. No to co, podenerwujemy pana 
kierownika, tak jak żeśmy to sobie omówili? 
  Podbiegają do syrenki, zbierają się wokół niej i na rozkaz Dużego przenoszą 
sto metrów między dwa stojące drzewka, po chwili dołączają do biegnących.       
    Stachurek biegnący na przedzie spogląda na nich zaskoczony. 
  
 18. 
 Noc. Pod oknem budynku szkolnego, w którym znajduje się kolonia szkolna, 
pojawia się jakaś postać jakby z workiem. Otwiera okno, wślizguje się do środka. 
Świeci sobie latarką. Wyjmuje z worka butelki po winie, rozstawia na stole, kładzie 
pod nie gazetę, do tego musztardówki, kawałki pokruszonego chleba i sera. Pozoruje 
ucztę, później interesują ją książki na półkach. Przegląda w świetle latarki tytuły: 
„Soso”, „O człowieku, który się kulom nie kłaniał’, „Uczniowie Spartakusa”, „Płomień 
gorejący” itp. Jedną z nich chowa do worka, niepostrzeżenie przez okno wychodzi, 
gdzieś w oddali szczekają psy. 
 
 
 19. 
 Wieś. Jest ciemno. Duży z Rebusem przekradają się do chatki Głupiej Helki. 
DUŻY  Ty, Rebus nie trzymaj mnie za rękę, boisz się? 
REBUS  Skądże, ale czemu nie wziąłeś sobie do towarzystwa Elegancika?  
DUŻY  On tylko gada, Rebus, a tu trzeba działać. Ostro działać. Zresztą, ty nam o 
niej opowiedziałeś. 
REBUZ  Tak mi się tylko wymknęło. 
DUŻY  Będziesz miał nauczkę, by trzymać w przyszłości mordę na kłódkę. 
 Podchodzą do chatki, pukają, czekają chwilę. 
 Otwiera się w końcu, w świetle z wewnątrz rysuje się postać Grubej Helki. 
GRUBA HELKA  (opryskliwie) Czego chcieli? 
DUŻY  Flaszeczkę chcemy dostać, iii... tego, noo... 
GRUBA HELKA  U mnie tylko z zakąską. 
DUŻY W porząsiu. A ile to kosztuje? 
GRUBA HELKA  Dwajścia złotych. 
DUŻY  W porządku. 
 Gruba Helka dopiero teraz dostrzega Rebusa. 
GRUBA HELKA  Ale ten przedszkolak nie wejdzie, jeszcze za mleko mamusi nie 
zapłacił. 
DUŻY  Ale... 
GRUBA HELKA  Żadne ale. 
 Wychodzi jakiś rosły mężczyzna w podkoszulku. 
MĘŻCZYZNA  Hela, co się tu dzieje? 
GRUBA HELKA  A nic, nic, właź do środka. 
MĘŻCZYZNA  Ja tu widzę absztyfikantów (rusza w ich kierunku). 
DUŻY  (cofając się gwałtownie) Nie, nie. Zabłądziliśmy tylko, przepraszamy. 
MĘŻCZYZNA  No, żebym jak was tu więcej nie widział. Od ziemi nie odrośli, a miodu 
im się zachciewa. 



 Duży i Rebus uciekają, przebiegają obok huśtawki. Duży w jakiejś wściekłej 
nienawiści chwyta z ławeczki lalkę przymocowaną sznurkiem – podobną przez 
makijaż i strój do Grubej Helki! – depcze ją, niszczy aż słychać chrzęst różowego 
celuloidu. 
REBUS  (wściekły) Odbiło ci, odbiło? Co ty robisz? Zabijasz jej „dziecko”?  
DUŻY  W bzdury wierzysz? A co to za „dziecko”? 
REBUS  (dalej wściekły) Ale się narobiło, ale się narobiło, uciekajmy, może się nie 
wyda, nie będzie na nas. 
 
 20. 
 Apel poranny.  
KIEROWNIK  (zdenerwowany) ...Te dwa zdarzenia są dziełem tych samych ludzi. To 
znaczy tej samej grupki kolonistów. Tego nikt z obcych, spoza szkoły, nie zrobił. 
Pijacka uczta. Z biblioteki zrobiono pijacką melinę. Na dodatek ukradziono książki! A 
to znaczy, że o kradzieży muszę zameldować posterunek milicji. Doczekałem się, że 
naszą kolonię odwiedzą milicjanci, może z psami tropiącymi, będzie potrzebny 
remanent, inwentaryzacja! A do tego głupi wybryk z samochodem. Sprawcy nie 
muszą się przyznawać. Ja ich nazwiska znam. To jest ta sama grupa 
nieodpowiedzialnych chłopców! Czekam do południa w kancelarii na winowajców! 
 Podjeżdża na rowerze milicjant z posterunku. Ociera chustką czoło. Przygląda 
się z ponurą miną nierównym szeregom kolonistów. 
 
 21. 
 Po południu, po apelu tego samego dnia. W drzwiach na czujce stoi Rebus. 
Duży w towarzystwie Ściany i Elegancika wybebesza z torby Stachurka po kolei jego 
rzeczy: skarpety, bieliznę, sweter, różaniec, książkę do nabożeństwa, mały słownik 
angielsko-polski, latarkę ręczną, portmonetkę z pieniędzmi, w końcu znajduje 
książkę. 
DUŻY  O, ma dwajścia złotych. W papierku, bierzemy. O, jest i książeczka! 
To może ta z biblioteki? 
ELEGANCIK  To na pewno jego własna. 
DUŻY  Ty go nie broń. 
ELEGANCIK  Jak Bozię kocham, to jego, po angielsku, bo on się angielskiego bez 
przerwy uczy. Widziałem ją u niego. 
DUŻY  (czyta powoli fonetycznie) T h e  s h i p  o f  m a d m a n s. Co to znaczy? 
REBUS (od drzwi) Kończcie już. „Ship” to chyba znaczy „statek”. 
DUŻY  Zara, zara. Chwila. O, jest jeszcze pamiętniczek. 
ELEGANCIK  Do pamiętnika nie zaglądaj, to nieeleganckie. 
DUŻY  Elegant, ty się z choinki urwałeś? (zagląda i czyta) Wiecie jak się nazywa jego 
madam? Barbara Kołecka. Patrzcie, jaki to spryciarz. Zanotował jej imię i nazwisko. 
Basia, Basieńka. Niby taki ścichapęk, a panienkami się interesuje. O, wierszyki dla 
niej pisuje. Posłuchajcie. Zadedykował Barbarze, znaczy się tej Kołeckiej (czyta): 
  Przystępuję do ciebie bo nie mogę inaczej 
  azali dłoni nie spętała mi modlitwa 
  azali ust nie spiekł żar słów 
  azali oczu nie wypaliły ognie na cześć 
(ryczy ze śmiechu, podobnie jak pozostali) Wierszokleta, tylko głowa nie ta, a to 
bajkopisarz, dziś obijemy mu mordę, nie ma dwóch zdań. 
REBUS  Kończcie, bo wiara wraca z kolacji. 
 Za drzwiami słychać rosnący tzw. tupot kroków. 



 
 22. 
 Na szkolnym strychu. 
 To tu melinę ma Duży i jego ferajna. Grają w pokera, popijają wino owocowe. 
DUŻY  Kierus może nas pocałować w d.... i to przez papierek. Za głupi, żeby nas 
wykryć. Ale jeśli to Stachurek zrobił nam ten numer z książkami to znaczy, że miał 
coś na myśli, że coś nam sygnalizuje. 
REBUS  A co on kolejarz, żeby sygnalizował? 
DUŻY  Oj myśli on, myśli, jak nas wykiwać. Bez przerwy jego kiepeła kombinuje jak 
się odgryźć.  
REBUS  Ale po prawdzie tę lalkę mogłeś zostawić. To jej dziecko, opiekowała się 
nim, huśtała, myła i karmiła. Boję się, że z tego będzie duża heca. W każdym razie 
morda w kubeł, nic nie wiemy, nie słyszeliśmy. A Głupiej Helce kto miałby przyznać 
rację? Zresztą, spróbujemy wpuścić w ten numer Stachurka. Kierus wie, że ostatnio 
szwendał się po wsi. 
DUŻY  Rebus, nie gadaj tyle, nie upoważniłem cię do zwierzeń. I nie decyduj za 
mnie, co? 
ŚCIANA  Słyszało się to i owo o tym jej celuloidowym dziecku. Ty masz na jego 
punkcie fioła, co? Bez przerwy o Stachurku, Stachurek to, Stachurek tamto, a daj se 
luzu. Wystaw ryja na słońce, więcej zyskasz. 
DUŻY  To większy cwaniak niż myślisz, a koło mnie nie może być Stachurków-
cwaniurków.   
ELEGANCIK  No cztery piki, skurczybyki. 
ŚCIANA  A ja ciach, babkę w piach. 
DUŻY  Jeśli jutro kierus sprowadzi nam milicajów na łeb, musimy tę melinę nieco 
uporządkować. Milicyjne psy będą węszyć wszędzie. Zresztą, może już jakiś łapacz 
się kręci wokół budynku. 
ELEGANCIK  Chcesz nas postraszyć? 
DUŻY  (zamyślony) Jeśli nawet zginęły jakieś książki, to po co zostały te flaszki po 
jabcokach, mógł obrobić bibliotekę na czysto, ale kto kradnie książki? Ja skończyłem 
podstawówkę i skończyłem z książkami. Nigdy więcej do nich nie zajrzę. Poza 
książeczką oszczędnościową. A Stachurek zdał do liceum i on musi czytać. Ale żeby 
podkradał książki z wiejskiej szkoły? W tym coś jest, to mnie męczy. Na dodatek jeśli 
chcemy dać wycisk Stachurkowi musimy zrobić to tej nocy. Jutro przeszkodzą nam 
niebieskie mundurki. 
ELEGANCIK  Ale on jest jeden, a nas pięciu. To nieeleganckie.  
DUŻY  To, że za pomocą śliny i brudnych paluchów układasz sobie falę nad czołem 
też jest nieeleganckie, ale co mnie to obchodzi? Wchodzisz w to, czy nie? Jeśli nie 
wchodzisz to... 
ŚCIANA  (rzuca w tym momencie swoje karty na stół) No i poker! 
 
 23. 
 Noc. W sali sypialnej. Z łóżek zrywa się pięć postaci. Podbiegają do Stachurka 
z tzw. marchewkami, czyli skręconymi w warkocz mokrymi ręcznikami. Nakrywają go 
kocem i łomocą w koc owymi marchewkami. Stachurek broni się dość zawzięcie, na 
dodatek milczy. Za oknem widać błyskawicę, słychać grzmot. Nagłe lunięcie 
deszczu. Leje tak, że przestraszona piątka umyka na swoje miejsca. Któryś z 
kolonistów wstaje i zamyka okno. Deszcz bębni w szyby. Stachurek leży pobity i 
ponury. 
 



 24. 
 Od rana leje i nie przestaje. Dla kolonistów zajęcia zorganizowano w sali 
gimnastycznej. Kierownik kolonii ma pogadankę na temat higieny osobistej. To 
znaczy z jakiejś broszurki czyta o potrzebie częstego mycia rąk itd. 
 Do sali wchodzi Wychowawca I. Szepcze coś do ucha kierownikowi. 
KIEROWNIK  W takim razie, kolego, bardzo proszę poprowadzić za mnie zajęcia 
(wychodzi). 
WYCHOWAWCA I  (znudzony) Zaraz, zaraz nie widzę wszystkich na sali. Zdaje się, 
że nie ma mego faworyta Kołpaka. 
 Duży, który spał w ostatnim rzędzie wstaje powoli. 
WYCHOWAWCA I  Taki duży chłopiec, a taki śpioch.  
 Trzask drzwi. Wraca ożywiony kierownik. 
KIEROWNIK  (klaszcze w ręce) Przerywamy zajęcia. Musimy przygotować się na 
przyjęcie niespodziewanych gości. Zalało namioty harcerkom po drugiej stronie 
jeziora. Jadą do nas, by się ogrzać, wysuszyć i przenocować. Bardzo proszę o 
spokój. Uczulam zwłaszcza Kołpaka. Liczę, że wszyscy koloniści przyjmą kłopoty ze 
spokojem, że nie będzie konfliktów. Sala najmłodszej grupy przyjmie najstarszych. 
Najstarszym łatwiej będzie się przenieść do nich.  
DUŻY  (rozradowany) Panie kierowniku, dla pięknych pań zrobimy wszystko. 
KIEROWNIK  Wy Kołpak najlepiej byłoby, żebyście się na ten czas schowali do 
mysiej dziury. 
DUŻY  A niby dlaczego? Umiem uszanować damy (rechot kolegów). 
KIEROWNIK  (przekrzykuje hałas) Kończymy zajęcia, przenosimy się do nowych 
pomieszczeń. 
 Za oknami słychać ryk ciężarowych samochodów.  
 Wszyscy rzucają się w ich kierunku. Podjeżdżają ciężarówki z harcerkami, 
które po chwili niezgrabnie wyładowują się. Wyrzucają z ciężarówek mokre koce, 
plecaki itd. 
DUŻY  Rany, to jakieś baby jagi! 
 
 25. 
 Wieczór. Pada. Zaparowane podłużne okienko na wysokości 2, 50 cm od 
szkolnej łaźni. Za zaparowaną szybą jakieś cienie. Pod oknem Duży, Elegancik i 
Murzynek. Ci ostatni robią ławeczkę z rąk. Wspina się po niej Duży, próbuje coś 
zobaczyć. 
DUŻY  Eee, ale naparowało, słabo widać. Jakieś cienie, mgła. 
MURZYNEK  A czego się spodziewałeś? Na dworze zimno. 
DUŻY  Ale ich jest, całe stadko. Eee, trzymajcie mnie. Widzę, widzę coś. 
ELEGANCIK  Ale co? 
DUŻY  Umówiliśmy się, że ja pierwszy, nie! Jeny, być w środku z nimi. 
MURZYNEK  To byś się dopiero wpakował w kabałę. 
DUŻY  Ciii, przyszła ich drużynowa, studentka. Też się rozbiera, rozbiera... No 
śmiało, śmiało.. 
MURZYNEK  A która to, która? 
DUŻY  No, ta mała czarnula, z wąsikiem. Tyyy, ale ma cyce!!! 
 W tym momencie Duży spada na dół, koledzy nie zdołali go utrzymać. 
DUŻY  (leży) O Jezu, ręka mnie boli. Złamałem ją, złamałem... 
ELEGANCIK  Nie bełkocz, bo cię usłyszą. 
DUŻY  Ale boli mnie, boli! 



MURZYNEK  Czyli z podglądania nici. Z tobą to tak zawsze, ty się napatrzyłeś, a my 
jak zwykle nic. 
DUŻY  (poirytowany) A co to niby było, lizanie cukru przez szybę. Cicho, ktoś idzie. 
 Prawie przyklejają się do trawy.  
  
 26. 
 Wieczór. Koloniści na łóżkach, ciasno przy sobie, w sali szkolnej           
przerobionej na sypialnię, na ścianie portrety przywódców, czarna tablica itd. 
DUŻY  Kobitki za ścianą, a my nic, milczymy. Trzeba byłoby je do tańca zaprosić. 
STACHUREK  Jak komendant milicji na pogrzebie kolegi. 
DUŻY  Jaki komendant, ty, Stachurek, coś kombinujesz. 
STACHUREK  Komendant opieprzał po pogrzebie swoich podwładnych, że jak 
zagrała orkiestra sam musiał prosić do tańca stojącą nad grobem wdowę, bo się nie 
kwapili. 
 Śmiech kolonistów. 
DUŻY  Ty, Stachurek, co chciałeś przez to powiedzieć? 
STACHUREK  A ty, Duży, nie masz poczucia humoru. 
DUŻY  Czego, honoru? 
STACHUREK  Honoru też. 
DUŻY  Uważaj koleś, bo się znów doigrasz! 
MURZYNEK Dajcie sobie spokój. A te harcereczki to z obozu „paxowskiego”, 
wypytałem jedną. Twierdzi, że moglibyśmy je odwiedzić po burzy. 
DUŻY  Z jakiego „paxowskiego”? 
MURZYNEK  Jak zwał tak zwał, najważniejsze, że to są warszawianki. One chętne 
do figo fago, nie! Rany, jak zapachniało ciałem, kiedy one przyjechały, jak pachnie. 
DUŻY  Jak w tym kawale o ślepym staruszku, który przechodził koło sklepu rybnego. 
Dzień dobry, dziewczynki, zawołał! 
STACHUREK  Może zmienicie rozmowę, tu jest paru maluchów. 
DUŻY  Ty, ty, zadław się tą swoją kością morału. Uważaj, bo „przystępuję do ciebie”. 
STACHUREK  (zaskoczony) zaglądaliście do mojej torby!?  
DUŻY  Odwal się. No, chłopaki kto ze mną idzie do bab? 
 Podchodzi do drzwi, naciska klamkę, ale ta nie ustępuje. 
DUŻY  (zaskoczony) Zamknął nas kierus, zamknął. A jak kto będzie chciał lać w 
nocy? 
ELEGANT  To przez okno, przez okno, choć to nieeleganckie. 
 Ogólny śmiech. 
 
 27. 
 Sala gimnastyczna. Za oknami deszcz. 
 Koloniści i harcerki, choć siedzą na jednej sali, to w dwóch odrębnych 
grupach. Co prawda zerkają na siebie od czasu do czasu, ale na twarzach nałożone 
maski powagi i obojętności. Dziewczyny przez noc wyraźnie wyładniały. 
Wychowawca omawia przepisy drogowe, znaki nakazu zakazu itd. Wyraźnie widać, 
iż to temat zastępczy, przygotowany ad hoc, ze względu na kiepską pogodę.  
 W ostatnim rzędzie Duży i Elegancik grają w cymbergaja. Murzynek i Ściana 
przyglądają się grze spod oka. 
DUŻY  Zobaczcie gdzie polazł Rebus, prawie pod tablicę, taki ciekawy. 
ELEGANT  Przecież to samochodziarz, nie. 
DUŻY  Ale czemu Stachurek obok niego? 
MURZYNEK  Może i on samochodziarz? 



DUŻY  Ale zafundowali nam zajęcia, ale zafundowali. Cholera, trzeci dzień leje, 
jeszcze czegoś podobnego nie przeżywałem. Koniec świata czy co?   
MURZYNEK  Umrę z nudów! 
DUŻY  A ja napiszę liścik do tej pod oknem, tej rudej... 
 Wchodzi kierownik, w grupach nieco ożywienia. Kierownik rozmawia przez 
chwilę z wychowawcą. 
KIEROWNIK  Przepraszam, ale musicie posiedzieć sami, jest pilna sprawa, 
przepraszam, robimy przerwę. 
 Wychodzą. To wyraźnie ożywia młodych. Koloniści puszczają w stronę 
harcerek papierowe strzały, dziewczęta je odrzucają. Duży gryzmoli pośpiesznie 
liścik. 
HARCERKA  (wychodzi pod tablicę, klaszcze w ręce) Przepraszam,         
przepraszam, proszę o chwilę uwagi. Czy pozwolicie, koledzy, by nasza koleżanka 
zaśpiewała nam piosenkę? 
 Słychać pomruk zgody. Harcerka śpiewa .... i akompaniuje sobie na gitarze. 
 Trochę zaciekawienia. 
HARCERKA  (po występie) A teraz czekamy na rewanż. 
 W grupie kolonistów krótka konsternacja. Niespodziewanie do stojącego 
pianina zbliża się Stachurek, otwiera wieko. Chwilę się zamyśla i gra... „Czerwone 
maki”. Zaskoczenie, robi się cisza, wszyscy niepewnie wstają. 
 
 28. 
 Nareszcie słońce. Harcerki wynoszą swoje rzeczy do ciężarówek. Odjeżdżają.  
Machają rękami do żegnających ich kolonistów. Słychać „Dziękujemy za gościnę, 
zapraszamy do siebie!”. 
DUŻY  Akurat, kierus nas puści. A chciałoby się tego miodu, oj chciałoby. Uj, jadłbym 
go, jadłbym. 
REBUS  Zajadły jesteś. 
DUŻY  A ty co, niewiniątko? 
ELEGANCIK  Ale fason trzeba trzymać, nie dać poznać po sobie, że ci zależy. 
DUŻY  Wiesz, gdzie możesz sobie wsadzić dobre rady? 
 
 29. 
 Letni wieczór. Jasne niebo, gwiazdy.  
 Stachurek i Leon w wiejskiej piekarni obserwują obrzęd wypieku chleba. Jest 
dużo kobiet, dyryguje Ciocia Leona. Stachurek z wielkim zainteresowaniem 
przygląda się wszystkiemu. Zagląda do wnętrza pieca, obserwuje  
ogień, dotyka wypieczonych bochnów chleba. W końcu obaj otrzymują po 
podpłomyku. I wychodzą. 
 Przed nimi z ciemności wynurza się nagle... grupka chłopców, to Duży i jego 
ferajna, wracają z tzw. pachty, czyli złodziejskiej wyprawy do                 
proboszczowskiego sadu, objuczeni jabłkami, najprawdopodobniej papierówkami. 
Ksiądz ścigał  ich przed chwilą, ale odbiegli daleko, zatrzymali się na łące, zdyszani, 
spod koszul wyciągają niedojrzałe jabłka, gryzą je, plują ze wstrętem, widocznie są 
kwaśne i niedojrzałe, w końcu wyrzucają. Na łące tworzy się kopczyk z porzuconych 
owoców, kopią je, rozgniatają. W końcu odchodzą.  
 Na te jabłka trafiają Leon i Stachurek. W oddali widzą ich sprawców. 
 I nagle pac, pac! Jabłka uderzają ich w głowy i w plecy. Wściekli próbują 
zobaczyć w ciemnościach kto w nich ciska. Daremnie. A to karząca ręka Leona oraz 
Stachurka. 



 
 30. 
 Ogromny czarny pontiac tzw. krążownik szos powoli sunie środkiem kiepskiej 
wiejskiej drogi, w końcu zatrzymuje się przed miejscowym sklepem GS-u. Z ganku 
sklepu kilku zaskoczonych pijaczków z butelkami piwa w ręku spogląda na 
samochód. Wysiada z niego jegomość w słomkowym kapeluszu, marynarce w 
kratkę, kolorowej koszuli, szerokim jaskrawym krawacie.  
AMERYKANIN  (Kiwa ręką do najbliższego pijaczka) Gud baj. Dziń dobry. Ja szukać 
pomoc. 
 Zza pleców pijaczków wychodzą ze sklepu Stachurek i Rebus z wiklinowym 
koszem pełnym bochenków chleba. 
REBUS  Ale bryka, ale bryka (podchodzi do samochodu, ogląda go z zachwytem, 
stuka w tabliczkę rejestracyjną) Blue bird. Stachurek, co to znaczy? 
STACHUREK  Błękitny ptak. 
REBUS  Piękna nazwa. Będę miał podobny wózek, pewnie, trochę czasu upłynie, ale 
będę miał. Na pewno. Nie poprzestanę na motorowerze. 
STACHUREK  (kiwa głową) Co ty widzisz w tej wielkiej kupie blachy? 
REBUS  To przecież amerykańskie, a co amerykańskie jest najlepsze. Amerykańskie 
życie, amerykańskie pieniądze, amerykańskie wynalazki...  
AMERYKANIN  (słucha, przygląda mu się z rozbawieniem) Ty mały Amerykanin. 
Good, good. Ty musisz przyjechać Ameryka. 
REBUS  (macha ręką) Chciałbym, ale kto mnie puści. 
AMERYKANIN  Ja szukać miss, no kobieta family Jendraszak Bronisława, ona tu 
mieszkać, dziecko mieć, bejbi, no... 
 Pijaczkowie, którzy też zbliżyli się do samochodu, spoglądają na siebie, nie 
odpowiadają. 
STACHUREK  (do Rebusa) Ciekawe, dlaczego nie chcą mu pomóc? 
REBUS  A co oni wiedzą. Ty spróbuj z nim gadać, znasz język. No, gawarit z nim. 
STACHUREK  (lekko skonfundowany) A o co chodzi? 
AMERYKANIN  Ja trochę mówić po polsku, szukam też mechanika, silnik ma  stuki, 
pontiak nie wytrzymuje drogi. 
STACHUREK  Jak wiem, to tu nie ma mechanika samochodowego, może kowal 
pomoże, albo jakiś mechanik z pegieeru. 
REBUS  Przewiózłbym się taką bryką, popatrzyłbym co ma w środku. 
STACHUREK  Nawet nie myśl o tym, trzeba chleb zanieść na kolację. 
REBUS  Nie pali się... 
STACHUREK  Wiesz co, Rebus, czy ty musisz ciągle udawać chojraka? To przecież 
nie jest twój styl. W gruncie rzeczy jesteś równiacha, ale zapatrzyłeś się w jednego 
faceta i... 
REBUS  To nieprawda. 
STACHUREK  Nie przede mną się przyznawaj, ale przed samym sobą... 
AMERYKANIN  Hallo, bojs! Wy gadajcie ze mną. Ja wiem, że trafiłem dobrze. Mój 
brat opisał kantry w listach do mnie. Domy, pałac, kościół. Stał tu na kwaterze, a 
zginął sto mil, no sto kilometrów stąd. Rodzinę zostawił. Żona i syn. 
STACHUREK  A jakie mają imiona? 
AMERYKANIN  Ja pamiętać. Bronka i Leon. 
 Stachurek robi wyraźnie zaskoczoną minę, co nie uchodzi uwadze Rebusa. 
REBUS  Ty ich znasz, skąd? 
STACHUREK  A co ci do tego? (zwraca się do jednego z pijaczków) Proszę pana, 
zaprowadzi pan kierowcę do Jendryszaków? Bo nam nie po drodze. 



 Pijaczek po namowie Amerykanina zasiada w samochodzie. 
REBUS  (kręci głową) Ale mnie minęła okazja, taka okazja! 
 Samochód z rozanielonym pijaczkiem powoli ginie za zakrętem. Chłopcy 
ruszają z koszem chleba. 
STACHUREK  Wiesz co, zmieńmy się na rękę. 
REBUS  Maleńko masz mi do powiedzenia, oj maleńko. 
 Słychać terkot kół wozu konnego. Oglądają się, na wozie Ciocia Leona i on 
sam.  
CIOCIA LEONA  Dziękuję, dziękuję ci kawalerze, słyszałam przed sklepem, że 
kawaler do nas skierował Amerykana. Toż to będzie zamieszanie, jak taka taksówka 
będzie stała na naszym podwórku. Taki gość, taki gość. A wsiadajcie na wóz, 
podwiozę was. 
STACHUREK  Dziękujemy, poradzimy sobie. Do kolonii mamy już blisko.  
CIOCIA LEONA  Tu wszędzie blisko. A nie krępujcie się, siadajcie. 
 Sadowią się więc z tyłu wozu. Leon przezornie nie odzywa się, udaje, że nie 
zna Stachurka. 
 Po kilku minutach przejeżdżają koło domku Grubej Helki, przed domkiem 
czerwieni się dywan czerwonych maków. 
 A na huśtawce buja się... Gruba Helka. Wzlatuje wysoko pod niebo, nie 
przejmuje się gapiami, huśtawka zgrzyta głośno. 
CIOCIA LEONA  (tłumaczy) Dziecko jej zabili. To już drugie. Wieś nie wie kto to 
zrobił i czemu. Ale ona czarownica wie wszystko. Buja się i obmyśla zemstę.  
Z tego maku, co przed chatką zrobi śmiertelny napój. Brrr. 
 Mijają huśtawkę. 
 Rebus spogląda na nią ukradkiem. Wzrok ma więcej niż przerażony. 
 Stachurek przygląda mu się z namysłem. 
 
 31. 
 W pokoju kierownika. 
STACHUREK  Jak Bozię kocham, nie widziałem. Panie kierowniku, pan się na mnie 
uwziął. 
KIEROWNIK  Ja się na ciebie uwziąłem, koledzy się uwzięli. Wszyscy się na ciebie 
uwzięli. Stachurek, Stachurek, was to trzeba całą dobę trzymać za rękę. Skąd wy 
znacie tę melodię? Co wam do głowy strzeliło żeby grać „Czerwone maki”? 
STACHUREK  Ojciec mnie nauczył, a ostatnio w filmie usłyszałem. 
KIEROWNIK  Ojciec... Ha! W filmie, w filmie, owszem, ale gdzie nam do tego, który 
robił ten film, to artysta, takiemu więcej wolno. 
STACHUREK  Jak ojciec wrócił z Zachodu często to śpiewał, i tak się nauczyłem. 
KIEROWNIK  No dobrze, nie mówmy o tym, może sprawa przyschnie, nie wyjdzie 
poza kolonię, choć wątpię. W tych harcerkach z Warszawy mamy sojuszników. Ja 
mam was pilnować, żebyście się nie pozabijali, dać jeść i spać, ale czemu jeszcze 
polityką mam się zajmować?  
STACHUREK  Panie kierowniku, dlaczego niby nie wolno grać „Czerwonych 
maków”? Nikt mi tego nie zakazywał. 
KIEROWNIK  A z tym Amerykaninem to jak było? Zamiast na posterunku 
zameldować o obcym osobniku we wsi, to wy go informujecie, wskazujecie drogę. A 
jeśli to szpieg amerykański, dywersant? 
STACHUREK  Ale co on tu może szpiegować? 
KIEROWNIK  A stonkę kto nam podrzuca? Wyrzucają stonkę z samolotów, a później 
sprawdzają czy się przyjęła na polach. 



STACHUREK  (zbliża się szybkim krokiem do okna) Panie kierowniku, pali się za 
oknem! 
KIEROWNIK  Gdzie, co, trzeba dzwonić na posterunek. (mocuje się z telefonem) 
 Łuna za oknem rośnie, rozlewa się w krwawą plamę. 
 
 
 32. 
 Apel kolonistów na szkolnym dziedzińcu. 
KIEROWNIK  Kilka dni temu ktoś ukradł książki, a wczoraj wieczorem podpalił. Nie 
mogę w to uwierzyć. Tak robiły hitlerowskie zbiry w czasie wojny. Miejscowy 
komendant posterunku narzeka, że miał tu cicho i spokojnie ale oto przyjechali 
koloniści i demoralizują co się da, żadnemu robakowi nie przepuszczą, sady 
otrząsają z zielonych jabłek, kupują wina owocowe w sklepiku, palą papierosy, co też 
grozi pożarem. Toż to szarańcza, szarańcza. Jutro ostatni dzień kolonii, ostrzegam 
że po tym wszystkim zielonego dnia i zielonej nocy nie będę tolerował. Absolwenci 
podstawówki mają szczęście, że nie wracają do szkoły, idą do liceów i szkół 
zawodowych, ale szóstoklasiści powinni się zastanowić nad swoim postępowaniem. 
Stosowny raport wyślę do szkoły. Muszą być wyciągnięte konsekwencje.  
DUŻY  (w ostatnim szeregu) A ja mam pomysł na zielony dzień. Ale ty Rebus musisz 
mi pomóc, ty spryciarz, wszędzie się wkręcisz. 
REBUS  Nie truj, o co się rozchodzi? 
DUŻY  Pójdziesz na babską kolonię, ale dyskretnie, liścik podasz Basi Kołeckiej, 
znasz ją, tylko dyskretnie, zadanie masz takie, że musisz jej osobiście dostarczyć 
pismo. 
REBUS  Jaki znów liścik? 
DUŻY  Ty się nie pytaj za dużo, w liście będzie prośba Stachurka o randkę, o rande 
wu z piękną Basieńką, taki pic na wodę i fotomontaż, mam nadzieję że da się nabrać. 
REBUS  Co ty kombinujesz? 
DUŻY  Pożenimy ich, no wiesz takie kolonijne małżeństwo, dla jaj. Pod wieczór ma 
przyjść, do lasu, na polanę, tam gdzie było wspólne ognisko, będzie wiedziała gdzie. 
REBUS  A jak ściągniemy Stachurka? 
DUŻY  Choćby siłą i pod groźbą sztyletu. Żartuję. Jemu podrzucimy liścik niby od 
Basi, dobre, co? Ostatnio wyrywał się kilka razy nielegalnie. Gdzie, jeśli nie do niej? 
No to pożenimy ich, udowodnimy mu, że dbamy o niego. 
ELEGANCIK  Przydałoby się parę flaszek jabcoka. 
DUŻY  Pewnie, pewnie. Będzie. Na dodatek stróż z pegieeru obiecał mi dwie kanki 
bimbru. Chce tylko dwadzieścia złotych? Poradzimy. 
ELEGANCIK  Na pewno. Lubię łzy sołtysa, księżycówkę, nie ma jak własna gorzelnia 
w krzakach. Tu każdy ma bimbrownię schowaną w lesie. Co robić, wóda z 
państwowego monopolu droga. 
DUŻY  Poza ślubem i brenuchą musimy przygotować w lesie stoły, żarcie, ty 
Elegancik będziesz za księdza, przygotujesz sobie jakiś strój. A my będziemy 
świadkami pana młodego. He, he! Aha, Rebus, ty skombinujesz stroje dla młodej 
pary. 
REBUS  Ja. Skąd? 
DUŻY  Zapomniałeś, z grobowca w parku. Zdejmiesz nieboszczykom to co się 
nadaje, co będzie można z nich zdjąć. Welon, kapelusz. 
REBUS  Coś ty? 
DUŻY  Spietrałeś się? Ostatnio widzieli cię parę razy ze Stachurkiem, masz okazję, 
by poprawić u mnie swoją ocenę. 



 Kierownik w dalszym ciągu gada, koloniści powoli poziewują. 
  
 33. 
 Stachurek i Leon przy łodzi, wylewają wodę ze środka. 
STACHUREK  No, nie zamartwiaj się, będziesz miał drugiego psa. 
LEON  Ale dlaczego oni to zrobili? Dlaczego? 
STACHUREK  Nie wiem, ale tego faktu twoje lamentowanie nie cofnie. 
Zresztą i o podpalenie ich podejrzewam. Chcieli postraszyć Amerykanina, twojego 
wuja z Ameryki. Wyłamali antenę w jego samochodzie, ot tak, by mu dokuczyć... 
LEON  Nie podaruję im tego, nie jestem mściwy, ale tego im nie wybaczę. (kolebie 
łódką) Jutro ją wypróbujemy, pokażę ci najlepsze łowisko na jeziorze.  
STACHUREK  Dobry dzień. Jutro będzie bałagan, to ostatni dzień na kolonii, a wiesz 
co, od mojego miasta jest stąd niedaleko, dwie godziny drogi autobusem, postaram 
się przyjechać do ciebie w sierpniu. 
LEON  Po książkę, co mi ją dałeś? Paręnaście stron już przeczytałem. Obiecuję ci 
też, że będę się uczył, no tego angielskiego. Wuj to, zresztą, wymusił na mnie. 
STACHUREK  Zostawię ci na początek mój słownik, kupię sobie nowy. 
LEON  Co mówisz? 
STACHUREK  Że nie mamy wioseł. 
LEON  Mamy! Dwa. Sam je wystrugałem. Są też zapasowe. 
STACHUREK  Wiesz, cholernie się cieszę, że odnalazł cię twój wuj. Pojedziesz do 
Ameryki, jak przyśle ci zaproszenie? 
LEON  Jak mnie puszczą. Ale chciałbym z mamą. 
STACHUREK  Gdybyś miał jakieś problemy z paszportem, od razu napisz do mnie. 
LEON  A co, będziesz mógł nam pomóc? 
STACHUREK  Nie mam pojęcia. Ale nasza sąsiadka pracuje w milicji. Może uda się 
coś załatwić...  
 Razem próbują jak łódka trzyma się wody. Dwaj kumple taplają się przy 
brzegu, nastrój sjesty i spokoju, słońce odbija się w wodzie. 
      
 34. 
  Na drodze do lasu nad jeziorem. Stachurek w towarzystwie Dużego, Elegan-
cika i Murzynka.  
DUŻY  Ty Stachurek nie opieraj się, to nie ma sensu, nie zrobimy ci krzywdy, po 
kocówie jesteśmy kwita. Zabawimy się wspólnie i to wszystko. 
STACHUREK  Nie musisz się tyle tłumaczyć. Ta runda należy do ciebie. 
DUŻY  To będą nowe rundy? Nie wkurzaj mnie, Stachurek. Powiem ci dlaczego tu 
jesteś, bo inny jesteś od nas, niby lepszy, co? Gdybyś był  tylko Stachurek-
Cwaniurek, kit ci w oko, ale ty wiersze piszesz, angielskiego się uczysz, pośladki 
opinają ci angielskie portki, dziewczyny podrywasz, nie kłamiesz. Nocne polucje cię 
nie męczą. To niby co, z innej gliny jesteś co, z innej? Na kapusia się nie nadasz? 
STACHUREK  Co ty sobie ubzdurałeś, ale dobrze że jesteś taki szczery... 
DUŻY  Nie przerywaj mi! Całe trzy tygodnie książki angielskie czytałeś, z wuefu 
pierwszy, na pianinie brzdąkasz, kobitki cię lubią za friko, nietypowy ty, nietypowy, 
pod nasze paragrafy nie podpadasz, ale my ci krzywdy nie zrobimy, powiesz tylko po 
co zawlokłeś te butelki po jabcokach do biblioteki, ustroiłeś nimi biurko? To mnie 
męczy. Jaki cel w tym miałeś? Co? 
STACHUREK  I to jest pytanie, na które nie otrzymasz odpowiedzi. A dlaczego 
zabiliście psa, spaliliście książki? 



DUŻY  Co ty akurat do mnie strzelasz tymi pytaniami? No chłopaki, jesteście 
świadkami, że takiego trzeba tylko lać w mordę i patrzeć czy równo puchnie.  
 Idący z Dużym Elegancik i Murzynek kiwają głowami. 
STACHUREK  Czyli nie odpowiesz na moje pytania. 
DUŻY  To i tak niczego nie zmieni, nie zakopie rowu między nami... 
 Otwiera się przed nimi polana. 
 Na niej kilka stołów przykrytych jakimiś kocami, polne kwiaty w butelkach, 
szklanki i kubki, bochny chleba. Duży podprowadza Stachurka do stołu. Zza drzew 
wychodzi Rebus i Ściana z opierającą się dziewczyną, to Barbara. 
REBUS  Długo na was czekaliśmy. 
DUŻY  Dobra, dobra. Opierał się, kiedy go dorwaliśmy po drodze. Stawiał. No, stary,  
p r z y s t ę p u j  do niej. 
STACHUREK  Czy moglibyśmy pogadać chwilę na osobności? 
DUŻY  On nam dyktuje warunki! No, dobra oddalimy się na paręnaście sekund. 
 Odchodzą. 
STACHUREK  Hej! 
BARBARA  (wyciąga złożoną  kartkę papieru) To od ciebie? 
STACHUREK  Skądże. 
BARBARA  A ja myślałam, że od ciebie i dlatego dałam się nabrać. Co oni chcą z 
nami zrobić? Uciekajmy stąd. 
STACHUREK  Szanse mamy żadne, chociaż gdybyśmy dobiegli do łódki, jest za 
lasem przy brzegu...  
BARBARA  To uciekajmy... Co oni chcą z nami zrobić? 
STACHUREK  Nie wiem, ale nie bój się, nie daj niczego poznać po sobie. Widziałem 
po drodze Leona, on nie da nam zginąć. 
BARBARA  Kto to jest Leon? 
STACHUREK  Ciii...  
DUŻY  (podchodzi do nich) Hola, hola, dość tego namawiania się. A my  niewiele 
chcemy od was, gołąbeczki. Chcemy... żebyście się pobrali, no, byli jak mąż i żona. 
(woła) Elegancik, Elegancik! 
 Podchodzi Elegancik owinięty w kawałek firanki. 
DUŻY  (zaciera ręce) No, zaczynamy, bo mnie łamie w kościach, jak starego chłopa, 
znaczy deszcz na horyzoncie, ulewa. 
 Rebus nakłada na nich welon i kapelusz.  
ELEGANCIK  Barbaro i ty Stachurku, a jak ty właściwie masz na imię. 
DUŻY  Bodaj Krzysztof, Krzysieńko, Krzysiek! 
ELEGANCIK  Barbaro i ty Krzysztofie, w obliczu świadków (w tym momencie miga za 
krzewami twarz Leona) łączę was w parę małżeńską, a co zostało złączone w tym 
lesie niech nigdy nie zostanie rozłączone. Chyba wystarczy, co? (czeka na aprobatę 
Dużego). 
DUŻY  Ty, Elegancik, nie szczędź im słowa Bożego. 
ELEGANCIK  A zatem, Barbaro i Krzysztofie, podajcie sobie dłonie na znak zgody i 
miłości, (obwiązuje im ręce kawałkiem szmaty i wkłada słomiane obrączki na palce) 
A teraz możecie się pocałować. 
 „Młoda para” stoi speszona. 
DUŻY  No, pocałujcie się. Nie całowaliście się wcześniej?! 
 Barbara i Stachurek całują się niezdarnie. 
 Na niebie błyskawica. 
DUŻY  Nawet niebo się gniewa, że nie idzie wam, oj nie idzie. A teraz toaścik. 



Walniesz lufę bimbru (do Stachurka), czy wolałbyś jak inteligencik, koniaczek. No to 
w górę musztardówki! Życzę wam setki bachorów (wyjmuje kartkę z kieszeni) I 
jeszcze wierszyk, bo ty Stachurek lubujesz się w wierszykach. (czyta) „Gdy krzyczę, 
żeś Ty wieczność, koniec i początek – / gdy wołam: daj mi oczy! Daj mi twoje oczy! – 
/ – ziemia zrywa praw łańcuch i w bezkres się toczy!”. Dobre, co? 
 Stachurek i Barbara ciągle trzymają się za ręce, dziewczyna wyraźnie 
przerażona. 
STACHUREK  No, nie bój się, nie bój. 
REBUS  (podaje im musztardówki) Pijcie, bo podkablujecie. 
 Młodzi  próbują pić, choć ze wstrętem. Bimber wylewa się częściowo ze 
szklanek. 
DUŻY  To rozumiem, to dobre, spodobało się wam, co?  
 Uczta rozkręca się, kumple Dużego upijają się szybko, także Duży wyraźnie 
pijany zaprasza do „tańca” pannę młodą, ta się opiera. Reszta jego kolesiów tańczy 
ze sobą. Wszystko to ma charakter jakiejś prymitywnej bachanalii. 
 I nagle z pobliskich krzaków na stole ląduje... książka angielska w zniszczonej, 
opalonej przez ogień okładce. To wydany w XIX wieku dramat Szekspira „Burza”.     
    Ogólna konsternacja.  
DUŻY  (po chwili) Kto to zrobił? 
STACHUREK  Znajdźcie go. 
 Duży macha ręką. Kolesie zmuszają Stachurka, by przetłumaczył z 
angielskiego fragment książki podkreślony czerwonym ołówkiem! 
DUŻY  No, co to za tytulik? 
STACHUREK  ....„Burza” 
DUŻY  O czym to? 
STACHUREK  I tak nie zrozumiecie. 
DUŻY  Ty, ty ważniaku, do końca się nie zmienisz. 
STACHUREK (czyta)  
 
 Och, ja cierpiałam sama z cierpiącymi. 
 Tak piękny statek, niewątpliwie pełny 
 Szlachetnych istot, rozbił się na sztuki. 
 Ich krzyk uderzył prosto w moje serce. 
 Nieszczęśni, wszyscy poginęli marnie! 
 
 (William Szekspir, Burza, przekład Władysław Tarnawski) 
 
DUŻY  (bełkocze) Książki podpalił Murzynek. Ładnie się fajczyły, co Murzynek? Co 
nam możesz zrobić? Jutro rozstajemy się. Na zawsze.  
ELEGANCIK  Cicho, mamy gościa. 
 W oddali ukazuje się... Gruba Helka, jak zwykle rozrzuca płatki kwiatów, 
mamrocze coś do siebie, nie zwraca na nikogo uwagi.  
DUŻY  Trzeba przed nią zwiewać. 
STACHUREK  Masz coś na sumieniu? 
DUŻY  A co ci do tego? 
 Nad lasem coraz większe chmury. 
ELEGANCIK  Patrzcie, stąd widać drugi brzeg jeziora, a tam nasze kobitki, chciałoby 
się powojować z nimi, oj powojować. 
DUŻY  Popłyń do nich, popłyń. To blisko. Żabką, kraulem, jak chcesz.   
ELEGANCIK  A może by tak oblecieć jezioro? 



DUŻY  To parę godzin drogi, wywietrzałaby ci wódeczność z głowy, gdybyś dobiegł, 
nie wiedziałbyś po co wystartowałeś. 
DUŻY  Ty Stachurek chcesz coś powiedzieć?  
STACHUREK  Tu blisko jest łódka.  
DUŻY  Jaka łódka? 
STACHUREK  No łódź. Duża. Można nią popłynąć. 
DUŻY  (czka) Hmm! Skąd o tym wiesz? 
ELEGANCIK  (przerywa im dialog) To dobra myśl, napaliłem się cholernie, to fajowe 
panienki te harcerki. Na pewno nas przyjmą. No to jeszcze po kielichu, na odwagę! 
 Przez chwilę znów popijają. 
REBUS  Ty nie bujasz Stachurek o tej łodzi? 
STACHUREK  A niby dlaczego? 
ELEGANCIK  To prowadź nas, co. 
STACHUREK  Chodźmy. 
 Nad niebie chmury, pierwsze krople deszczu. 
REBUS  Ale w deszcz, w deszcz to trochę strach. 
ELEGANCIK  Deszcz przejdzie, a my z nim, nasi ojcowie przeszli Wisłę, przeszli 
Wartę, my możemy jezioro, nawet na balii. 
 Schodzą nad jezioro. 
STACHUREK  Na prawo, na prawo. 
 W końcu docierają do znajomej łodzi. Zrywa się wiatr, zaczyna padać. Duży          
z kolegami ogląda ją z uznaniem. 
REBUS  A może nie płyńmy? 
DUŻY  (chwieje się na nogach, jak pozostali) Ty konus, słuchaj starszych, słuchaj 
starszych, póki ja tu rządzę, to popłyniemy.  
 Spychają łódź na wodę, Stachurek podrzuca im wiosła. 
DUŻY  Brawo, mamy wiosła.  
 Rebus donosi jeszcze dwie łopaty. 
DUŻY  Spryciarz jesteś, spryciarz. Ty Stachurek płyniesz z nami, pokażesz nam 
drogę, twoja Penelopa może zostać, pewnie, będzie tęsknić, ale one zawsze czekają 
i tęsknią. Ale buzia w kubeł. Nikomu ani słówka... 
BARBARA  (do Stachurka) Błagam cię. Nie płyń z nimi! 
STACHUREK  Nie bój się, nic mi się nie stanie. 
DUŻY  Kto nie umie pływać, ma jeszcze szansę zostać na brzegu. Niespodziewanie 
z łodzi wyskakuje Rebus. 
DUŻY  Ty konus od dawna mi podpadałeś, wiedziałem, wiedziałem, że nie umiesz 
niczego, nie umiesz. A idź, sobie. Skoro Głupia Helcia nie chciała cię, to i żadna 
harcereczka nie poleci na ciebie. Jesteś brzydki brzydal! Ot co! 
REBUS  To ty zabiłeś jej „dziecko”! 
DUŻY  Stul pysk, gnoju! 
 Rebus ze spuszczoną głową brnie do brzegu. Łódź wypływa poza trzciny, na 
pełne jezioro. Deszcz leje. Słychać grzmoty, widać błyskawice. Jest coraz dalej od 
brzegu.  
 Na brzegu stoi dziewczyna, ma złożone jak do modlitwy ręce. Za nią pojawia 
się Głupia Helcia. Złorzeczy tym na łódce. Przeklina ich. Wykonuje w powietrzu 
jakieś magiczne ruchy. Wypowiada klątwę. 
  Łódź powoli zanurza się w wodzie. Pijani chłopcy nie zauważają tego, deszcz 
przesłania wszystko. 
 Obok dziewczyny zjawia się Leon, coś jej spokojnie tłumaczy. 



  Narasta ulewa, na łodzi jeden prawie nie widzi drugiego, poprzysiadali na niej, 
topią łopaty. 
 Stachurek decyduje się wyskoczyć z łodzi. Robi to bez kłopotu. Deszcz 
przesłania wszystko, a zwłaszcza Dużego, Elegancika, Murzynka i Ścianę.  
 Stachurek crawlem kieruje się ku brzegowi, ma do niego kilkanaście metrów. 
Da radę. Łódź pogrąża się w wodzie, roztapia wręcz w deszczu i w mgle.  
 Zdaje się, że i pozostali ją opuszczają, choć nie bardzo wiedzą w jakim 
kierunku płynąć. Wszystko przesłania coraz większa ulewa i mgła. 
 

  Muzyka, napisy końcowe 
 

 

 
 


