
Odcinek pierwszy: Wypadek

Wypadek samochodowy

Ciemno. Z oddali nadje˝d˝a samochód z zapalonymi Êwiat∏ami.
Zbli˝a si´ coraz szybciej. Czy nie zbyt szybko? Nawierzchnia jezdni
jest mokra i tu˝ obok rosnà du˝e drzewa, a samochód jedzie po ∏uku.
Kto znajduje si´ w samochodzie? Przez przednià i bocznà szyb´
widaç niewyraêne sylwetki dwóch osób. Oni chyba si´ k∏ócà. A mo˝e
ca∏ujà si´? Samochód zachowuje si´ dziwnie. Jedzie jakby bokiem.
Tak, to poÊlizg. Pisk hamulców. Drzewo? Lampa? Zgrzyt. Za
póêno. Huk. Ca∏a przednia maska wgnieciona w drzewo. Przednia
szyba zupe∏nie rozbita. Z samochodu nikt nie wysiada.

Zostaƒ!

Miejsce: Pokój Ewy
Postaci: Ewa, mama (teÊciowa)

Mama: -Co to ma znaczyç, Ewuniu? Wyje˝d˝asz gdzieÊ?
Przecie˝ dopiero wczoraj wysz∏aÊ ze szpitala.

Ewa: -Wyprowadzam si´.
Mama : -Wyprowadzasz si´? Ale˝ kochanie, dlaczego?
Ewa: -Przecie˝ nie mog´ tutaj mieszkaç stale... po tym

wszystkim...
Mama: -Pos∏uchaj, moje dziecko, tak przecie˝ nie mo˝na.

Uwierz mi. My z ojcem te˝ bardzo cierpimy. Dlatego
w∏aÊnie powinnaÊ zostaç. Byç teraz z nami. Razem b´dzie
nam ∏atwiej. Nied∏ugo Bo˝e Narodzenie. Yy, nie zostawiaj
nas tak samych.

Ewa: -No, ale przecie˝ jestem dla was zupe∏nie obca.
Mama: -Ale o czym ty mówisz, Ewuniu? Przecie˝, gdyby

to si´ sta∏o, no tydzieƒ, tydzieƒ póêniej, to bylibyÊcie ju˝ po
Êlubie, by∏abyÊ naszà synowà, zresztà, przecie˝ mieszka∏aÊ
tutaj ju˝ wczeÊniej i traktowaliÊmy ciebie jak synowà.
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Dlatego prosz´ ci´, zostaƒ. Zresztà, przecie˝ oprócz nas nie
masz nikogo bliskiego.

W labiryncie ludzkich spraw
(piosenka tytu∏owa)

I P´dzimy gdzieÊ na oÊlep wcià˝,
Nie wiedzàc, którà wybraç z dróg,
Bo w ka˝dà z nich wdeptane sà
Wczorajsze Êlady naszych stóp.

Refren:
W labiryncie ludzkich spraw,
Zanurzona w szaroÊç barw,
Nasza mi∏oÊç ciàgle trwa
Naprzekór burzom.

W labiryncie ludzkich spraw (2 razy)
Zagubieni ty i ja,
Odnajdziemy Êwiat∏o dnia
Naprzekór nocy...
W labiryncie ludzkich spraw.

II Lecz niedaleko stàd jest kres,
Bo przecie˝ jakieÊ wyjÊcie jest,
W paj´czej sieci zwyk∏ych dni:
Kropelka rosy - ja i ty.



Odcinek drugi: Smutna Wigilia
W poprzednim odcinku...

Po powrocie ze szpitala po wypadku, w którym zginà∏ jej
narzeczony, Wojtek, Ewa postanawia wyprowadziç si´ z domu
swoich niedosz∏ych teÊciów. Kiedy koƒczy pakowanie swoich rzeczy
do pokoju wchodzi mama, to znaczy niedosz∏a teÊciowa Ewy. Gdy
Ewa bez ogródek oÊwiadcza, ˝e wyprowadza si´, teÊciowa zaczyna jà
przekonywaç, ˝eby zmieni∏a decyzj´. Czy argumenty teÊciowej
przekona∏y Ew´? Co zrobi? Wyprowadzi si´ jednak czy nie? Je˝eli
tak, to gdzie b´dzie mieszkaç?

1. ˚yczenia Êwiàteczne

Postaci: Ewa, mama (TeÊciowa), tata (TeÊç)
Miejsce: W domu teÊciów; przy stole.

Tata: -˚ycz´ ci, dziecko, ˝ebyÊ by∏a dzielna, i ˝ebyÊ
znalaz∏a w ˝yciu odrobin´ szcz´Êcia.

Ewa: -Dzi´kuj´.
Mama: -Prosz´, prosz´, siadajcie, siadajcie.
Ewa: -Dzi´kuj´.
Tata: -Mm! Znakomita rybka!
Ewa: -Tato! Chcia∏abym wczeÊniej pójÊç do pracy. Czy

móg∏byÊ zadzwoniç zaraz po Êwi´tach do dyrektora
instytutu?

Mama: -Ale˝, Ewuniu! Po co ten poÊpiech? Przecie˝ i tak
mia∏aÊ zaczàç prac´ od pierwszego marca. Wi´c chyba te
dwa miesiàce ci´ nie zbawià. A tak mog∏abyÊ y..., zresztà...,
mog∏ybyÊmy razem wyjechaç gdzieÊ w góry, odpocz´∏abyÊ,
odpr´˝y∏a si´.

Ewa: -Nie, ja nie chc´, nie chc´ nigdzie jechaç.
Mama: -Ale pami´taj, ˝e to jest twoja pierwsza praca po

studiach. Nowi ludzie, nowe stosunki. To wszystko mo˝e
byç bardzo stresujàce. Naprawd´, naprawd´ teraz nie
powinnaÊ si´ denerwowaç.
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Ewa: -Mama nic nie rozumie. Ja musz´ zmieniç otoczenie,
musz´ si´ zajàç czymÊ innym. Ja nie mog´ tak tutaj ciàgle
siedzieç i myÊleç. ... Przepraszam... ostatnio jestem bardzo
podenerwowana.

Mama: -Nnnh... jedzcie ryb´, a ja pójd´ po barszczyk.
...

Tata: -Kochanie, nastaw troszk´ g∏oÊniej telewizor. Ja ci´
rozumiem. Zadzwoni´ do dyrektora Stopczyka i poprosz´
go, ˝eby ci´ nieco wczeÊniej przyj´to do pracy. Mam
nadziej´, ˝e mi nie odmówi. W ostatecznoÊci to mnie
zawdzi´cza, ˝e, a zresztà, mniejsza z tym. Tak czy owak,
porozumiem si´ z nim.

Ewa: -Dzi´kuj´, tato.

2. Ewa jest przyj´ta do pracy

Miejsce: Gabinet dyrektora Stopczyka
Postaci: Sekretarka, Dyrektor, Ewa

Sekretarka: -Pan dyrektor prosi panià.
Dyrektor: -Witam panià.... Profesor Suchecki w zasadzie

wszystko ju˝ mi przekaza∏. Prosz´ przyjàç moje wyrazy
ubolewania w zwiàzku z tym, co zasz∏o.

Ewa: -Dzi´kuj´.
Dyrektor: -Zna∏em Wojtka. ... Prosz´.
Ewa: -Czy profesor mówi∏, ˝e chcia∏abym podjàç prac´

wczeÊniej, to znaczy od zaraz?
Dyrektor: -Tak, oczywiÊcie. Nie jest to sprawa ∏atwa, ale

czego˝ to si´ nie robi dla starych przyjació∏. Koƒczy∏a pani
farmacj´?

Ewa: -Tak.
Dyrektor: -Rozumiem.... W takim razie mo˝e pani zaczàç w

naszej pracowni farmakologii klinicznej. Prowadzimy tam
ciekawe badania nad nowymi Êrodkami przeciwbólowymi.
Akurat jeden z kolegów przebywa na stypendium
zagranicznym, wi´c przyj´libyÊmy panià na jego miejsce, a
potem zobaczymy. Wie pani, u nas jak wsz´dzie ogromne



k∏opoty z etatami. Ale o tym pomówimy za jakiÊ czas. Mo˝e
pani ju˝ zaczàç od pierwszego.

Ewa : -Wola∏abym od jutra.
Dyrektor : -Ha, ha, tak si´ pani Êpieszy do pracy?
Ewa : -...

- - -
Dyrektor: Witam paƒstwa. To jest pani magister Ewa

Glinicka, która od jutra b´dzie z paƒstwem pracowa∏a.
Chcia∏bym, ˝eby paƒstwo jakoÊ wprowadzili panià Ew´,
pokazali tu wszystko.
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Odcinek trzeci: Ci´cia bud˝etowe

W poprzednim odcinku...

Wigilia w domu paƒstwa Sucheckich przebiega w smutnym
nastroju po stracie syna Wojtka. Ju˝ na poczàtku kolacji Ewa prosi
profesora Sucheckiego, swojego niedosz∏ego teÊcia, ˝eby u∏atwi∏ jej
wczeÊniejsze rozpocz´cie pracy. TeÊciowa uwa˝a jednak, ˝e Ewa
powinna wyjechaç z nià i odpoczàç. Profesor Suchecki rozumie Ew´
i zapewnia jà, ˝e pomo˝e jej we wczeÊniejszym rozpocz´ciu pracy w
Instytucie Badaƒ Medycznych. Czy jednak dyrektor Instytutu
zgodzi si´ przyjàç Ew´ do pracy? Przecie˝ mo˝e nie byç wolnych
etatów? Ale czegó˝ si´ nie robi dla starych przyjació∏? Dyrektor
Stopczyk bez problemów znajduje Ewie miejsce. Ona mo˝e rozpoczàç
prac´ od jutra.

1. Adoloran

Miejsce: Instytut Badaƒ Medycznych- pokój konferencyjny,
zebranie pracowników instytutu
Postaci: Dyrektor instytutu (Stopczyk), ró˝ni pracownicy, Janek 

Duraj

Dyrektor: -Tak wi´c, prosz´ paƒstwa, ci´cia bud˝etowe sà
doÊç znaczne i dotyczyç one b´dà praktycznie wszystkich
naszych pionów. OczywiÊcie, ze wzgl´dów zrozumia∏ych
chroniç b´dziemy najbardziej oddzia∏y szpitalne, tam, gdzie
dotyczy to bespoÊrednio chorych. Natomiast poszczególne
pracownie... (ktoÊ wchodzi) - Dobrze, ˝e si´ pan pojawi∏,
kolego Duraj, bo dotyczy to równie˝ waszej pracowni i to
mo˝e nawet w pierwszym rz´dzie. A propos, co jest z
doktorem Racewiczem?

Janek: -Y... pojecha∏ do Poznania, b´dzie jutro.
Dyrektor: -Niech mu pan powtórzy, ˝eby do mnie si´

zg∏osi∏. Niestety, musimy wstrzymaç wasze prace nad
adoloranem. O ile wiem, jest to paƒski pomys∏ i pan
koordynuje ten program.



Janek: -Tak.
Dyrektor: -Jest... zbyt kosztowny. W tym roku wydaliÊmy

na niego blisko dwadzieÊcia procent naszych Êrodków
dewizowych.

Janek: -Przepraszam bardzo. Mnn... nam potrzebne sà
komponenty, których si´ w Polsce nie produkuje. Wydaje mi
si´, ˝e i tak dzia∏amy bardzo oszcz´dnie. Poza tym,
doskonale pan wie, ˝e wiele rzeczy robimy wr´cz
cha∏upniczà metodà.

Dyrektor: -Ja to wszystko rozumiem, ale od tego nie
przyb´dzie nam pieni´dzy, kolego. Zresztà, wszystko ju˝
zosta∏o to postanowione i nie ma sensu zatrzymywaç si´ nad
tym d∏u˝ej.

Janek: -Przepraszam bardzo. Przecie˝ my jesteÊmy o krok
od skoƒczenia. Niebawem mieliÊmy rozpoczàç próby
kliniczne. Panie dyrektorze, to, co pan mówi, jest to
przerwanie dwu i pó∏letniej pracy ca∏ego naszego zespo∏u.
Poza tym na to czekajà pacjenci.

Pracownik 1: -Pacjenci! Pacjenci to czekajà przede
wszystkim na wat´ i na jednorazowe strzykawki!

Pracownik 2: -Heh, heh, heh!
Janek: -Nie, nie, nie, nie, nie, nie, prosz´ paƒstwa, tak nie

mo˝na. Przecie˝ my nie jesteÊmy szpitalem powiatowym,
tylko klinikà, instytutem... JakieÊ badania, szukanie czegoÊ
nowego..., to jest nasz obowiàzek... Nie wiem, nie wiem, nie
wiem... mo˝e ja si´ myl´.

Dyrektor: -Panie doktorze Duraj, chcia∏em panu
przypomnieç, ˝e zast´puje pan tylko swojego szefa, a my nie
zebraliÊmy si´ tutaj, aby omawiaç paƒski program
badawczy. Bardzo wi´c prosz´...
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2. Z cukrem czy bez?

Miejsce: Instytut
Postaci: Janek (rozmawia przez telefon z Paw∏em w Zurychu); 

Leon, Ewa, Adam.

Janek: -Pawe∏? CzeÊç! Janek. Przepraszam, obudzi∏em ci´?
Tak, dzwoni´, dzwoni´ z instytutu, dlatego tak wczeÊnie.
Yhm. No, jak tam? Co tam u ciebie? Jak pogoda w Zurychu?
No. O cholera! A ojciec mieszka sam? Podaj mu mój numer
telefonu jak b´dziesz dzwoni∏ do niego, dobrze? Niech
dzwoni do mnie o ka˝dej porze dnia i nocy. Ocz..., zawsze
miejsce..., no wiesz! No, miejsce w szpitalu, lekarz, zawsze
si´ znajdzie. W ogóle nie ma sprawy! U nas? A wiesz, no, no
bez sensu jest. Tak, no, wstrzymano nam prace nad
adoloranem. No, Pawe∏ku, to nie jest Szwajcaria! No, no nie
ma pieni´dzy, nie ma dewiz, no. Yhm. Aha, jeszcze jedno:
Stopczyk przyjà∏ na twoje miejsce panienk´. Nie, no, nie
wiem, no nie, wiesz... Kochanka jego? Krewna? Nie mam
poj´cia. Niez∏a nawet, no. Do, do parzenia herbaty si´
przyda. Przepraszam ci´, musz´ koƒczyç, bo si´ ludzie
zaczynajà schodziç. No, trzymaj si´, hej!

Leon (wchodzàc): -No, przyjacielu, jesteÊ dzisiaj wyjàtkowo
punktualny, jak szwajcarski zegarek, hy, hy...

Ewa (wchodzàc): -Zaparzy∏am panu doktorowi herbat´.
Pije pan z cukrem czy bez?

Leon: -No, coÊ tak zbarania∏?
Ewa: -Po prostu pan doktor nie mo˝e si´ zdecydowaç.

S∏odka czy nie?
Adam (wchodzàc): -Witam psy, szczury, króliki... (Leon: O

ho, ho!) ...i kochany personel... Ewa? Ty?



Odcinek czwarty: Nag∏a zmiana
planów

W poprzednim odcinku...

Adam wyjecha∏ do Poznania w sprawie s∏u˝bowej i Janek zast´puje
go na zebraniu Instytutu. W∏aÊnie wchodzi, nieco spóêniony, do
sali konferencyjnej. Dyrektor Stopczyk, który prowadzi zebranie,
oÊwiadcza, ˝e prace nad adoloranem (nowym Êrodkiem
przeciwbólowym) zosta∏y wstrzymane. Janek, bardzo zdenerwowany,
broni program badawczy, który jest ju˝ na ukoƒczeniu. Niestety,
Stopczyk jest nieugi´ty i uwa˝a, ˝e nie ma sensu dyskutowaç nad
tym problemem, poniewa˝ wszystko zosta∏o ju˝ postanowione.
Wszystko? To znaczy co? Kto postanowi∏? Jakie b´dà dalsze losy
programu badawczego?

1. Âwinia

Miejsce: Mieszkanie Janka i Krysi
Postaci: Krysia, Janek, Oleƒka

Oleƒka: -Tata!
Janek: -Ah, ha, ha, ha! Dzieƒ dobry, skarbeczku malutki!

Ale puÊç mnie, puÊç, musz´ si´ rozebraç.
Oleƒka: -Tatusiu?
Janek: -Hmh?
Oleƒka: -A, a, a przeczytasz mi bajk´ o Królewnie Ânie˝ce?
Janek: -O Królewnie Ânie˝ce? OczywiÊcie, ˝e ci przeczytam.

Ale najpierw w∏o˝´ kapciuszki, dobrze? A potem coÊ zjem,
bo jestem g∏odny, straszliwie, tak jak ten wilk, który chcia∏
po˝reç Czerwonego Kapturka! Ha! Ha! Ha!

Oleƒka: -Wilk! Wilk! Wilk!
Janek: -CzeÊç, kochanie!
Krysia: -CzeÊç! Przepraszam ci´, Janek, ale nie zrobi∏am ci

nic na obiad, nie mia∏am czasu. Ale w lodówce jest jeszcze
troch´ bigosu, jak b´dzie ci za ma∏o, to weêmiesz w´dlin´.



1 0

Janek: -Dobrze, nie ma sprawy. Zresztà, myÊl´, ˝e u
Adamów dzisiaj b´dzie taka wy˝erka, ˝e.... Aha, s∏uchaj,
kupi∏aÊ prezent dla Adama?

Krysia: -Kupi∏am, tylko, ˝e...
Janek: -˚e co?
Krysia: -Nie mog´ tam dzisiaj z tobà pójÊç, bo mam lot.
Janek: -Przecie˝ mia∏aÊ mieç tydzieƒ wolnego.

UmawialiÊmy si´.
Krysia: -O Jezu, Janek, umawialiÊmy si´, ale to jest sprawa

nag∏a, z dy˝uru.
Janek: -Co, co to znaczy "z dy˝uru"? Czy mam zgadnàç, kto

b´dzie pilotem? Werner, tak?
Krysia: -Uspokój si´. I przestaƒ krzyczeç, przecie˝ dziecko

s∏ucha, nie widzisz? A nawet je˝eli Werner, to co?
Janek: -Chodê Oleƒko, pójdziemy, pouk∏adamy lego.
Oleƒka: -Ja chc´ razem z mamà.
Janek: -Ale mamusia nie ma czasu, jest zaj´ta, musi polecieç

z wujkiem do Rzymu, albo do Pary˝u, i tam si´ b´dzie
bawi∏a.

Krysia: -Wiesz co? Ty jesteÊ zwyczajna Êwinia.

2. Werner

Miesjce: Na ulicy, niedaleko od mieszkania Janka i Krysi
Postaci: Krysia, Joasia (˝ona Adama, przyjació∏ka Krysi), Krzysztof 

Werner
Joasia : -Dzieƒ dobry, kochanie!
Krysia: -CzeÊç! Pozwólcie, ˝e was przedstawi´. To jest mój

szef na pok∏adzie, pan Krzysztof Werner, a to moja
przyjació∏ka, Joanna Racewicz.

Joasia: -Bardzo mi mi∏o.
Werner: -Bardzo si´ ciesz´, ˝e panià pozna∏em. Zresztà, w

pewnym sensie znam panià: z ekranu telewizyjnego. Bardzo
mi si´ podoba pani program "Godzina szeroÊci."

Joasia: -Dzi´kuj´.
Krysia: -S∏uchajcie: po co my tu stoimy? Chodêcie do mnie

na kaw´.



Werner: -Przepraszam bardzo, ja niestety nie mog´.
Szalenie si´ Êpiesz´.

Krysia : -Och, szkoda. No to zdzwonimy si´. Pa!
Joasia: -Do widzenia.
Werner: -Do widzenia.
Joasia: -Bardzo mi by∏o mi∏o.
Krysia : -No, ale ty chyba mi nie odmówisz?
Joasia: -Ale tylko na godzink´, bo jeszcze mam jakiÊ

monta˝. Wiesz, ten Werner, to bardzo przystojny
m´˝czyzna.

Krysia : -Mhm.
Joasia: -Baby chyba na niego lecà, co?
Krysia: -A-a-a.

3. NiezgodnoÊç charakterów

Miesce: W mieszkaniu Janka i Krysi
Postaci: Krysia, Joasia

Joasia : -Pi´kny.
Krysia: -Hmm. Przywioz∏am z Dubaju. Tam te rzeczy sà

bardzo tanie.
Joasia: -I co jeszcze fajnego stamtàd przywioz∏aÊ?
Krysia: -Aparat fotograficzny. Taki idealnie dla mnie. Sam

robi zdj´cia, sam si´ przewija, nawija, zobacz:
Joasia: -O mamo, pi´kny, poka˝!
Krysia: -Nareszcie nie b´d´ musia∏a prosiç Janka, ˝eby

Oleƒce zrobi∏ zdj´cia. On nigdy nie ma na to czasu.
Joasia: -Wspania∏y. Zapakuj... Wiesz, Krysiu, ja nie chc´ si´

wtràcaç, ale wydaje mi si´, ˝e ostatnio mi´dzy wami nie jest
najlepiej. Czy coÊ si´ sta∏o?

Krysia: -Prawd´ mówiàc, jest ca∏kiem êle.
Joasia: -Ale o co chodzi? Bo zawsze wyglàdaliÊcie na takà

par´, która Êwietnie si´ ze sobà zgadza.
Krysia: -Znasz takà formu∏k´ "niezgodnoÊç charakterów?"

Wydaje mi si´, ˝e w naszym przypadku to jest akurat
prawda. Nie wiem, co si´ sta∏o. Kiedy wychodzi∏am za
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niego za mà˝, by∏ zupe∏nie inny. W ciàgu ostatnich dwóch lat
zmieni∏ si´ nie do poznania.

Joasia: -W jakim sensie?
Krysia: -Zawsze by∏ nerwowy, ale ostatnio robi mi ciàgle

jakieÊ awantury. Jest taki nierówny. Najpierw jest s∏odki jak
miód, dobry, kochajàcy, a nast´pnego dnia potrafi si´ w
ogóle nie odzywaç... Hm, jeszcze na dok∏adk´ zrobi∏ si´
chorobliwie zazdrosny. Chce, ˝ebym przesta∏a lataç i zaj´∏a
si´ bardziej domem. No, ja nie wiem, kto utrzyma ten dom
w takiej sytuacji.

Joasia: -Wiesz, ja nie chc´ go broniç, ale powinnaÊ staraç si´
go zrozumieç. Oni tam w instytucie nie majà takiego ∏atwego
˝ycia. Ostatnio cofn´li im jakiÊ projekt, na którym im bardzo
zale˝a∏o. Poza tym, spokojne ˝ycie mo˝na mieç z
urz´dnikiem. Oni sà naukowcy, zawsze troch´ z g∏owami w
chmurach, to te˝ powinnaÊ zrozumieç. Mój Adam twierdzi,
˝e Janek jest bardzo zdolny.

Krysia: -Joasiu, ja to wszystko rozumiem, tylko czy to
znaczy, ˝e ja musz´ rezygnowaç z w∏asnego ˝ycia? Przecie˝
ty te˝ realizujesz swoje ambicje. Ludzie z ulicy poznajà
ciebie, a nie twojego m´˝a, czy to êle?

Joasia: -Wiesz, to akurat nie na tym polega. Wiesz, myÊmy
te˝ mieli ostry kryzys kilka lat temu. Ja ci nic o tym nie
mówi∏am. Adam pracowa∏ wtedy jeszcze na uczelni. To by∏o
tu˝ przed przyjÊciem jego do instytutu. Pozna∏ studentk´
pierwszego roku... oszala∏ zupe∏nie. Chcia∏ si´ wyprowadziç
z domu. PiotruÊ mia∏ wtedy pi´ç lat. Postanowi∏am, ˝e
zacisn´ z´by i przeczekam. Wszyscy namawiali mnie na
rozwód. Zresztà, Adam zgodzi∏by si´ natychmiast. No i
rzeczywiÊcie po jakimÊ czasie wszystko wróci∏o do normy.
Ja nie wiem, co zasz∏o mi´dzy nim a tà dziewczynà, zresztà
w to nie wnikam. Faktem jest, ˝e pan mà˝ wróci∏ skruszony
na ∏ono rodziny i od tej pory w zasadzie jest wszystko
dobrze.

Krysia: -I ty mówisz o tym tak spokojnie?
Joasia: -Bo to przesz∏oÊç. OczywiÊcie, wszystko mog∏o si´

potoczyç w innà stron´, ale sta∏o si´ tak, jak si´ sta∏o.
Krysia: -I jesteÊ zadowolona?



Joasia: -A jak sàdzisz? W ka˝dym razie radz´ ci dobrze si´
zastanów, zanim podejmiesz jakàÊ nierozwa˝nà decyzj´. No,
musz´ ju˝ lecieç, zasiedzia∏am si´ u ciebie.

Krysia: -Pa.
Joasia: -˚a∏uj, ˝e nie by∏aÊ wtedy z Jankiem: ominà∏ ci´

wspania∏y sernik.
Krysia: -Mam nadziej´, ˝e sobie to odbij´ nast´pnym

razem.
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Odcinek piàty: Zbieg okolicznoÊci

W poprzednim odcinku...

Janek wraca z pracy do domu bardzo g∏odny. Niestety, jego ˝ona
nie przygotowa∏a obiadu. Janek nie gniewa si´, poniewa˝ wie, ˝e
dzisiaj wieczorem wychodzà z ˝onà na imieniny do Adama, a tam
b´dzie Êwietne jedzenie. Krystyna oÊwiadcza, ˝e nie mo˝e pójÊç z
nim do Adamów, poniewa˝ ma niespodziewany lot. Tego jest ju˝ za
wiele dla Janka. Jest wÊciek∏y. Wybucha awantura. Jego ˝ona zawsze
ma loty z tym samym kapitanem - Wernerem. Jak dalej potoczà si´
losy ich ma∏˝eƒstwa?
Czy jest to klasyczny "trójkàt ma∏˝eƒski"? Nast´pnego dnia w
rozmowie z Joannà, ˝onà Adama, Krystyna przyznaje, ˝e nie
wszystko jest w porzàdku z ich ma∏˝eƒstwem. Joanna radzi
Krystynie, ˝eby nie podejmowa∏a jakiejÊ nierozwa˝nej decyzji.

1. Adam odwiedza profesora
Miejsce: W mieszkaniu profesora Sucheckiego
Postaci: Adam, ˝ona profesora; Ewa; profesor

Adam: -Dzieƒ dobry, pani!
˚ona: -Dzieƒ dobry!
Adam: -By∏em umówiony z panem profesorem. Nazywam

si´ Adam Racewicz.
˚ona: -A tak, tak... (Adam: -Dzieƒ dobry.) ...pozna∏am

pana. Prosz´,... (Adam: -K∏aniam si´.) ...niech si´ pan
rozbierze.

Adam: -Dzi´kuj´.
˚ona: -Mà˝ dzwoni∏, ˝e spóêni si´ par´ minut..., (Adam: -

Ach, tak.) ...prosi∏, ˝eby pan na niego zaczeka∏.
Adam: -OczywiÊcie.
˚ona: -Prosz´, niech pan wejdzie.
Adam: -Dzi´kuj´.
˚ona: -Y-y-y- no to ja zostawiam pana samego.
Adam: -Dobrze.
˚ona: -Mà˝ na pewno lada chwila wróci.



2. Znowu ty?

Adam: -To znowu ty?
Ewa: -Ja.
Adam: -Przepraszam, ˝e tak zapyta∏em, ale - dziwne... co

tu robisz?
Ewa: -Nic. Mieszkam tu.
Adam: -Wynajmujesz pokój u profesora?
Ewa: -Nie. Mieszkam.
Adam: -Jak to? Zaraz, aha, rozumiem. Nie by∏o mnie

wtedy w Warszawie, ale... s∏ysza∏em o tym wypadku... Wi´c
to ty?

Ewa: -Tak... ja.
Adam: -Bardzo mi przykro. Mo˝e byÊmy chwil´

porozmawiali? W instytucie nie by∏o okazji. A propos, jak si´
tam dosta∏aÊ?

Ewa: -Zaprotegowa∏ mnie mój teÊç, to znaczy ojciec
Wojtka. Mia∏am zaczàç póêniej, ale to spad∏o na mnie tak
nieoczekiwanie, ˝e zdecydowa∏am si´ pójÊç do pracy
wczeÊniej. Teraz ˝a∏uj´.

Adam: -Dlaczego?
Ewa: -Nie mówmy o tym. Napijesz si´ czegoÊ?
Adam: -Ze wzgl´du na mnie, tak?
Ewa: -Co powiedzia∏eÊ o mnie kolegom w pracy?
Adam: -Prawd´, znaczy, ˝e..., ˝e znamy si´ ze studiów,

kiedy mia∏em zaj´cia.
Ewa: -Nie dziwili si´, ˝e znasz kochank´ dyrektora?
Adam: -Co? Kto ci takich bzdur naopowiada∏?
Ewa: -Twój przyjaciel, doktor Duraj, jest Êwi´cie o tym

przekonany. Co wi´cej, dzieli si´ swoimi spostrze˝eniami na
temat moich dodatkowych zaj´ç z innymi.

Adam: -Ni-e-e, nie bierz mu tego za z∏e. Po prostu by∏
roz˝alony. Stopczyk bardzo êle to rozegra∏, powininien nas
uprzedziç, poinformowaç. ... Ewo, powinniÊmy si´ zobaczyç
gdzieÊ na neutralnym gruncie.

Ewa: -Uwa˝asz, ˝e to konieczne?
Adam: -Tak.
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3. Wyjàtkowo màdra dziewczyna

Profesor: -Spóêni∏em si´, przepraszam. Jak si´ masz?
Adam: -Dobry wieczór, profesorze.
Profesor: -Wiem, ˝e Ewa dosta∏a przydzia∏ do twojej

pracowni. Co za zbieg okolicznoÊci.
Adam: -Tak.
Profesor: -B´dziesz z niej zadowolony. To wyjàtkowo

màdra dziewczyna.
Adam: -A, to wiem.
Profesor: -Doprawdy?
Adam: -Mia∏em zaj´cia z Ewà na pierwszym roku.
Profesor: -No to Êwietnie. Bardzo si´ z tego ciesz´. Dbaj o

nià, stary. Ale chyba nie w jej sprawie przyszed∏eÊ do mnie?
Adam: -Nie, chodzi o adoloran. Tylko pan mo˝e nam

pomóc, profesorze.
Profesor: -To chodêmy pogadaç do mnie. Ewuniu, zrób

nam, dziecko, herbaty, dobrze?
Ewa: -Dobrze.

4. Ewa i Adam spotykajà si´

Miejsce: kawiarnia
Postaci: Ewa, Adam; kole˝anka Adama i jej znajomy

Ewa: - Dlaczego chcia∏eÊ si´ ze mnà spotkaç? Dlaczego tak
nagle?

Adam:- Wcale nie nagle. Widzisz, kiedy ci´ zobaczy∏em w
pracowni miesiàc temu wszystko wróci∏o do mnie. Czuj´ si´
tak samo jak wtedy.

Ewa: - Adam, prosi∏am ci´, nie mówmy o tym, to
naprawd´ nie ma sensu.

Adam: - Dlaczego? Rozumiem wszystko, co przesz∏aÊ, ale
zrozum te˝ mnie. Nie chc´ zbyt wiele, po prostu chc´ ci´
widzieç od czasu do czasu.

Ewa: - Nie, Adam. Ten rozdzia∏ jest zupe∏nie zamkni´ty w
moim ˝yciu. Tak wiele si´ wydarzy∏o po tym jak si´
rozstaliÊmy. Prosz´ ci´, nie wracajmy do tego, dobrze?



JakiÊ m´˝czyzna: No, mo˝e wieczorem, na jakàÊ kolacj´?
Co, jak myÊlisz?

Kole˝anka:- CzeÊç, Adam!
Adam: - Dzieƒ dobry.
Ewa:- Dzieƒ dobry.
Znajomy:- Dzieƒ dobry.
Ewa: - Nie boisz si´, ˝e twoja ˝ona jutro dowie si´ o

naszym spotkaniu?
Adam:- Bardzo si´ boj´.

5. Pawe∏ zaglàda do instytutu

Postaci: Pawe∏, Ewa
Miejsce: instytut

Pawe∏: - Doktora Duraja jeszcze nie ma?
Ewa: - Nie.
Pawe∏: - I w ogóle nikogo nie ma?
Ewa: - Ja jestem.
Pawe∏: - A pani tu pracuje?
Ewa: - Tak. Dziwi to pana?
Pawe∏: - Ach, to w∏aÊnie pani.
Ewa: - Tak ja. Przepraszam, a kim pan w∏aÊciwie jest?
Pawe∏: - Nazywam si´ Pawe∏ Hanisz. W∏aÊnie rano

wróci∏em ze Szwajcarii.
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Odcinek szósty: Bez zmian
W poprzednim odcinku...

Adam przyje˝d˝a do profesora Sucheckiego, aby prosiç o pomoc w
sprawie adoloranu, ale nie zastaje go w domu. ?ona mówi mu, ˝e
profesor si´ spóêni. Ku swojemu zaskoczeniu, w domu profesorostwa
spotyka Ew´. W rozmowie z nià wyjaÊniajà si´ okolicznoÊci w jakich
Ewa tu zamieszka∏a. Adam chce koniecznie spotkaç si´ z Ewà.
Wchodzi spóêniony profesor i ze zdziwieniem dowiaduje si´, ˝e
Adam i Ewa znajà si´ ju˝. Po chwili, obydwaj m´˝czyêni udajà si´
do gabinetu profesora, ˝eby porozmawiaç o adoloranie. Czy Ewa
zgodzi si´ na spotkanie z Adamem? Czy chce, aby przesz∏oÊç
wróci∏a? W jaki sposób profesor mo˝e pomóc Adamowi, skoro nie
pracuje w instytucie?  
    

1. JakoÊ si´ u∏o˝y
Miejsce: Dom profesorostwa
Postaci: Profesor Suchecki, ˝ona profesora

˚ona: -Jerzy?
Suchecki: -Tak?
˚ona: -Czy nie uwa˝asz, ˝e Ewa ostatnio si´ jakoÊ

zmieni∏a?
Suchecki: -Dlaczego? Skàd ci to przychodzi do g∏owy?
˚ona: -Nie wydaje ci si´, ˝e wobec nas sta∏a si´ bardziej

ch∏odna, oboj´tna?
Suchecki: -Nie sàdz´. Ja tego tak nie odczuwam.
˚ona: -Bo ty ciàgle jesteÊ zaj´ty i rzadko z nià rozmawiasz.

A poza tym, coraz cz´Êciej wychodzi z domu. Ca∏e
popo∏udnia, wieczory sp´dza poza domem. Wraca póêno...

Suchecki: -A co w tym dziwnego? Przecie˝ to doros∏a
osoba.

˚ona: -No tak, ale od Êmierci Wojtka min´∏o zaledwie
pó∏tora miesiàca, a ju˝ wydzwania tu jakiÊ m´˝czyzna. No
nie, no ja po prostu tego nie mog´ zrozumieç. Przecie˝ by∏a
taka wielka mi∏oÊç. Tak go kocha∏a i co? Min´∏o pó∏tora
miesiàca i ju˝ zdà˝y∏a o nim zapomnieç.



Suchecki: -Jak zwykle przesadzasz, moja droga.
˚ona: -No tak, tak, przesadzam. Ale jestem matkà i mnie

to boli, bardzo boli. Wiesz, czasami si´ tak zastanawiam, czy
dobrze zrobiliÊmy, proponujàc Ewie pozostanie w naszym
domu.

Suchecki: -To by∏ twój pomys∏. Nie mo˝emy jej teraz tak po
prostu wyrzuciç.

˚ona: -Mm, tak.
Suchecki: -A poza tym, myÊl´, ˝e to jakoÊ si´ mi´dzy wami

u∏o˝y.
˚ona: -Tak sàdzisz?
Suchecki: -Mhm.

2. Niespodzianka

Miejsce: Gabinet dyrektora
Postaci: Pawe∏, Stopczyk

Pawe∏: -Ojciec nie ma nikogo poza mnà, a jego stan jest
naprawd´ powa˝ny. Musz´ si´ nim zajàç.

Stopczyk: -Zdaje sobie jednak pan spraw´, ˝e w ten sposób
przepada mu stypendium.

Pawe∏: -I tak zostanà mi jeszcze tylko dwa miesiàce.
Stopczyk: -No, ale zawsze. Co pan teraz zamierza?
Pawe∏: -Chcia∏bym wróciç do pracy tutaj, ale...
Stopczyk: -Tak. Musi jednak pan mnie te˝ zrozumieç.

Liczy∏em na to, ˝e b´dzie pan w Szwajcarii do koƒca
stypendium. Paƒski powrót jest dla mnie niespodziankà.

Pawe∏: -Czy te dwa miesiàce mog∏y coÊ zmieniç? No,
przecie˝ liczy∏ si´ pan dyrektor chyba, ˝e wróc´ na poczàtku
kwietnia.

Stopczyk: -No tak, ale teraz mamy koniec stycznia.
Pawe∏: -W takim razie, jak mam to rozumieç, ˝e nie ma

teraz dla mnie miejsca, tak?
Stopczyk: -Niepotrzebnie si´ pan unosi, panie Pawle. Na

pewno coÊ wymyÊlimy. Sam pan mówi∏, ˝e musi si´ pan
teraz zajàç ci´˝ko chorym ojcem, wi´c... (dzwoni telefon(
Przepraszam... Dzieƒ dobry, panie ministrze.
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3. B´dziesz musia∏a zrobiç prób´

Miejsce: Pokój lekarski
Postaci: Ewa, Agata Wieczorek , piel´gniarka

Ewa: -Przepraszam, gdzie ja mog´ znaleêç panià doktor
Wieczorek?

Piel´gniarka: -Jest u siebie w pokoju lekarskim. Trzecie
drzwi po lewej stronie za tym wózkiem.

Ewa: -Dzi´kuj´ bardzo.
Agata: -Potworny dzieƒ dzisiaj mia∏am. Napijesz si´

herbaty?
Ewa: -Ch´tnie. Okropnie zmarz∏am }zmar-z∏am|.. Na

dworze jest obrzydliwie.
Agata: -No i co? Bez zmian?
Ewa: -W∏aÊnie dlatego tutaj przysz∏am.
Agata: -Który to ju˝ dzieƒ?
Ewa: -CoÊ ponad dwa tygodnie.
Agata: -To rzeczywiÊcie. Mia∏aÊ ju˝ kiedyÊ to?
Ewa: -Tak, ale to by∏o przed pi´cioma laty, zaraz po

wyjÊciu ze szpitala. Lekarze, zresztà, powiedzieli, ˝e coÊ
takiego mo˝e si´ zdarzyç. Potem by∏o wszystko w
porzàdku, a˝ do teraz.

Agata: -Nic, b´dziesz musia∏a zrobiç prób´.
Ewa: -A je˝eli oka˝e si´, ˝e...
Agata: -No, ˝e co? No, przecie˝ od tego si´ nie umiera.

4. Pawe∏ podwozi Ew´ do domu

Postaci: Pawe∏, Ewa
Miejsce: Przed klinikà

Pawe∏: -Pani Ewo! Pani Ewo! Strasznie zimno jest. Ja mam
samochód. Mo˝e panià podwieêç do domu?

Ewa: -MyÊla∏am, ˝e jest pan na mnie obra˝ony.
Pawe∏: -Ale za co? Z tym etatem to nie pani wina. Prosz´

bardzo.
Ewa: -Dzi´kuj´.



5. Ekscytujàce rzeczy

Miejsce: Instytut
Postaci: Ewa, Janek, Mariola

Ewa: -CzeÊç!
Mariola: -CzeÊç!
 Janek: -Dzieƒ dobry.
Mariola: -Dzieƒ dobry.
Janek: -CzeÊç, Mariola. Yyy... powiedz, czy ty dzisiaj te˝

idziesz na dyskotek´?
Mariola: -A co, chcia∏byÊ pójÊç ze mnà?
Janek: -Tak, te˝.
Mariola: -Hm.
Janek: -A-le, a czy nie mog∏abyÊ dzisiaj ze mnà troszeczk´

popracowaç?
Mariola: -Hm, to zale˝y, co mielibyÊmy robiç.
Janek: -Ekscytujàce rzeczy.
Mariola: -Hm.
Janek: -JakbyÊ mog∏a zostaç ze mnà troszeczk´... (Mariola:

Hm...( ...dzisiaj po po∏udniu, to...
Mariola: -To co?
Janek: -No to zrobi∏abyÊ mi par´ preparatów, robisz to tak

doskonale.
Mariola: -Hm, adoloran, tak?
Janek: -Hm.
Mariola: -Jeszcze ci z g∏owy nie wywietrza∏?
Janek: -Y-y... zostaniesz?
Mariola: -Czy tobie móg∏by si´ ktoÊ oprzeç?
Janek: -Hm, jesteÊ cudowna!

6. Równi i równiejsi

Miejsce: W laboratorium przy instytucie
Postaci: Janek, Mariola; Stopczyk

Janek: -Mariolka!
Mariola: -Co?
Janek: -Chodê tu na chwileczk´, chcia∏em ci coÊ pokazaç.
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Mariola: -No?
Janek: -Popatrz!
Mariola: -Znakomicie! Nie wiedzia∏am, ˝e to ci si´ tak

szybko uda.
Janek: -To dzi´ki tobie.

(wchodzi Stopczyk(
Stopczyk: -Hm, hm... Zobaczy∏em Êwiat∏o i dlatego

zajrza∏em. MyÊla∏em, ˝e zastan´ tu doktora Racewicza. A
nad czym paƒstwo pracujà? Wydawa∏o mi si´, doktorze
Duraj, ˝e osobiÊcie poinformowa∏em pana o przerwaniu
badaƒ nad adoloranem. A mo˝e ja si´ myl´?

Janek: -Nie, nie myli si´ pan dyrektor. Jednak wydawa∏o
mi si´, ˝e ...

Stopczyk: -To, co panu si´ wydawa∏o, nie obchodzi mnie.
Chcia∏bym, aby moje decyzje by∏y na przysz∏oÊç
respektowane.

Janek: -Nawet je-... je˝eli sà nies∏uszne?
Stopczyk: -Nie pan b´dzie decydowa∏ o ich s∏usznoÊci i

prosz´ zapami´taç: ta pracownia, to nie jest paƒski prywatny
folwark.

Janek: -A szkoda, bo w paƒskim sà równi i równiejsi.*
Stopczyk: -Pan si´ zapomina, tym razem pan ju˝ przesadzi∏.

Mam nadziej´, ˝e do tej sprawy powrócimy, ale ju˝ w innych
okolicznoÊciach. ?egnam!

Mariola: -Co teraz b´dzie?
Janek: -A, mam go gdzieÊ!

___________
*The reference is to George Orwell*s Animal Farm.



Odcinek siódmy: Z∏e warunki
atmosferyczne

W poprzednim odcinku...

?ona profesora Sucheckiego uwa˝a, ˝e Ewa zmieni∏a si´ ostatnio.
Sta∏a si´ oboj´tna i ch∏odna wobec swoich niedosz∏ych teÊciów.
Profesor sàdzi jednak, ˝e jego ˝ona przesadza. Kto ma racj´? Byç
mo˝e Ewa rzeczywiÊcie zainteresowa∏a si´ Paw∏em, który niedawno
przyjecha∏ ze Szwajcarii z powodu choroby ojca i chce wróciç do
pracy w instytucie. Z drugiej jednak strony, Ewa ma jakieÊ
problemy ze zdrowiem. Gdzie jest wi´c prawda? Czy Ewa podo∏a
temu wszystkiemu? Przesz∏oÊç raz po raz, jak bumerang, wraca do
niej, a z teraêniejszoÊcià te˝ nie ∏atwo sobie radzi. Tymczasem
dyrektor Stopczyk zastaje w instytucie Janka i Mariol´ pracujàcych
po godzinach nad adoloranem, wbrew jego wyraênemu zakazowi.

1. Fachowe pisma

Miejsce: W instytucie
Postaci: Leon, Janek, Ewa, Adam

Leon: -Zgin´∏o ci coÊ?
Janek: -Cholera, no. Po∏o˝y∏em przecie˝ tutaj na pó∏ce,

przeglàda∏em to wczoraj.
Leon: -Co?
Janek: -"Lancet" i "Biochemistry", nie widzia∏eÊ?
Leon: -Ym...
Janek: -Cholera! Komu to by∏o potrzebne?

 Ewa: -Przepraszam, to ja wzi´∏am.
Janek: -A po co pani to rusza∏a? Co, obrazki chcia∏a pani

pooglàdaç?
Ewa: -Nie, no, chcia∏am poczytaç.
Janek: -Prosz´ pani, to sà pisma w j´zyku angielskim,

fachowe, których ja u˝ywam i ja bardzo prosz´ na
przysz∏oÊç nie braç ˝adnych moich rzeczy, zrozumiano?

Ewa: -Ale ja myÊla∏am, ˝e to dla wszystkich.
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Janek: -Nie, prosz´ pani, to nie jest dla wszystkich. To sà
periodyki wy∏àcznie dla mnie i one sà w tej chwili mi
potrzebne, prosz´ mi je oddaç.

Ewa: -Nie mam ich, zostawi∏am w domu.
Janek: -No, nie. Przecie˝ tutaj mo˝e cz∏owieka szlag trafiç!

 Adam: -Uspokój si´, Janek, to nie jest powód, ˝eby robiç
dziewczynie karczemne awantury.

Janek: -Przepraszam bardzo. Czy to ja tej pani coÊ wzià∏em
i nie odda∏em? Prosz´ pani, ja mieszkam na Smyczkowej
pi´ç, mieszkanie dwadzieÊcia siedem. Bardzo prosz´, ˝eby
mi pani przynios∏a te pisma. Do widzenia.

2. Niespodziewana wizyta

Miejsce: Mieszkanie Janka
Postaci: Janek, Ewa

Janek: -To pani? Prosz´, prosz´ bardzo. Bardzo prosz´,
szybciutko, bo jest przeciàg. Co si´ sta∏o?

Ewa: -No, przecie˝ kaza∏ mi pan przyjÊç.
Janek: -Ach, no, tak, tak rzeczywiÊcie. Prosz´, niech, niech

si´ pani rozbierze, bo ja k∏a... k∏ad´ dziecko spaç.
Ewa: -Ja nie b´d´ przeszkadzaç w takim razie. Chcia∏am

tylko oddaç pisma.
Janek: -Ale nie, nie, naprawd´, niech si´ pani rozbierze. A

w ogóle chcia∏em przeprosiç za to, co si´ dzisiaj sta∏o. Jest mi
strasznie g∏upio. Niech˝e pani zdejmie ko˝uch, ja za
chwileczk´ przyjd´, to napijemy si´ herbaty.

Ewa: -Dobrze.
Janek: -Pani pije z cukrem czy bez?



3. Odwo∏any lot

Miejsce: Lotnisko na Ok´ciu
Postaci: Krysia, kole˝anka; Werner

Krysia: -No i co, wiadomo ju˝ coÊ?
Kole˝anka: -A skàd˝e! Wiesz przecie˝, ˝e trzymajà nas

zawsze do ostatniej chwili, tak jakby to coÊ mia∏o zmieniç.
Krysia: -O Bo˝e! No, to chodêmy do "Baltony".
Kole˝anka: -Je˝eli Moskwa nie przyjmuje, to nie bój si´,

tam jest porzàdna zadyma.
Krysia: -Nawet nie mog´ zadzwoniç do domu, bo wczoraj

mi wy∏àczyli telefon.
Kole˝anka: -Werner poszed∏ do koordynacji, wiesz, mo˝e

wydusi jakàÊ decyzj´.
Krysia: -Aha! Mog´ panià prosiç? Chcia∏abym zobaczyç t´

szmink´ i mo˝e t´ drugà.
Kole˝anka: -Ta jest niez∏a, hm?
Krysia: -Aha, te˝ mi si´ podoba, ale ta kosztuje trzy i pó∏

dolara. Troch´ za du˝o jak dla mnie.
Kole˝anka: -Hm, hm.
Krysia: -Oh!
Werner: -Dziewczyny, co wy tu jeszcze robicie?
Kole˝anka: -O!
Werner: -No, przebieraç si´ i do domu!
Kole˝anka: -Zdà˝´ jeszcze na party do przyjació∏, chodê

KryÊka!
Werner: -Przepraszam ci´, Krysiu, zaczekaj chwil´, zaraz

przyjd´.
Krysia: -Dobrze.

(s∏ychaç og∏oszenie z g∏oÊnika:(
 "Uprzejmie przepraszamy i informujemy, ˝e odlot samolotu
polskich linii lotniczych LOT, rejs numer dziesi´ç trzydzieÊci
dwa zostaje odwo∏any z powodu z∏ych warunków
atmosferycznych w Moskwie."
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4. Parfait d*amour

Miejsce: Samochód Wernera
Postaci: Krystyna, Werner

Werner: -Dlaczego nie?
Krysia: -Bo nie.
Werner: -Przecie˝, gdybyÊmy polecieli, to i tak w tej chwili

jechalibyÊmy ju˝ do hotelu.
Krysia: -Ale do dwóch ró˝nych pokoi. Zresztà, nie

polecieliÊmy. JesteÊmy w Warszawie.
Werner: -Szkoda, a wiesz, ˝e kupi∏em twoje ulubione

"Parfait }parfe| d*Amour".
Krysia: -Przecie˝ mo˝emy je zostawiç na innà okazj´.
Werner: -Je˝eli tak sobie ˝yczysz. Aha, to dla ciebie.
Krysia: -Rozpieszczasz mnie, dzi´kuj´.

5. Mo˝e byÊmy przeszli na "ty"

Miejsce: Znowu w mieszkaniu Janka
Postaci: Janek, Ewa; Krysia

Janek: -Pani Ewo, jest mi, no jest mi g∏upio i chcia∏em panià
jeszcze raz bardzo przeprosiç za to, co si´ sta∏o. To
rzeczywiÊcie by∏o bez sensu.

Ewa: -Naprawd´ nie ma o czym mówiç. Ja si´ nie
gniewam.

Janek: -Naprawd´? Pani herbata, prosz´.
Ewa: -Dzi´kuj´.
Janek: -A pani przejrza∏a te pisma?
Ewa: -Tak. W "Lancecie" jest bardzo dobry artyku∏

profesora Kersta na temat jego ostatnich badaƒ.
Janek: -Panià to naprawd´ interesuje?
Ewa: -Uwa˝am, ˝e to fascynujàce.
Janek: -Pani Ewo, ja wiem, ˝e to nie powinno wyjÊç ode

mnie, przepraszam bardzo, no, ale skoro mamy pracowaç
razem, mo˝e byÊmy przeszli na "ty".



Ewa: -Nie mam nic przeciwko temu. Ewa.
Janek: -O nie, chwileczk´. Prosz´.
Ewa: -Dzi´kuj´.
Janek: -Jan.
Ewa: -Ewa.
Janek: -A wi´c musz´ ci powiedzieç, ˝e pierwszego dnia

jak do nas przysz∏aÊ, to mia∏em ochot´ udusiç ci´ go∏ymi
r´kami.

Ewa: -Widzia∏am to, ale w∏aÊnie dlatego postanowi∏am si´
nie daç.

Janek: -Hm.
Ewa: -Wie pan... znaczy... wiesz, rozmawia∏am z

Racewiczem... (Janek: Hm...( ... i on zgodzi∏ si´, ˝ebym ci´
troch´ odcià˝y∏a i wzi´∏a od ciebie troch´ tych zestawieƒ
statystycznych z prac zleconych. Robi∏am to ju˝ kiedyÊ. Co
ty na to?

Janek: -Jezus Maria! Ewa, jesteÊ najwspanialszà
dziewczynà pod s∏oƒcem! (wchodzi ˝ona(

  6. G∏uchy telefon

Postaci: Janek, Pawe∏
Miejsce: Mieszkanie Janka

Pawe∏: -Âpi?
Janek: -Przepraszam, ˝e to wszystko tak d∏ugo trwa∏o, ale

musia∏em jej opowiedzieç bajk´ na dobranoc, a ona ca∏y czas
mi przerywa∏a i pyta∏a si´ o wujka Paw∏a.

Pawe∏: -?e mnie jeszcze pami´ta. Nie widzieliÊmy si´
przecie˝ ponad pó∏ roku. Bardzo si´ zmieni∏a, ale nadal jest
Êliczna. Ty wiesz, ˝e chyba teraz jest bardziej podobna do
ciebie ni˝ do KryÊki.

Janek: -A, to rzeczywiÊcie jest Êliczna. S∏uchaj, Pawe∏, co
b´dziesz pi∏? Y... y... whisky, gin?

Pawe∏: -Nie, nie, samochodem jestem.
Janek: -No, nie wyg∏upiaj si´, na litoÊç boskà, no, co ty,

no? No, przecie˝ nie widzieliÊmy si´ kop´ czasu, a poza tym
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ja ci mog´ jutro samochód odprowadziç do instytutu, Pawe∏.
A przecie˝ mo˝esz tutaj spaç. KryÊka wyjecha∏a.

Pawe∏: -A gdzie polecia∏a?
Janek: -Nie wiem, nie wiem, jakiÊ, jakiÊ czarter. Istambu∏

czy, czy Dakart. No to co, czego si´ napijesz?
Pawe∏: -A mo˝e byç to brandy.
Janek: -O, dobra!
Pawe∏: -No to zdrowie!
Janke: -Jak ojciec?
Pawe∏: -Fatalnie. Ataki sà coraz gorsze, ma je po kilka razy

dziennie. ¸adujà w niego Êrodki przeciwbólowe,wi´c
niemal, niemal bez przerwy jest otumaniony. Próbowali mu
zrobiç arteriografi´, ale nie uda∏o si´. Okaza∏o si´, ˝e oprócz
wieƒcówki ma jeszcze znaczne zw´˝enie mia˝d˝ycowe
t´tnicy. Jednym s∏owem, stan jest bardzo z∏y. Boj´ si´, ˝e
tym razem mo˝e z tego nie wyjÊç.

Janek: -Nie przesadzaj.
Pawe∏: -Ojciec, zresztà, zdaje sobie doskonale z tego

spraw´. Najgorsze jest w∏aÊnie to, ˝e spasowa∏, podda∏ si´.
(telefon(

Janek: -Przepraszam ci´... Halo? Halo? Halo? Ty gnoju!
Pawe∏: -Co si´ sta∏o?
Janek: -Nie wiem, g∏uchy telefon. Zdarza si´ to ostatnio,

zw∏aszcza, kiedy KryÊki nie ma w domu.
Pawe∏: -Janek, hm, co jest grane?
Janek: -Nie wiem. Wydaje mi si´, ˝e KryÊka ma kogoÊ,

nawet domyÊlam si´, kto to mo˝e byç.
Pawe∏: -Nie przesadzasz?
Janek: -Niewa˝ne, chodê, napijemy si´!
Pawe∏: -No!
Janek: -Najbardziej perfidne to jest to, ˝e ona mi wmawia,

˝e to ja jà zdradzam. Dwa tygodnie temu nie polecia∏a do
Moskwy. Wróci∏a wczeÊniej, a by∏a u mnie ta, ta nowa...
dziewczyna.

Pawe∏: -Ta Ewa.
Janek: -...tak, ta Ewa Glinicka. Przysz∏a z dokumentacjà,

no siedzieliÊmy, piliÊmy herbat´, KryÊka wesz∏a, awantura.



Wiesz, wmawia mi, ˝e ja co najmniej od dwóch lat ˝yj´ z tà
panienkà. Nie, kretynizm.

Pawe∏: -Widzia∏em jà w szpitalu.
Janek: -Kogo?
Pawe∏: -No, t´ Ew´.
Janek: -Ach.
Pawe∏: -By∏a akurat na oddziale u kole˝anki, na tym

oddziale, gdzie le˝y mój ojciec.
Janek: -Tak.
Pawe∏: -Odwioz∏em jà do domu. Okaza∏o si´, ˝e mieszka u

profesora Sucheckiego, który jest jej niedosz∏ym teÊciem. A
to jest akurat no, ja wiem, gdzieÊ dwie ulice od moje-
naszego domu. Mój ojciec zresztà zna S∏ucheckiego. Razem
byli w tej spó∏dzielni, która budowa∏a segmenty. Ty wiesz,
˝e ta Ewa jest nawet ca∏kiem sympatyczna.

Janek: -S∏uchaj, to jest w ogóle, to jest Êwietna dziewczyna.
I w ogóle, wiesz, dobrze ma w g∏owie pouk∏adane, jak Boga
kocham. Ty wiesz, ona wykry∏a taki numer w naszej
dokumentacji, ˝e wiesz, mucha nie siada. Opowiem ci
wszystko, ale zjemy kolacj´. Pomo˝esz mi zrobiç?

Pawe∏: -Dobra.
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Odcinek ósmy: No i jak?

W poprzednim odcinku...

Ewa wzi´∏a do domu czasopisma naukowe, które Janek w∏aÊnie
teraz chce przeczytaç. Janek jest wÊciek∏y. Robi Ewie awantur´ i
˝àda zwrotu czasopism. Ewa przynosi mu czasopisma do
mieszkania. Janek przeprasza Ew´ za swoje zachowanie i zaprasza jà
do Êrodka na herbat´. Wkrótce, Ewa i Janek przechodzà na ty. I w
tym momencie do mieszkania wchodzi Krystyna, której lot do
Moskwy zosta∏ odwo∏any. Co Krystyna pomyÊli? Czy Jankowi uda
si´ przekonaç jà, ˝e by∏o to niewinne spotkanie z kole˝ankà z pracy?
Przecie˝ ta sytuacja mo˝e mieç wp∏yw na jej stosunek do Wernera,
który wydaje si´ byç dla niej czymÊ wi´cej ni˝ szefem na pok∏adzie.
Czy to w∏aÊnie on dzwoni póênym wieczorem i odk∏ada s∏uchawk´?

1. Karczemne awantury

Miejsce: U Krysi
Postaci: Krysia, Joasia

Joasia: -No i jak?
Krysia: -Uwa˝am, ˝e Êwietnie wyglàdasz! Wiesz, on ci

b´dzie pasowa∏ do wielu rzeczy. Mo˝e, gdyby mia∏ troch´,
troch´ inaczej tutaj pod szyjà, to bym go sobie zostawi∏a.

Joasia: -Ile za niego chcesz?
Krysia: -Pi´tnaÊcie dolarów, tyle, ile zap∏aci∏am.
Joasia: -Ah!
Krysia: -Joasiu, te swetry kosztujà pi´çdziesiàt tysi´cy na

"Perskim".
Joasia: -O, mamo!
Krysia: -Hm, hm.
Joasia: -No dobrze, bior´ go.
Krysia: -No! Adama nie b´dzie? Szkoda, chcia∏am go o coÊ

zapytaç.
Joasia: -Krysiu, pami´tasz naszà ostatnià rozmow´?

Opowiada∏am ci o dziewczynie Adama z przed kilku lat...



Krysia: -Hm.
Joasia: -... i, ˝e od tego czasu jest spokój. Od dwóch

tygodni Adam codziennie wychodzi z domu wieczorami,
nawet w niedziel´. On mówi, ˝e chodzi na spacery, bo w
jego wieku...

Krysia: -Hm.
Joasia: -Krysiu, ludzie to widzà. Moja kole˝anka z telewizji

mówi∏a mi, ˝e widzia∏a go z jakàÊ m∏odà dziewczynà w
kawiarni i ˝e nie by∏a to rozmowa o pracy dwojga
naukowców. ... Co ci si´ sta∏o?

Krysia: -Bo widzisz, ja w podobnej sprawie do was.
Joasia: -Jak to?
Krysia: -Pami´tasz jak mia∏am ten odwo∏any lot do

Moskwy?
Joasia: -Pami´tam.
Krysia: -Wróci∏am do domu wczeÊniej i ...
Joasia: -I co?
Krysia: -... zasta∏am Janka z dziewczynà. Nastrojowa

muzyka, Êwiece... Podejrzewam, ˝e gdybym wróci∏a o
godzin´ póêniej, zasta∏abym ich w ∏ó˝ku. Najgorsze w tym
wszystkim jest to, ˝e to on mnie ca∏y czas podejrzewa∏, robi∏
jakieÊ karczemne awantury.

Joasia: -No, ale jakoÊ próbowa∏ ci si´ wyt∏umaczyç?
Krysia: -Hm. Daj spokój! K∏ama∏ i to nieudolnie. Wyobraê

sobie, wymyÊli∏, ˝e to jest dziewczyna od niego z pracy,
która przysz∏a wieczorem po dokumentacj´. Bzdura
kompletna! Chcia∏am si´ jednak Adama zapytaç czy to
prawda z tà dziewczynà.

Joasia: -O ile wiem, to tak. Rozmawiali i mówili, ˝e ta
dziewczyna przysz∏a na miejsce Hanisza czy coÊ takiego.

Krysia: -Aha.

2. W trudnym wieku

Miejsce: U Adamów
Postaci: PiotruÊ, Marta, Adam, Joanna
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PiotruÊ: -Co robisz, wariatko! Dlaczego zmieni∏aÊ
program? Ja chc´ oglàdaç slalom.

Marta: -A ja nie!
PiotruÊ: -Oddaj!
Marta: -Idê stàd!
PiotruÊ: -Oddaj go!
Marta: -Idê stàd, rozumiesz!
PiotruÊ: -No, oddaj to!
Marta: -No, idê stàd, rozumiesz!
Adam: -Co si´ tu dzieje, czy w niedziel´ nie mo˝na

odpoczàç?! O co chodzi?
PiotruÊ: -Tato, bo ona mi zmieni∏a, oglàda∏em slalom!
Marta: -Ja te˝ chc´ oglàdaç swoje!
Adam: -JesteÊ starsza, mo˝esz mu ustàpiç, prawda?
Marta: -Ty zawsze trzymasz jego stron´, mam tego dosyç!
Adam: -Marta! Chcia∏bym na przysz∏oÊç, ˝ebyÊ hamowa∏a

swoje nerwy. Dopóki tu mieszkasz, nie ˝ycz´ sobie
wrzasków ani trzaskania drzwiami, rozumiesz?! I Êcisz t´
dzikà muzyk´! ... (do Joasi:( Przepraszam ci´, hm.

Joasia: -Nie powinieneÊ jej tak traktowaç.
Adam: -A twojej córce wolno podnosiç na mnie g∏os i

trzaskaç drzwiami.
Joasia: -Ona jest w trudnym wieku. Nie ona jedna reaguje

w ten sposób. A ty zamiast jej pomóc, jeszcze doprowadzasz
do konfliktów.

Adam: -Zawsze jej bronisz.
Joasia: -Nieprawda, ja tylko chc´, ˝ebyÊ traktowa∏ jà tak

samo jak Piotrka.
Adam: -Dobrze.
Joasia: -Obiecywa∏eÊ mi to.
Adam: -Dobrze, porozmawiamy o tym póêniej, jak dzieci

pójdà spaç, teraz id´.
Joasia: -Dokàd?
Adam: -Umówi∏em si´, wróc´ wieczorem.

3. Zaskakujesz mnie



Miejsce: Sto∏ówka przy instytucie
Osoby: Adam, Ewa, dwie studentki, pan doktor (wyk∏adowca)

Studentka: -Panie doktorze, prosimy, prosimy do nas.
Pan doktor: -Dzi´kuj´ uprzejmie, widz´, ˝e w Êwietnej

formie.
Studentka: -Z czego b´dzie nas pan doktor egzaminowa∏

dzisiaj?
Pan doktor: -A co panie najlepiej umiejà?
Studentka: -Mo˝e enzymy?
Pan doktor: -Pani te˝?
Studentka: -No, tak. Razem uczy∏yÊmy si´.
Pan doktor: -I nauczy∏yÊmy si´?
Studentka: -No, oczywiÊcie.
Pan doktor: -No, to o to nie b´d´ pyta∏.
Studentka: -Dlaczego?
Pan doktor: -No, jak to panie umiejà, to po co mam pytaç,

mam zaufanie. (wybuch Êmiechu( Nie, no oczywiÊcie...
Adam: -KiedyÊ te˝ si´ tak przysiad∏em. (Ewa: Hm.(

...Pami´tasz?
Ewa: -I te˝ mnie egzaminowa∏eÊ. Tylko, ˝e ty by∏eÊ dla

mnie bardzo surowy. Ledwo dosta∏am trój´, hm.
Adam: -Ewa.
Ewa: -Tak?
Adam: -Dlaczego mnie wtedy zostawi∏aÊ? Po wakacjach

szuka∏em ci´ wsz´dzie. By∏em w akademiku. KtoÊ mi
powiedzia∏, ˝e wyjecha∏aÊ, ˝e wzi´∏aÊ dziekaƒski urlop, ˝e w
ogóle zrezygnowa∏aÊ ze studiów. Co si´ wtedy sta∏o?

Ewa: -RzeczywiÊcie, wzi´∏am urlop i wyjecha∏am z
Warszawy.

Adam: -To wiem, ale, dlaczego?
Ewa: -By∏am chora.
Adam: -Chora? Co ci by∏o?
Ewa: -Takie babskie sprawy.
Adam: -Przecie˝ potem wróci∏aÊ na studia. Dlaczego mnie

nie szuka∏aÊ?
Ewa: -Po co?
Adam: -Dlaczego?
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Ewa: -Wszystko by∏o skoƒczone.
Adam: -Tak, to wiem, ale ciàgle nie rozumiem, dlaczego?
Ewa: -I pewnie nigdy nie zrozumiesz. Adam, przecie˝ to

nie mia∏o perspektyw. Pami´tam, ˝e te˝ kiedyÊ pomyÊla∏am
o twojej rodzinie. Ja te˝ nie mia∏am ojca. Rzuci∏am to
wszystko, bo nie chcia∏am komplikowaç ˝ycia sobie , tobie i
innym.

Adam: -Nie pomyÊla∏aÊ, ˝e mnie ranisz, ˝e...
Ewa: -Prosz´ ci´, nie mówmy ju˝ o tym. By∏o, min´∏o.

S∏uchaj, rozmawiajmy raczej o sprawach zawodowych.

4. Mi´dzy nami

Stopczyk: -Nag∏y powrót Hanisza mocno skomplikowa∏ mi
sytuacj´. MyÊla∏em, ˝e b´dzie na stypendium do koƒca, ma∏o
tego, mia∏em nawet informacj´, ˝e byç mo˝e przed∏u˝y je
sobie. Tymczasem on si´ zjawi∏ w Warszawie oÊwiadczajàc,
˝e chce wróciç do pracy. Formalnie wszystko jest w
porzàdku. Etat czeka na niego, wi´c... Z drugiej strony
pozostaje problem pani Glinickiej. Na razie jest zatrudniona
na sta˝u, ale obiecywa∏em jej, ˝e byç mo˝e w przysz∏oÊci
znalaz∏by si´ dla niej pe∏ny etat w paƒskiej pracowni. W
zasadzie potrzebny jest panu ktoÊ taki.

Adam: -OczywiÊcie.
Stopczyk: -No, widzi pan. Skoro jednak Hanisz, praktycznie z
dniem dzisiejszym, wraca do pracy, trzeba zastanowiç si´
czy po okresie sta˝u nie b´d´ musia∏ jej zwolniç.

Adam: -Szkoda, to bardzo utalentowana dziewczyna.
Stopczyk: -Tak? A co pan sàdzi o Duraju?
Adam: -MyÊl´, ˝e pan dyrektor zna moje zdanie w tej

sprawie. Uwa˝am go za bardzo utalentowanego naukowca,
obdarzonego wyobraênià, umiej´tnoÊcià abstrakcyjnego
myÊlenia, w ogóle ma wszystkie cechy potrzebne do
twórczej pracy.

Stopczyk: -No, byç mo˝e. Pan zna go lepiej. Ja osobiÊcie
nie odnios∏em takiego wra˝enia. Natomiast pomyÊla∏em o
czymÊ. Otó˝ mój przyjaciel, dyrektor Cefarmu, poszukuje



kogoÊ na kierownika zak∏adu badawczo-rozwojowego.
KogoÊ m∏odego, zdolnego, z inicjatywà. MyÊl´, ˝e Duraj nie
by∏by z∏ym kandydatem, a my mielibyÊmy rozwiàzane
sprawy etatowe. Co pan na to?

Adam: -Sàdz´, dyrektorze, ˝e pan za wszelkà cen´ chce si´
pozbyç Duraja, a przecie˝ jest on nam bardzo potrzebny.

Stopczyk: -Nie ma ludzi niezastàpionych, panie doktorze.
Adam: -OczywiÊcie, ale skoro go ju˝ mamy.
Stopczyk: -No, tak. MyÊl´, ˝e niepotrzebnie

podejmowa∏em ten temat. Mam nadziej´, ˝e to pozostanie
mi´dzy nami.

Adam: -OczywiÊcie.
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 Odcinek dziewiàty: DoroÊli ludzie

W poprzednim odcinku...

Joanna mówi Krystynie, ˝e Adam spotyka si´ z jakàÊ m∏odà
dziewczynà. Krystyna nie jest tym wcale zaskoczona, poniewa˝ ona
te˝ zasta∏a Janka z jakàÊ m∏odà dziewczynà w ich mieszkaniu. Czy
Joanna i Krystyna zdajà sobie spraw´ z tego, ˝e chodzi o t´ samà
dziewczyn´ i ˝e tà tajemniczà dziewczynà jest Ewa?

A tymczasem w domu Racewiczów awantura. Piotrek chce
oglàdaç program sportowy, a Marta nie znosi sportu w telewizji.
Spraw´ rozstrzyga Adam. Ale czy s∏usznie? Czy Adam nie jest
stronniczy? Konflikt dzieci przenosi si´ na rodziców. W koƒcu
Adam oÊwiadcza, ˝e wychodzi z domu na spotkanie. Z kim Adam
spotyka si´? Widocznie z Ewà, bo w nast´pnej scenie widzimy ich
oboje pogrà˝onych w powa˝nej rozmowie...

1. Stan wojenny
Miejsce: Szpital
Postaci: Pawe∏, jego ojciec, Agata Wieczorek

Ojciec: -O, jesteÊ. Niepotrzebnie dzisiaj przyszed∏eÊ.
Pawe∏: -Mówi∏em ci, ˝e twój lekarz prowadzàcy, doktor

Zych, jest przyjacielem Janka Duraja. Pozwoli∏ mi odwiedzaç
ci´ cz´Êciej. Jak si´ czujesz?

Ojciec: -Kiepsko. Po po∏udniu mia∏em znowu ci´˝ki atak.
Szpikujà mnie Êrodkami przeciwbólowymi, ale to nic nie
pomaga.

Pawe∏: -No to przedtem te˝ tak by∏o, pami´tasz? I potem
si´ cofn´∏o. Teraz b´dzie tak samo, zobaczysz.

Ojciec: -Nie, nie przetrzymam tego.
Pawe∏: -Dlaczego tak mówisz? No, jeÊli sam si´ poddasz,

to oczywiÊcie, nic z tego nie wyjdzie, ale...



Ojciec: -Pawe∏, jesteÊmy przecie˝ doros∏ymi ludêmi. Ja
mam lat szeÊçdziesiàt cztery. Zdà˝y∏em ju˝ pochowaç
kilkunastu kolegów, którzy mieli mniej szcz´Êcia. Ale
najbardziej ˝al mi tego, ˝e chyba nie doczekam wydania
mojej ostatniej ksià˝ki, na którà bardzo liczy∏em.

Pawe∏: -Mówisz o "Stanie wojennym"?
Ojciec: -Tak.
Pawe∏: -No przecie˝ ukaza∏a si´ w Pary˝u.
Ojciec: -No, ale to nie to samo.
Pawe∏: -Poczekaj, pójd´ po lekarza.
Agata (do Ewy): -Ja wtedy si´ nie domyÊli∏am, ˝e o to mu

chodzi...
Pawe∏: -Pani doktor, z ojcem jest gorzej. Mog∏aby pani

pójÊç do niego?

2. Czy mo˝na?

Miejsce: Kawiarnia w instytucie
Postaci: Adam, Ewa

Adam: -Przepraszam, czy mo˝na ?
Ewa: -OczywiÊcie. Dobrze, ˝e jesteÊ. Chcia∏am zapytaç,

czy mog´ dzisiaj wczeÊniej troch´ wyjÊç. Musz´ pójÊç do
lekarza.

Adam: -To dlatego dobrze, ˝e jestem. OczywiÊcie, ˝e
mo˝esz. CoÊ ci jest?

Ewa: -Nie, nic takiego.
Adam: -Mo˝e to skutki tego wypadku? Czasem takie

rzeczy wy∏a˝à po paru tygodniach, a poza tym jesteÊ blada
od paru dni i to omdlenie. Ewa, co ci jest?

Ewa: -Nie, na pewno nic takiego.
Adam: -S∏uchaj, zobaczymy si´ dzisiaj po po∏udniu.
Ewa: -Adam.
Adam: -Prosz´ ci´. Tam, gdzie zawsze, o piàtej.
Ewa: -Nie potrafi´ ci odmówiç.
Adam: -I to ci´ martwi?
Ewa: -Bardzo.
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3. Wyniki
Miejsce: Klinika
Postaci: Ewa, recepcjonistka

Ewa: -Chcia∏am odebraç wyniki.
Recepcjonistka : -Nazwisko?
Ewa: -Glinicka. Dzi´kuj´.
Inna pacjentka: -Prosz´. Do doktora Pasikonika, prosz´.
Recepcjonistka : -Chwileczk´.

4. Chyba tak

Miejsce: Klinika
Postaci: Ewa, lekarka ginekolog

Ewa: -No i co, pani doktor?
Lekarka: -Wszystko w porzàdku. Jest pani w siódmym

tygodniu cià˝y. Cieszy si´ pani?
Ewa: -Tak. Chyba tak.

5. Mo˝esz na mnie liczyç

Miejsce: Kawiarnia
Postaci: Adam, Ewa

Adam: -Co ci jest, Ewuniu?
Ewa: -Czy dlatego si´ ze mnà spotka∏eÊ, ˝eby si´ o to

pytaç?
Adam: -Nie, nie tylko. Ale chc´ wiedzieç, co ci dolega.
Ewa: -Naprawd´?
Adam: -Naprawd´.
Ewa: -Jestem w cià˝y.
Adam: -Co?
Ewa: -Jestem w cià˝y. To dziecko Wojtka.
Adam: -Chcesz je urodziç?
Ewa: -Tak.
Adam: -Pami´taj, ˝e zawsze mo˝esz na mnie liczyç.
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6. Mam tego dosyç

Miejsce: Dom Sucheckich
Postaci: Ewa, Agata Wieczorek; teÊciowa

Ewa: -Zrozum, Agata, ja bardzo bym chcia∏a urodziç to
dziecko, ale jednoczeÊnie zdaj´ sobie spraw´ ze wszystkich
konsekwencji. Przecie˝ ono od poczàtku nie b´dzie mia∏o
ojca. Nie b´dzie go nawet zna∏o. A poza tym czy ja dam
rad´ sama je wychowaç?

Agata: -S∏uchaj, to ˝e nie b´dzie mia∏o ojca, to oczywiÊcie
przykre, ale to, ˝e nie b´dziesz mog∏a go wychowaç. Ewa,
na ca∏ym Êwiecie tysiàce kobiet samotnie wychowuje swoje
dzieci, a poza tym, o ile dobrze pami´tam przed pi´ciu laty
zdecydowa∏aÊ si´ ju˝ na taki krok.

Ewa: -Tak, ale to by∏o zupe∏nie co innego. By∏am m∏oda,
niedoÊwiadczona, g∏upia. Ojciec dziecka ˝y∏. Co prawda nie
wiedzia∏ o jego istnieniu, ale zawsze wiedzia∏am, ˝e mog´
do niego pójÊç, poprosiç o pomoc, o rad´. Teraz, to jest
zupe∏nie co innego.

Agata: -Przestaƒ, przestaƒ. Przecie˝ tak nie mo˝na myÊleç.
Nie b´dziesz przecie˝ do koƒca ˝ycia samotna. JesteÊ m∏oda,
atrakcyjna. Ewa, na pewno pr´dzej czy póêniej znajdzie si´
ktoÊ z kim b´dziesz chcia∏a zostaç, kto b´dzie móg∏ byç
ojcem dla twojego dziecka.

Ewa: -Agata, to wcale nie jest takie proste. A poza tym
czy ja donosz´ t´ cià˝´. Przecie˝ ju˝ wtedy lekarze mówili,
˝e ryzyko jest bardzo du˝e.

Agata: -Ewa, powiedz mi jak to w∏aÊciwie wtedy by∏o.
Ewa: -My∏am okna i poÊlizgn´∏am si´, spad∏am z parapetu

tak niefortunnie. No, wiesz...
Agata: -No, a co teraz mówi lekarka?
Ewa: -?e musz´ uwa˝aç. Tyle, to ja sama wiem.
Agata: -Hm. To wcale nie jest takie g∏upie. Hm. Dam ci

telefon. Doktor Kubiak, zapami´taj to nazwisko. Bardzo
dobry specjalista. Jest bardziej po∏o˝nikiem ni˝
ginekologiem. Mo˝esz powo∏aç si´ na mnie, pójÊç do niego
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prywatnie. PoproÊ, ˝eby ci´ prowadzi∏, albo niech ci´
chocia˝ zbada i coÊ poradzi, dobrze? Prosz´.

Ewa: -Dzi´kuj´. Jutro do niego zadzwoni´.
Agata: -Hm.
Ewa: -S∏yszysz? To ona.
TeÊciowa: -Przepraszam, Ewuniu. O, widz´, ˝e masz

goÊcia. Dzieƒ dobry, pani.
Agata: -Dzieƒ dobry.
TeÊciowa: -Wychodz´ do sklepu. Mo˝e ci coÊ za∏atwiç?
Ewa: -Nie, dzi´kuj´, mamo.
TeÊciowa: -To ja zostawi´ drzwi uchylone, ˝ebyÊ w razie

czego us∏ysza∏a telefon. Do widzenia, pani.
Agata: -Do widzenia.
Ewa: -Sama widzisz. Mam wra˝enie, ˝e jestem ciàgle

szpiegowana, pilnowana. Mam ju˝ tego dosyç.

7. Na cmentarzu

Miejsce: Cmentarz, grób Wojtka
Postaç: Ewa

Ewa: -Przysz∏am tu, ˝eby ci powiedzieç, ˝e b´dziemy
mieli dziecko.



Odcinek dziesiàty: Drobiazg
W poprzednim odcinku...

Pawe∏ odwiedza ojca w szpitalu. Niestety, ojciec nie czuje si´
dobrze i uwa˝a, ˝e lekarstwa mu nie pomagajà. W dodatku martwi go,
˝e nie doczeka wydania swojej ostatniej ksià˝ki "Stan wojenny."
Pawe∏ pociesza go jak mo˝e, ale czy ojciec jest przekonany, ˝e jego
stan si´ polepszy?

Ewa te˝ ma problemy ze zdrowiem i chce wyjÊç wczeÊniej z pracy,
aby pójÊç do lekarza. Adam zgadza si´, ale przy okazji chce spotkaç si´
z nià po pracy. Odbierajàc wyniki badaƒ, Ewa dowiaduje si´, ˝e jest w
cià˝y. Czy Ewa rzeczywiÊcie cieszy si´ z tego? Kto jest ojcem tego
dziecka?

W czasie rozmowy ze swojà przyjació∏kà Agatà Ewa przyznaje, ˝e
ma dosyç mieszkania razem z teÊciami. Póêniej, na cmentarzu,
ujawnia swojemu nie˝yjàcemu narzeczonemu Wojciechowi, ˝e b´dà
mieli dziecko.

1. Chcia∏em podzi´kowaç

Miejsce: Gabinet lekarski
Postaci: Pawe∏, doktor Zych

Pawe∏: -Dzieƒ dobry.
Zych: -Prosz´. Prosz´, niech pan siada. Co to jest?
Pawe∏: -Taki drobiazg, chcia∏em podzi´kowaç. Tak

serdecznie zajà∏ si´ pan ojcem.
Zych: -To zupe∏nie niepotrzebne.
Pawe∏: -Ale˝ prosz´, niech pan przyjmie. By∏em w∏aÊnie u

ojca. Mówi, ˝e czuje si´ znacznie lepiej. Podobno od rana nie
mia∏ bóli. Czy to oznacza, ˝e sytuacja jest ju˝ opanowana?

Zych: -Jak pan wie, nawet w najbardziej posuni´tej
wieƒcówce bywajà lepsze i gorsze dni. No, ale có˝. Nie b´d´
pana ok∏amywa∏. Stan paƒskiego ojca jest nadal bardzo
powa˝ny. Praktycznie, nale˝y byç przygotowanym na
wszystko. Najgorsze w tym wszystkim jest to, ˝e leki sà coraz
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mniej skuteczne, mimo ˝e podajemy je w bardzo du˝ych
iloÊciach.

Pawe∏: -Ja w∏aÊnie mi´dzy innymi w tej sprawie
przyszed∏em do pana. Co pan sàdzi o neuronalginie?

Zych: -Neuronalgin? No trudno mi cokolwiek na ten temat
powiedzieç. Sàdzàc z tego, co czyta∏em, jest rewelacyjny.

Pawe∏: -Ja móg∏bym go spróbowaç, móg∏bym go spróbowaç
sprowadziç. Jak pan wie, by∏em ostatnio na stypendium w
Szwajcarii. Tam neuronalgin stosuje si´ ju˝ na szerokà skal´.
W∏aÊnie w takich schorzeniach jak u ojca lekarze twierdzà, ˝e
daje znakomite efekty.

Zych: -Szkopu∏ jednak w tym, ˝e nie figuruje on jeszcze na
liÊcie leków dopuszczonych do stosowania przez nasze
Ministerstwo Zdrowia. No, sàdzàc z tego, co wiem, sà bardzo
zaawansowane prace nad nim. Kto wie, mo˝e nied∏ugo...

Pawe∏: -W ka˝dym bàdê razie, spróbuj´ go sprowadziç.
Zych: -Trudno mi cokolwiek panu radziç.
Pawe∏: -Tak, rozumiem. Jeszcze raz dzi´kuj´ za to, ˝e

zaopiekowa∏ si´ pan tak ojcem. Do widzenia.
Zych: -Do widzenia.

2. Mog∏abyÊ?

Miejsce: Lotnisko
Postaci: Pawe∏, Krystyna, kole˝anki Krystyny

Krystyna: -O, tam sà. Dziewczyny, która z was dzisiaj ma
lot?

Kole˝anka: -Chyba Beata Jaworska.
Krystyna: -O!
Kole˝anka: -Beata ju˝ idzie.
Krystyna: -Beatko, s∏uchaj...
Pawe∏: -Dzieƒ dobry.
Beata: -Dzieƒ dobry.
 Krystyna: -... ty dzisiaj lecisz do Zurychu? Mog∏abyÊ

odebraç lekarstwo dla...
Beata: -Tak, oczywiÊcie.



Krystyna: -... dla naszego znajomego. To b´dzie na
nazwisko Pawe∏ Hanisz.

Beata: -Dobrze.
Krystyna: -A zg∏osi si´ po to ...
Pawe∏: -Profesor Raiter.
Krystyna: -Profesor Rajter.
Pawe∏: -Ja tu pani zapisz´ na wizytówce. Bardzo prosz´.
Beata: -Dzi´kuj´.
Krystyna: -No, strasznie ci dzi´kuj´.
Pawe∏: -Dzi´kuj´ uprzejmie... Fajna kobitka.

3. Co za spotkanie

Miejsce: Ulica
Postaci: Ewa, Pawe∏

Ewa: -Dzieƒ dobry.
Pawe∏: -Dzieƒ dobry. Co za spotkanie!
Pawe∏: -No, mówi∏em pani ostatnio, ˝e mieszkamy bardzo

blisko i ˝e b´dziemy si´ cz´Êciej spotykaç.
Ewa: -Tak. Jak si´ czuje paƒski ojciec?
Pawe∏: -No, ogólnie bez zmian, ale na szcz´Êcie, jak by∏em

ostatnio u niego w szpitalu, czu∏ si´ znacznie lepiej, ni˝ w
ciàgu ostatnich dni. Poza tym zdoby∏em Êwietny szwajcarski
lek.

Ewa: -Jak si´ nazywa?
Pawe∏: -Neuronalgin.
Ewa: -Ach! Ten. Czyta∏am o nim. W sumie doÊç prosty, ale

wstawiony na przed∏u˝enie dzia∏ania, tak?
Pawe∏: -No, widz´, ˝e pani jest Êwietnie zorientowana.

Zresztà, Janek Duraj mówi∏ mi o pani w samych
superlatywach. Podprowadz´ panià.

Ewa: -Dobrze.
Pawe∏: -Nie wiem czy pani wie, ˝e wracam do pracowni.
Ewa: -Tak. Adam, to znaczy, doktor Racewicz mówi∏ nam

dzisiaj o tym.
Ewa: -No, w∏aÊnie, a propos Adama, mo˝e mówilibyÊmy

sobie po imieniu skoro mamy razem pracowaç.
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Ewa: -Âwietnie! Ewa.
Pawe∏: -Pawe∏. A mo˝e wpad∏abyÊ wieczorem na herbat´

do mnie?
Ewa: -Ch´tnie. O której?
Pawe∏: -No, po ósmej. WczeÊniej jeszcze id´ do ojca do

szpitala. A mieszkam tutaj, na Karpiƒskiego 3.
Ewa: -Dobrze. B´d´.
Pawe∏: -No, to do zobaczenia wieczorem.
Ewa: -CzeÊç!
Pawe∏: -CzeÊç!

4. Reinkarnacja

Miejsce: U Paw∏a w domu
Postaci: Ewa, Pawe∏

Ewa: -Ojca nie pami´tam prawie wcale. Pojawia∏ si´ w
domu na krótko, zaraz potem znika∏. Kiedy mia∏am pi´ç lat,
odszed∏ od nas definitywnie z innà kobietà. Mama
wychowywa∏a nas sama z trudem wià˝àc koniec z koƒcem.
By∏a nauczycielkà w podstawówce. Dorabia∏a w miejscowym
domu kultury prowadzàc kó∏ko teatralne, organizujàc
spotkania z ró˝nymi aktorami, pisarzami. Pami´tam, ˝e
zawsze wraca∏a z tych spotkaƒ radosna, uÊmiechni´ta. Zdaje
si´, ˝e by∏y to najszcz´Êliwsze chwile w jej ˝yciu. Po kilku
miesiàcach ojciec przesta∏ przysy∏aç pieniàdze, a matka by∏a na
tyle ambitna, ˝e nie upomina∏a si´ o nie. By∏o nam naprawd´
ci´˝ko. Pami´tam z jakà zazdroÊcià patrzy∏am na inne dzieci,
które mia∏y drogie zabawki, nowe ciuchy, buty. Do dziÊ mam
przed oczami widok mamy, która po sprawdzeniu iluÊ tam
zeszytów z klasówkami, ledwo patrzàc na oczy, ∏ata∏a i
cerowa∏a moje rzeczy. A najgorsze przysz∏o wtedy, kiedy
by∏am w trzeciej klasie. Mama zachorowa∏a nagle. Zabrali jà
do szpitala, zrobili operacj´, ale by∏o ju˝ za póêno. To by∏
wyjàtkowo z∏oÊliwy nowotwór. Nie mia∏a ˝adnych szans.
Chyba wtedy, w∏aÊnie, postanowi∏am, ˝e jak dorosn´, zajm´
si´ badaniem leków, które ludziom mogà uratowaç ˝ycie. Po



Êmierci mamy zabra∏a mnie do siebie taka ciocia-babcia.
W∏aÊciwie poza nià nie mia∏am nikogo bliskiego.

Pawe∏: -Ojciec? Siostra?
Ewa: -Renata odesz∏a z domu jeszcze przed Êmiercià matki.

Wyjecha∏a gdzieÊ w Polsk´, potem kontakt si´ urwa∏. Mama
zawsze mówi∏a, ˝e odziedziczy∏a natur´ po ojcu. Jego,
zresztà, te˝ z ciocià szuka∏yÊmy, ale bezskutecznie. Pracowa∏
na jakichÊ budowach, cz´sto zmienia∏ adresy. Potem, kilka lat
póêniej, dowiedzia∏am si´, ˝e ktoÊ go widzia∏ na budowie
gdzieÊ w Iraku czy w Libii, ale byç mo˝e by∏a to tylko
przypadkowa zbie˝noÊç nazwisk. Zresztà, wtedy ju˝
przesta∏am go szukaç. Skoƒczy∏am liceum, dosta∏am si´ na
studia, przenios∏am do Warszawy. Zacz´∏am nowe ˝ycie.
Wiesz, to dziwne, przecie˝ my si´ w∏aÊciwie nie znamy.
Rozmawiamy z sobà drugi albo trzeci raz w ˝yciu, a ja ci
opowiadam prawie ca∏e moje ˝ycie. Budzisz ogromne
zaufanie.

Pawe∏: -Tak, to rzeczywiÊcie niezwyk∏e. Ja te˝ odnosz´
takie wra˝enie, jakbyÊmy si´ znali bardzo d∏ugo. To tak jak
nieraz bierzesz udzia∏ w jakimÊ wydarzeniu i wydaje ci si´, ˝e
to ju˝ by∏o, zdarzy∏o si´.

Ewa: -To by potwierdza∏o teori´ reinkarnacji.
Pawe∏: -No, wiesz, ˝e coÊ w tym jest. Mo˝e myÊmy si´ w

poprzednim wcieleniu ju˝ spotkali, mo˝e kochaliÊmy si´.
Ewa: -Mo˝e. Ale teraz opowiedz mi coÊ o sobie.
Pawe∏: -Dobrze. Nastawi´ wod´, napijesz si´ jeszcze

herbaty?
Ewa: -Tak.
Pawe∏: -A mo˝e chcesz kaw´?
Ewa: -Nie, nie dzi´kuj´.
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Odcinek jedenasty: Na pych
W poprzednim odcinku...

Pawe∏ przynosi prezent do szpitala, aby podzi´kowaç doktorowi
Zychowi za opiek´ nad ojcem. Proponuje te˝, ˝e sprowadzi ze
Szwajcarii lekarstwo dla ojca. Natychmiast udaje si´ na lotnisko.
Jedna z kole˝anek Krystyny, która te˝ jest stewardessà, zgadza si´
odebraç lek w Zurychu.

Wkrótce lekarstwo jest ju˝ w Warszawie, o czym Pawe∏ mówi
Ewie odprowadzajàc jà do domu. Przy okazji Ewa i Pawe∏
przechodzà na ty i Pawe∏ zaprasza jà do domy na herbat´.
Zastanawiajàce jest to, ˝e Ewa bardzo ch´tnie przyjmuje to
zaproszenie. Do czego mo˝e prowadziç ta znajomoÊç? Kto wykazuje
wi´cej inicjatywy? Ewa, czy Pawe∏? U Paw∏a, Ewa i Pawe∏
odbywajà ciekawà rozmow´ na temat reinkarnacji.

1. To si´ lecz!
Miejsce: Ulica
Postaci: Krysia, Janek

Krysia: -No, i co?
Janek: -Spróbujemy na pych. Wsiadaj! Wrzuç dwójk´! Jak

ci krzykn´, to puÊcisz sprz´g∏o, dobrze?
Krysia: -Dobra!
Janek: -Gotowa?
Krysia: -No!
Janek: -Przecie˝ ci powiedzia∏em, ˝e ci krzykn´, kiedy

masz puÊciç sprz´g∏o, nie!
Krysia: -Zamiast krzyczeç, to si´ lecz. Staç mnie jeszcze na

taksówk´.
Janek: -Dobra, to jedê taksówkà.



2. Obóz kondycyjny

Miejsce: Mieszkanie Durajów
Postaci: Krysia, Joasia

Krysia: -Przepraszam ci´, Joasiu, ale musz´ ugotowaç zup´
dla Oleƒki.

Joasia: -No, nie kr´puj si´ mnà, wpad∏am tylko na chwil´.
No i jak tam u was?

Krysia: -Ach, wybieram si´ na dwa tygodnie w góry z
ma∏à.

Joasia: -Dokàd?
Krysia: -Ko∏o Mikuszowic, do takiego oÊrodka

roztockiego. No, w∏aÊciwie to obóz kondycyjny, ale
pozwolili mi zabraç Oleƒk´. Wi´kszoÊç dziewczyn tak robi.

Joasia: -Bo˝e, jak ja ci zazdroszcz´. Jak ja bym chcia∏a na
tydzieƒ pojechaç gdzieÊ na narty. No, chocia˝ na kilka dni
si´ wyrwaç, ale... Ach, czuj´, ˝e nic z tego nie b´dzie.

Krysia: -No, ale PiotruÊ z Martà chyba pojechali gdzieÊ.
Joasia: -Tak, sà w Szczyrku. Ty, wiesz co? Okazuje si´, ˝e

Adam jednak kogoÊ ma.
Krysia: -Jak to?
Joasia: -Widzia∏am ich razem w kawiarni.
Krysia: -No, i co rozmawia∏aÊ z nim? To móg∏ byç

przypadek.
Joasia: -No, wiesz. Przypadkowych znajomych nie

g∏aszcze si´ czule po r´ku, a poza tym...
Krysia: -Co?
Joasia: -Jest to ta sama dziewczyna.
Krysia: -Zna∏aÊ jà?
Joasia: -Nie, ale... On nie wie o tym, ale ja dok∏adnie

widzia∏am ich w sytuacjach, no, dosyç intymnych.
Krysia: -W ∏ó˝ku?
Joasia: -Nie, nie, no wiesz, no bez przesady. Ale w

ka˝dym bàdê
razie by∏y to takie sytuacje, które jednoznacznie wskazywa∏y
charakter tej znajomoÊci.
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Krysia: -No i co, powiedzia∏aÊ mu teraz o tym?
Joasia: -Hm.
Krysia: -A on co?
Joasia: -Twierdzi, ˝e to znajoma z pracy i ˝e ma k∏opoty i

˝e on chcia∏by jà pocieszyç i dlatego w∏aÊnie pog∏aska∏ jà po
r´ku.

Krysia: -A ty co?
Joasia: -Uda∏am, ˝e wierz´...
Krysia: -Ooo...!
Joasia: -...na razie.

3. Ranne pantofle

Miejsce: Mieszkanie profesorostwa
Postaci: Ewa, TeÊç, TeÊciowa

Ewa: -Przepraszam, chcia∏am po˝yczyç s∏ownik medyczny
angielsko-polski.

TeÊç: -OczywiÊcie, weê sobie. Stoi tam na pó∏ce z prawej
strony.

Ewa: -TatuÊ gdzieÊ wyje˝d˝a?
TeÊç: -Tak, na sympozjum do Krakowa. Ewa, postaraj si´,

˝eby tu nie by∏o ˝adnych konfliktów mi´dzy tobà, a matkà.
Wiesz jaka ona jest.

TeÊciowa: -Jerzy!
TeÊç: -Tak?
TeÊciowa: -Zapomnia∏eÊ ranne pantofle.
TeÊç: -Oh! Dzi´kuj´ ci. Co ja bym bez ciebie zrobi∏, moja

droga.
TeÊciowa: -No, widzisz. Wi´c ja odwioz´ ojca na dworzec,

potem pojad´ do ciotki Halinki, bo dawno u niej nie by∏am,
no i mog´ wróciç troch´ póêniej.

Ewa: -Dobrze, ja b´d´ ca∏y czas w domu.
TeÊciowa: -To dobrze.
Ewa: -Musz´ przet∏umaczyç pilnie artyku∏.
TeÊç: -Aha.
TeÊciowa: -No, to musimy si´ Êpieszyç.



TeÊç: -Tak. No, to pa, pa, pa.
Ewa: -Do widzenia.
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4. Wróc´ póêniej

Miejsce: Mieszkanie Adamów
Postaci: Adam, Joanna

Adam: -Wychodzisz gdzieÊ?
Joanna: -Mam monta˝. Wróc´ póêniej. Czy móg∏byÊ

odrobiç matematyk´ z Martà? Ona znowu dosta∏a trójk´ z
minusem. Trzeba jej jakieÊ korepetycje za∏atwiç, co?

Adam: -Nie korepetycje, tylko niech si´ porzàdnie weêmie
za nauk´ zamiast s∏uchaç tych kretyƒskich wrzasków.
Zawsze jej bronisz i to sà rezultaty.

Adam: -Hm, pani redaktor ∏askawa dzisiaj.

5. Taki màdry

Miejsce: Mieszkanie Adama i Joanny
Postaci: Adam, Joanna

Adam: -Nie za wczeÊnie? Nie mo˝na by∏o zadzwoniç?
Joanna: -O co ci chodzi?
Adam: -Co to jest? Kolacyjka by∏a? Pani redaktor pi∏a?
Joanna: -By∏a kolacyjka. Pi∏am i nie zamierzam reszty

wieczoru sp´dziç w przedpokoju.
Adam: -Nigdy ci´ nie kontrolowa∏em i nie mam zamiaru

zmieniaç tego obyczaju. Mam jedynie proÊb´ na przysz∏oÊç,
abyÊ informowa∏a mnie, kiedy wrócisz do domu, albo, kiedy
w ogóle nie wrócisz.

Joanna: -A je˝eli nie, to co?
Adam: -Zdrzemnij si´, jutro porozmawiamy.
Joanna: -A ja chc´ porozmawiaç teraz!
Adam: -Nie pij wi´cej!
Joanna: -Napijesz si´ ze mnà?
Adam: -Nie.
Joanna: -No, to zostaw! No i co? Nie obchodzi ci´ to, z

kim by∏am na kolacji?
Adam: -Nie.



Joanna: -A, no, bo ciebie obchodzi tylko twoja panienka,
prawda?

Adam: -Bredzisz!
Joanna: -Ja bredz´, tak? Ja jestem pijana. I mo˝e by∏am

pijana, kiedy was widzia∏am w kawiarni, co?
Adam: -Ciszej! Powiedzia∏em ci, ˝e to moja kole˝anka z

pracy. Ma k∏opoty, jest w cià˝y.
Joanna: -W cià˝y? Pewnie z tobà!
Adam: -Przestaƒ!
Joanna: -No, co? Mo˝e urazi∏am twoje uczucia, tak? I ty

myÊlisz, ˝e ja nie wiem, kto to jest. MyÊlisz, ˝e ja nie wiem,
˝e to jest ta sama panienka, co pi´ç lat temu, która ciebie
wtedy rzuci∏a, a teraz wróci∏a, bo widocznie ma jakiÊ
interes. A ty? Taki màdry, taki naukowiec i tak si´ da∏
nabraç.

Adam: -Informuj´ ci´, ˝e je˝eli tylko mia∏aby ochot´,
wróci∏bym natychmiast do niej.
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Odcinek dwunasty: W dziesiàtym
tygodniu

W poprzednim odcinku...

Po ostrej scenie z m´˝em Krystyna ju˝ jest w domu i gotuje
zup´. W tym momencie odwiedza jà Joanna, która przysz∏a, ˝eby
porozmawiaç. W czasie pogaw´dki Krystyna wyznaje, ˝e widzia∏a
Janka w kawiarni z tà samà dziewczynà, z którà zasta∏a go w ich
mieszkaniu par´ tygodni temu.

Tymczasem Professor Suchecki wybiera si´ na konferencj´ do
Krakowa. Nie b´dzie go w domu kilka dni. Profesor ma obawy, ˝e
pod jego nieobecnoÊç wspó∏˝ycie Ewy z teÊciowà mo˝e uk∏adaç si´
nienajlepiej.

Adam i Joanna odbywajà przykrà rozmow´, kiedy Joanna wraca
póênym wieczorem podpita. Zarzuca mu, ˝e Ewa jest w cià˝y
w∏aÊnie z nim.

1. Jezus Maria!

Miejsce: Dom Sucheckich
Postaci: Ewa, TeÊciowa

TeÊciowa: Ewa, Ewa, Ewuniu! ... Jezus Maria!

2. W dziesiàtym tygodniu?

Miejsce: Szpital
Postaci: TeÊciowa, piel´gniarka, lekarz

Piel´gniarka : -Pan doktór zaraz do pani przyjdzie.
TeÊciowa: -Dzi´kuj´.
Piel´gniarka : -A panie jeszcze b´dà musia∏y chwileczk´

poczekaç.
...



Lekarz:  -Dzieƒ dobry. Gdzie jest pani Glinicka? Aha, prosz´
uprzejmie. Witam.

TeÊciowa: -Dzieƒ dobry, panie doktorze.
Lekarz: -Dzieƒ dobry.
TeÊciowa: -Jak si´ Ewa czuje?
Lekarz: -O, od wczoraj znacznie lepiej.
TeÊciowa: -To dobrze.
Lekarz: -Zacz´∏a normalnie jeÊç. Jeszcze raz sprawdziliÊmy

czy nie ma jakichÊ z∏amaƒ. Na szcz´Êcie, nie. No, jest
obola∏a...

TeÊciowa: -Tak?
Lekarz: -... ale to na skutek st∏uczeƒ. No, có˝ jeszcze? Aha!

Mia∏a konsultacj´ neurologicznà, ale, ale nie ma ˝adnych
podstaw do obaw.

TeÊciowa: -No, ale dlaczego straci∏a przytomnoÊç? JakaÊ
przyczyna przecie˝ musia∏a zaistnieç.

Lekarz: -No, wie pani, w jej stanie, to si´ zdarza bardzo
cz´sto.

TeÊciowa: -W jakim stanie?
Lekarz: -No, przecie˝ pani Glinicka jest w dziesiàtym

tygodniu cià˝y. Pani nie jest matkà?
TeÊciowa: -Nie, to znaczy, tak. Jestem jej teÊciowà.
Lekarz: -No, to w takim razie wie pani o tym i jest to

jedyny powód, dla którego mamy zamiar jà jutro przenieÊç
na oddzia∏ patologii cià˝y na krótkà obserwacj´. Na
szcz´Êcie, szef oddzia∏u, doktor Kubiak, prowadzi jà ju˝ od
jakiegoÊ czasu, wi´c b´dzie mia∏a tam znakomità opiek´.

TeÊciowa: -Doktor Kubiak? Tak, wiem, rozumiem. A kiedy
b´d´ mog∏a jà zobaczyç?

Lekarz: -Chocia˝by jutro, w normalnych godzinach
odwiedzin. Chyba, ˝e, ˝ebyÊmy jà wczeÊniej przenieÊli na
po∏o˝nictwo. W ka˝dym razie, prosz´ si´ dowiadywaç.To
chyba wszystko.

TeÊciowa: -Dzi´kuj´ bardzo, panie doktorze. Do widzenia.
Lekarz: -Do widzenia.
TeÊciowa: -W cià˝y? W dziesiàtym tygodniu cià˝y?
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 3. Wstydzi∏abyÊ si´

Miesjce: Mieszkanie Sucheckich
Postaci: TeÊciowa, TeÊç

TeÊciowa: -S∏ucham. No, dzieƒ dobry. Tak, tak by∏am.
Czuje si´ lepiej, znacznie lepiej, tak. Nie wiem, nie wiem,
kiedy wyjdzie. Lekarze twierdzà, ˝e to potrwa jeszcze kilka
dni, tak. Musi zrobiç dodatkowe badania. Nie, no myÊl´, ˝e
mo˝e pan jà odwiedziç. Naturalnie, tak. OczywiÊcie.
Dzi´kuj´. Do widzenia panu.

TeÊç: -No, a kto to by∏?
TeÊciowa: -Ten sam, który dzwoni codziennie, kolega z

pracy. Podejrzewam tak˝e, ˝e to ten sam, który jà odwozi∏
samochodem. On tu gdzieÊ musi mieszkaç blisko. Ja go
skàdÊ znam. Jerzy, a je˝eli to on jest ojcem dziecka?

TeÊç: -Sama mówi∏aÊ, ˝e lekarz powiedzia∏ ci, ˝e to
dziesiàty tydzieƒ. No, wi´c?

TeÊciowa: -Ale, mo˝e to jej dawny narzeczony? Mo˝e ona
spotyka si´ z nim mimo wszystko? No, wiesz, jakie sà teraz
m∏ode dziewczyny.

TeÊç: -Wstydzi∏abyÊ si´! Jak mo˝esz tak mówiç o Ewie!
Dlaczego posàdzasz jà o nieuczciwoÊç? Czy da∏a nam do
tego powody? A w ogóle, mówiàc tak, obra˝asz w pewnym
sensie pami´ç Wojtka.

TeÊciowa: -Ja nie wiem, no, ja sama ju˝ nie wiem, no, ale
dlaczego nam o tym nie powiedzia∏a, dlaczego ukrywa∏a to
przed nami?

TeÊç: -Ja tak˝e tego nie rozumiem i dlatego nie potrafi´ ci
tego wyjaÊniç. Byç mo˝e jest mi´dzy nami jakiÊ niewidzialny
mur, jakiÊ brak zaufania czy ja wiem. Najlepiej zapytaj jà
samà.

TeÊciowa: -Wiesz, ja nie chc´ nawet o tym myÊleç nic, ale
mo˝e ona dlatego to ukrywa∏a, ˝e chcia∏a usunàç t´ cià˝´,
pozbyç si´ tego dziecka.

TeÊç: -Anno, przestaƒ myÊleç w ten sposób, naprawd´ tak
nie mo˝na. Zaczekajmy, a˝ wyjdzie ze szpitala, wtedy z nià



porozmawiamy, ale pami´taj, ˝e przede wszystkim
powinniÊmy si´ staraç jà zrozumieç, a nie oskar˝aç. I
pami´taj o tym, ˝e ona nosi w sobie naszego wnuka.
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4. D∏u˝ej nie wytrzymam

Miejsce: Pokój szpitalny
Postaci: Pawe∏, Ewa

Pawe∏: -Prosz´.
Ewa: -Dzi´kuj´, pi´knie pachnà.
Pawe∏: -Jak si´ czujesz?
Ewa: -Ju˝ lepiej. Boli mnie jeszcze g∏owa, ale ju˝ teraz

mniej. Mia∏eÊ szcz´Êcie, ˝e dzisiaj przyszed∏eÊ, bo jutro majà
mnie gdzieÊ przenieÊç.

Pawe∏: -Gdzie?
Ewa: -JakieÊ dodatkowe badania.
Pawe∏: -Ach! Pewnie na neurologi´. Nie przejmuj si´.
Ewa: -A jak ojciec?
Pawe∏: -Wyobraê sobie, ˝e dzisiaj przywioz∏em go do

domu. Jest w niez∏ej formie. Âpi teraz, dlatego mia∏em
chwilk´ czasu, ˝eby przyjÊç do ciebie. Ciesz´ si´, ˝e nic
powa˝nego ci si´ nie sta∏o. No, a powiedz mi teraz, jak to
wszystko si´ sta∏o.

Pacjentka: -Prosz´ pana, prosz´ pana, móg∏by pan poprosiç
salowà, ˝eby mi basen przynios∏a. Dzwoni´ ju˝ pó∏ godziny,
nikt nie przychodzi. I prosz´ powiedzieç, ˝e ju˝ d∏u˝ej nie
wytrzymam.

5. Po staremu

Miejsce: Szpital
Postaci: Ewa, Adam, lekarz

Ewa: -Do widzenia.
Adam: -Do widzenia.
Ewa: -Ty te˝ ju˝ powinieneÊ pójÊç. Zaraz b´dzie obchód.

A dzisiaj dy˝ur ma szef. Idê ju˝ lepiej.
Adam: -Id´, id´. Mo˝e ci coÊ przynieÊç nast´pnym razem?
Ewa: -Nie, nie dzi´kuj´. Zresztà za kilka dni powinni mnie

zwolniç. A co w pracy?



Adam: -Nic, po staremu. Aha, ktoÊ z anestezjologów
opowiada∏ mi, ˝e by∏ na sympozjum w Krakowie i widzia∏ jak
twój teÊç, znaczy profesor Suchecki...

Ewa: -Hm.
Adam: -...rozmawia∏ ze Stopczykiem w sprawie

wznowienia badaƒ nad adoloranem. Mo˝e coÊ z tego
wyjdzie. Trzymaj si´!

Ewa: -Dzi´kuj´.
Adam: -Hej!
Ewa: -CzeÊç.

...
Lekarz: -Adam!
Adam: -A!
Lekarz: -Co ty tutaj robisz?
Adam: -Odwiedzi∏em Ew´, to znaczy panià Glinickà.
Lekarz: -Zaczekaj na mnie na korytarzu.
Adam: -Dobrze.
Lekarz: -Pa.
Adam: -Pa.
Lekarz: -No i co, pani Ewo? Âwiat jest ma∏y. Wchodz´,

zastaj´ u pani starego przyjaciela. Jak si´ dzisiaj czujemy?

5. Trzeba uwa˝aç
Miejsce: Szpital
Postaci: Adam, lekarz

Adam: -Dlaczego przenieÊliÊcie jà do ciebie?
Lekarz: -Bo chcieliÊmy sprawdziç czy wszystko jest w

porzàdku.
Adam: -A istnia∏o jakieÊ realne zagro˝enie?
Lekarz: -W sytuacji, kiedy ju˝ raz poroni∏a, trzeba po

prostu uwa˝aç.
Adam: -Raz poroni∏a, kiedy?
Lekarz: -JakieÊ pi´ç lat temu. O ile dobrze pami´tam, to

chyba we wrzeÊniu osiemdziesiàtego czwartego, bo by∏a
wtedy w czwartym miesiàcu i mia∏a wypadek.
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Adam: -We wrzeÊniu osiemdziesiàtego czwartego by∏a w
czwartym miesiàcu ...?

Lekarz: -Adam, co ci jest, co si´ sta∏o?
Adam: -Nic, to by∏o moje dziecko.



Odcinek trzynasty: Moje!
W poprzednim odcinku...

Po zemdleniu Ewa znajduje si´ w szpitalu. TeÊciowa,
odzwiedzajàc jà, jest bardzo zaskoczona, kiedy dowiaduje si´, ˝e Ewa
jest w cià˝y. Natychmiast zaczyna snuç przypuszczenia na temat
tego, kto móg∏ byç ojcem dziecka i czy Ewa nie chcia∏a pozbyç si´
cià˝y. Na szcz´Êcie Profesor Suchecki wykazuje spokój. Czy jednak
ta tajemniczoÊç Ewy jest usprawiedliwiona? Przecie˝ mieszka z
Sucheckimi i mog∏a ∏atwo ich poinformaç o cià˝y.

Ewa ma te˝ innych goÊci w szpitalu: najpierw Paw∏a, który
przynosi jej kwiaty, a potem Adama. Adam przypadkiem dowiaduje
si´, ˝e Ewa pó∏tora roku wczeÊniej poroni∏a "jego" dziecko.

1. Kilka jab∏ek

Miejsce: Pokój Ewy
Postaci: Ewa, TeÊciowa

TeÊciowa: -Mo˝na?
Ewa: -Prosz´.
TeÊciowa: -Przynios∏am ci kilka jab∏ek. Spróbuj. Sà

malutkie, ale bardzo smaczne.
Ewa: -Nie, dzi´kuj´.
TeÊciowa: -Ewuniu, czy nie uwa˝asz, ˝e ju˝ najwy˝szy

czas, abyÊmy z sobà porozmawia∏y, tak szczerze, od serca.
Od czasu swego powrotu ze szpitala jesteÊ jakaÊ dziwna. Nie
wiem, zagubiona..., a mo˝e obra˝ona. Ale, przecie˝, chyba
nie masz o nic do nas ˝alu?

Ewa: -Nie, nie mam.
TeÊciowa: -To dlaczego nie powiedzia∏aÊ nam o tym

wszystkim wczeÊniej? Dlaczego ukrywa∏aÊ, ˝e jesteÊ w
cià˝y? Czy coÊ si´ za tym kryje?

Ewa: -Nic si´ nie kryje. Niczego nie ukrywa∏am.
TeÊciowa: -A jednak, powiedz mi, czy to jest dziecko

Wojtka? Czy to jest na pewno jego dziecko?
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Ewa: -Jak mama mo˝e si´ w ogóle o to pytaç! A niby czyje
ono mia∏oby byç?

TeÊciowa: -Nie denerwuj si´. Tak si´ tylko spyta∏am.
Ewa: -Ju˝ drugi raz si´ mama pyta o to samo.
TeÊciowa: -Bo, chc´ wiedzieç!
TeÊciowa: -Nie denerwuj si´.
Ewa: -Tak, mama ma prawo, ale nie moim kosztem, nie

kosztem insynuowania mi jakichÊ niestworzonych rzeczy. To
dziecko zosta∏o pocz´te na trzy dni przed Êmiercià Wojtka i
b∏agam, nie wracajmy do tego.

TeÊciowa: -Uspokój si´, uspokój si´, no, ja tylko tak
powiedzia∏am, no, nie w tym sensie, nie chcia∏am...

Ewa: -Czy mama nie rozumie, ˝e nosz´ w sobie dziecko
kogoÊ, kogo ju˝ wi´cej nigdy nie zobacz´ i ˝e to dziecko ju˝
od poczàtku nie b´dzie mia∏o ojca?

TeÊciowa: -Ja wiem, ja rozumiem, ale b´dzie mia∏o nas.
B´dziemy si´ nim opiekowaç jak w∏asnym. To b´dzie nasze
dziecko!

Ewa: -Nie! To b´dzie moje dziecko! Moje!

2. Co by∏o, nie da si´ cofnàç

Miejsce: Park, na spacerze
Postaci: Adam, Ewa

Adam: -Ewa, to nie fair }fer|. Musisz mi powiedzieç, czy
to by∏o moje dziecko.

Ewa: -Skàd wiesz, ˝e by∏o?
Adam: -Bo wiem.
Ewa: -Ale skàd?
Adam: -To kwestia przypadku. W szpitalu zajrza∏em do

twojej karty chorobowej. Zbyt dobrze ci´ znam, ˝eby
uwierzyç, ˝e b´dàc ze mnà mog∏aÊ spaç z innym m´˝czyznà.
W osiemdziesiàtym czwartym roku we wrzeÊniu by∏aÊ w
czwartym miesiàcu cià˝y. To prawda? Odpowiedz mi.

Ewa: -Skoro wiesz, to po co pytasz?



Adam: -Bo chc´ wiedzieç. Chc´ si´ dowiedzieç z twoich
ust. Przynajmniej tyle mi jesteÊ winna. To by∏o moje dziecko.

Ewa: -Nie, Adam. To by∏o moje dziecko.
Adam: -Ewa , w ten sposób do niczego nie dojdziemy.
Ewa: -Byç mo˝e. To, co si´ sta∏o, nie da si´ cofnàç.
Adam: -GdybyÊ urodzi∏a wtedy to dziecko, te˝ byÊ mi nie

powiedzia∏a?
Ewa: -Adam, nie m´cz mnie. Co by∏o, nie da si´ cofnàç!
Adam: -A gdybyÊmy spróbowali? Twoje dziecko mia∏oby

ojca.
Ewa: -Ale twoje nie. Uwa˝asz, ˝e to sprawiedliwe?
Adam: -MyÊlisz, ˝e o tym nie myÊla∏em. Jedni si´

rozchodzà, inni si´ schodzà. Ka˝dy ma prawo do szcz´Êcia.
Ewa: -Ale nie kosztem innych.
Adam: -KiedyÊ kocha∏aÊ mnie.
Ewa: -Tak. KiedyÊ...
Adam: -A teraz?
Ewa: -Teraz spodziewam si´ dziecka i to nie jest twoje

dziecko. Wybacz, Adam.

3. Na górze

Miejsce: Mieszkanie profesorostwa
Postaci: Pawe∏, Profesor Suchecki

Pawe∏: -Dobry wieczór.
Profesor: -Dobry wieczór.
Pawe∏: -Czy zasta∏em Ew´?
Profesor: -Owszem, jest. Niech si´ pan rozbierze.
Pawe∏: -Czy pan profesor mnie poznaje? Ja jestem synem

Franciszka Hanisza.
Profesor: -Ach, rzeczywiÊcie. Zna∏em pana jako

niewielkiego, kilkunastoletniego ch∏opca. A potem jakoÊ
pana nie widywa∏em. Jak si´ czuje ojciec? S∏ysza∏em, ˝e mia∏
ci´˝ki zawa∏.

Pawe∏: -Nie, nie tyle zawa∏, co nag∏y powrót choroby
wieƒcowej, na którà choruje ju˝ od kilku lat. Na szcz´Êcie
wyszed∏ ju˝ ze szpitala i czuje si´ troch´ lepiej.
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Profesor: -Niech pan pozdrowi ojca ode mnie.
Pawe∏: -Dzi´kuj´.
Profesor: -Ewa jest na górze.

4. Jak zwykle

Miejsce: Dom Sucheckich
Postaci: TeÊciowa, teÊç

TeÊciowa: -Znasz go?
TeÊç: -To syn starego Hanisza, tego pisarza. Mieszkajà tu

dwie ulice dalej. By∏em nawet u niego kilkakrotnie w
sprawach spó∏dzielni.

TeÊciowa: -To ten sam, który codziennie rano przyje˝d˝a∏
po Ew´. Po co przyszed∏?

TeÊç: -Nie wiem. Mo˝e chcia∏ jà odwiedziç. Widocznie
dobrze si´ znajà.

TeÊciowa: -Nie zainteresowa∏eÊ si´, skàd? Od kiedy? A
je˝eli ona spotyka∏a si´ z nim ju˝ wczeÊniej...?

TeÊç: -Jak zwykle przesadzasz, moja droga. Tak nie
mo˝na. To si´ zaczyna przeradzaç w obsesj´.

TeÊciowa: -Jak ty nic nie rozumiesz, Jerzy. Nic.

5. Innym razem

Miejsce: Pokój Ewy
Postaci: Pawe∏, Ewa

Pawe∏: -Eh, no, chcesz?
Ewa: -Nie.
Pawe∏: -Nie? To ja te˝ nie chc´.
Ewa: -He, he, he...
Pawe∏: -No, jak na pierwszà wizyt´, to troch´ si´

zasiedzia∏em.
Ewa: -Nie. Dlaczego? Zostaƒ, tak dobrze mi si´ z tobà

rozmawia.
Pawe∏: -Tak?



Ewa: -Hm.
Pawe∏: -Ciesz´ si´.
Ewa: -Ubrudzi∏eÊ si´.
Pawe∏: -Gdzie?
Ewa: -Tu. Jeszcze gorzej. Ju˝ ci to kiedyÊ mówi∏am,

wzbudzasz ogromne zaufanie.
Pawe∏: -No, to musimy si´ cz´Êciej spotykaç.
Ewa: -Hm.
Pawe∏: -Tylko tym razem ty przyjdziesz do mnie, dobrze?

Poznasz mojego ojca, na pewno ci si´ spodoba. Tylko musisz
na niego bardzo uwa˝aç, bo to straszny podrywacz. W
szpitalu zawróci∏ w g∏owie wszystkim piel´gniarkom.

Ewa: -CoÊ o tym wiem. Moja przyjació∏ka, Agata
Wieczorek, pracuje na kardiochirurgii. Mówi∏a, ˝e twój ojciec
jest najbardziej urokliwym m´˝czyznà, jakiego pozna∏a.

Pawe∏: -Mam nadziej´, ˝e coÊ z ojca przechodzi na syna.
Nie, naprawd´ musz´ ju˝ iÊç. Zostawi∏em ojca z Gutmanem,
na szcz´Êcie przy szachach. Ojciec si´ strasznie podnieca grà.
No, mam nadziej´, ˝e wujek Leon przegrywa.

Ewa: -Dlaczego mówisz na niego wujek?
Pawe∏: -No, sà z ojcem jak bracia. Od kiedy pami´tam

zawsze do nas przychodzi∏. Kilka razy byliÊmy razem na
wakacjach.

Ewa: -A, przepraszam, ˝e pytam, twoja mama?
Pawe∏: -Opowiem ci innym razem, dobrze?
Ewa: -Dobrze.
Pawe∏: -Ja naprawd´ musz´ ju˝ iÊç.

6. ?arty na bok

Miejsce: Gabinet Stopczyka
Postaci: Stopczyk, Adam

Stopczyk: -Nie wie pan, kolego, czy Duraj nie zna
przypadkiem profesora Sucheckiego?

Adam: -Nie wiem. Nigdy mi o tym nie mówi∏. A dlaczego
pan pyta?
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Stopczyk: -Poniewa˝ do Sucheckiego dotar∏y
dotychczasowe wyniki badaƒ nad adoloranem. Musia∏o to
wyjÊç z waszej pracowni, bo by∏ doskonale zorientowany.
OczywiÊcie mog∏a to zrobiç pani Glinicka, ale nie sàdz´, nie
mia∏a w tym ˝adnego interesu, poza tym pracuje za krótko.
A pan nie domyÊla si´, kto móg∏ to zrobiç?

Adam: -Wydaje mi si´, ˝e powinien pan wprost zapytaç
profesora.

Stopczyk: -Spyta∏em, ale uchyli∏ si´ od odpowiedzi. A
mnie nie wypada∏o naciskaç, panie kolego.

Adam: -A w czym rzecz, jeÊli mo˝na zapytaç?
Stopczyk: -W czym rzecz? Je˝eli z paƒskiej pracowni, panie

doktorze, wychodzi na zewnàtrz dokumentacja nowego
leku, to chyba coÊ tu nie jest w porzàdku. PrzypuÊçmy, ˝e
dosta∏aby si´ ona nie w r´ce profesora, ale, broƒ Bo˝e, w
r´ce jakiegoÊ obcokrajowca. Zdaje sobie pan spraw´ z
mo˝liwych konsekwencji?

Adam: -Chyba pan przesadza, dyrektorze. Profesor
Suchecki jest krajowym konsultantem w dziedzinie
anestezjologii i chyba nie ma w tym nic dziwnego, ˝e ktoÊ
mo˝e zasi´gnàç u niego jakiejÊ opinii, prawda? A mi´dzy
nami mówiàc, Amerykanie i tak wszystko wiedzà.

Stopczyk: -Ale, ˝arty na bok, doktorze. Szkoda tylko, ˝e
sta∏o si´ to bez mojej wiedzy. Ale mog´ pana zapewniç, ˝e
pr´dzej czy póêniej dowiem si´, kto si´ konsultowa∏ w tej
sprawie z profesorem. Na razie efekt jest taki, ˝e Suchecki
poruszy∏ t´ spraw´ na radzie naukowej przy ministrze.
Mamy polecenie dalszego kontynuowania programu
adoloranu.

Adam: -To wspaniale!
Stopczyk: -Widz´, ˝e pan si´ cieszy, doktorze.
Adam: -Ale˝ oczywiÊcie. Nigdy nie ukrywa∏em tego, ˝e

wstrzymanie badaƒ nad adoloranem jest decyzjà co najmniej
chybionà.

Stopczyk: -No, có˝. To jest paƒska ocena. Na pana miejscu
nie by∏bym jednak takim optymistà. Z samej decyzji o
kontynuowaniu badaƒ nic jeszcze nie wynika. Na to



potrzebne sà Êrodki, których nam nie przydzielono. Jak pan
widzi, doktorze, sytuacja przypomina klasycznego pata.

Adam: -Tak. Ale jestem przekonany, ˝e dzi´ki paƒskim
wp∏ywom, dyrektorze, jakoÊ uda nam si´ to przewalczyç.

Stopczyk: -Dzi´kuj´, panie doktorze.
Adam: -I ja.
Stopczyk: -To na razie wszystko, dzi´kuj´.

7. Taki ma∏y
Miejsce: W instytucie
Postaci: Pan Leon, Pani Maria, Mariola, Pawe∏, Zwiàzkowcy

Zwiàzkowiec 1: -Przepraszam. Dzieƒ dobry.
Zwiàzkowiec 2: - Dzieƒ dobry. W imieniu dyrekcji i rady

zak∏adowej chcemy z∏o˝yç pani najlepsze ˝yczenia z okazji
Dnia Kobiet. Tak, chwileczk´, to jest laboratorium.

Zwiàzkowiec 1: -Tak, na pierwszej stronie.
Zwiàzkowiec 2: -A tak, tak, no w∏aÊnie. Pani Maria Jarosz.
Mariola: -Pani Mario!
Zwiàzkowiec 2: -Ach, to pani, tak? Prosz´ uprzejmie, to jest

bon do zrealizowania we wszystkich ksi´garniach domu
ksià˝ki.Taki ma∏y upominek od dyrekcji.

Pani Maria: -Taki ma∏y.
Zwiàzkowiec 1: -A to jest tulipan.
Leon: -Ja nic nie mówi∏em. To, to pani powiedzia∏a, ˝e

ma∏y, a ˝e rzeczywiÊcie ma∏y, to...
Zwiàzkowiec 2: -Pani godnoÊç? Przepraszam.
Mariola: -Kaczorek.
Zwiàzkowiec 2: -Kaczorek. Pani Kaczorek.
Zwiàzkowiec 1: -Pani Kaczorek, na drugiej stronie.
Zwiàzkowiec 2: -Jest, oczywiÊcie, tak˝e. Prosz´ uprzejmie.
Mariola: -Dzi´kuj´.
Leon: -Kwa, kwa, kwa, kwa...
Zwiàzkowiec 1: -Prosz´ tutaj, tulipan.
Zwiàzkowiec 2: - Tak, prosz´ pani. Jeszcze jedno

nazwisko... Pani, pani Ewa Glinicka.
Mariola: -Ewa, Ewa jest chora, nie ma jej.
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Zwiàzkowiec 2: -A, to bardzo szkoda, no, to odbierze
póêniej.    Zwiàzkowiec 1: -Tak, tak.

Zwiàzkowiec 2: -No, to ja prosi∏bym o podpisanie tutaj tej
formy, prosz´ bardzo.

Leon: -Prosz´ pana, a chwileczk´, a co z tulipanem?
Zwiàzkowiec 1: -No, w∏aÊnie.
Leon: -Czy po niego te˝ ma si´ zg∏osiç póêniej?
Zwiàzkowiec 1: -Nie, no póêniej, to b´dzie ju˝ chyba za

póêno, ale mo˝e ktoÊ z paƒstwa by∏by uprzejmy dostarczyç
do domu?

Pawe∏: -Z pokwitowaniem czy bez?
Zwiàzkowiec 1: -Tulipan? Bez.
Pawe∏: -A! Bez! Bez, to dostarcz´.
Zwiàzkowiec 1: -A w∏aÊnie. Dzi´kuj´ bardzo. Prosz´.
Pawe∏: -Dzi´kuj´.
Zwiàzkowiec 2: -Tak. No, to dzi´kuj´. To by by∏o na tyle,

w∏aÊnie, wszystko. Dzi´kujemy, do widzenia.
Wszyscy: -Do widzenia, do widzenia...
Pawe∏: - Do widzenia.
Mariola: -Do widzenia.
Leon: -O! Dobrze, ˝e nie poca∏owa∏ nas w r´k´.
Pawe∏: -A ju˝ niewiele brakowa∏o.
Leon: -Tak...



Odcinek czternasty: Nienormalna
sytuacja

W poprzednim odcinku...

Ewa nareszcie szczerze rozmawia z teÊciowà. Potwierdza, ˝e
ojcem dziecka jest Wojtek. Broni jednak zdecydowanie swoich praw
macierzyƒskich. Wojtek nie ˝yje, a wi´c dziecko b´dzie "moje", mówi
Ewa, a nie "nasze", jak okreÊla to teÊciowa.

Na spacerze Adam mówi Ewie, ˝e postàpi∏a kiedyÊ nie fair wobec
niego. Adam chcia∏by, ˝eby Ewa do niego wróci∏a. Ale czy mo˝na
cofnàç czas? Ewa kiedyÊ go kocha∏a, ale to by∏o kiedyÊ. Czy Ewa
prowadzi jakàÊ gr´? Je˝eli tak, to jaki jest cel tej gry i z kim jest ta
gra? Z Adamem, a mo˝e z teÊciowà? Jak mo˝na byç w cià˝y i
jednoczeÊnie przyjmowaç wizyty Paw∏a, który wyraênie interesuje
si´ nià?

Dyrektor Stopczyk jest zbity z tropu interwencjà profesora
Sucheckiego w sprawie kontynuowania badaƒ nad adoloranem. Kto
móg∏by konsultowaç si´ z profesorem w tej sprawie?

1. Âwietny pomys∏

Miejsce: Mieszkanie Janka i Krysi
Postaci: Oleƒka, Janek, Krysia

Oleƒka: -Tatusiu, co to?
Janek: -To?
Oleƒka: -Tak.
Janek: -Deskorolka.
Oleƒka: -Nie wyg∏upiaj si´.
Janek: -OczywiÊcie, ˝e nie. Wiadomo, ˝e narty, nie?
Oleƒka: -No i po co to przynios∏eÊ na gór´*?
Janek: -Wyje˝d˝am.
Krysia: -Jak to?
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Janek: -No, co? Ty by∏aÊ z dzieckiem dwa tygodnie w
Mikuszowicach, to ja pojad´ sobie na tydzieƒ na narty.

Krysia: -Kiedy?
Janek: -Pojutrze.
Krysia: -No, ale nie mo˝esz.
Janek: -Dlaczego?
Krysia: -No, mówi∏am ci przecie˝, ˝e lec´ w czwartek do

Pary˝a.
Janek: -To nie polecisz. Za∏atw sobie zast´pstwo.
Krysia: -Janek, ale ja nie mog´.
Oleƒka: -Tatusiu, mog´ jechaç z tobà?
Janek: -Nie, Mysieƒko, musisz zostaç z mamusià.
Oleƒka: -Mamusia leci do Pary˝a.
Janek: -To mamusia nie poleci.
Krysia: -Hm, wiesz co, Oleƒko, zrobimy tak: pojedziemy

do babci i tam zostaniesz na noc, chcesz?
Oleƒka: -Hura£! Do babci!
Janek: -Âwietny pomys∏, Êwietny.
Krysia: -Dzi´kuj´ ci, kochanie.
Janek: -Prosz´ ci´ uprzejmie.

____________________

* na gór´ (to) upstairs: the skis would be kept in a lock-up in
the cellar of the apartment building.

2.Daj czo∏o

Miejsce: Pokój Ewy
Postaci: Ewa, teÊciowa

TeÊciowa: -Mo˝na? No i jak si´ czujesz? PrzynieÊç ci coÊ,
podaç?

Ewa: -Nie, dzi´kuj´. Nic mi nie b´dzie.
TeÊciowa: -No, co ty opowiadasz "nie b´dzie". Daj czo∏o.

No nie. No, przecie˝ ty jesteÊ porzàdnie chora.
Ewa: -Mamo, nic mi nie b´dzie. Wezm´ na noc dwie

aspiryny, witamin´ "C". Przejdzie mi.
TeÊciowa: -Z lekami to ty uwa˝aj w twoim stanie.



Ewa: -Ale przecie˝ to tylko aspiryna.
TeÊciowa: -Ju˝ ja wiem swoje. Amerykanie ∏ykali aspiryn´,

a teraz od niej uciekajà. Najlepiej naparz´ ci podbia∏u i
przynios´ mleko z mas∏em i miodem.

Ewa: -Nie, mamo. Nie wypij´ tego. Nienawidz´ tego.
TeÊciowa: -Ale dla dobra dziecka musisz. W ogóle, to

trzeba by wezwaç lekarza, najlepiej prywatnie. Ojciec wróci
z Londynu dopiero za dwa dni, a wtedy, to mo˝e ju˝ byç za
póêno.

Ewa: -Nie przesadzaj. Jak b´d´ si´ êle czu∏a, zadzwoni´
do kole˝anki, która jest lekarzem, ˝eby przysz∏a mnie
zbadaç.

TeÊciowa: -No, skoro tak uwa˝asz. Aha, nie zapomnij
zmierzyç temperatury o piàtej.

Ewa: -O Bo˝e!

3. Pomog´ ci

 Komunikat z g∏oÊnika na lotnisku:
 "Wylàdowa∏ samolot Polskich Linii Lotniczych LOT z

Moskwy. Rejs numer sto dziewi´çdziesiàt szeÊç. Samolot
ko∏uje na stanowisko dwudzieste piàte."
Miejsce: Samochód Wernera
Postaci: Krzysztof Werner, Krysia

Krysia: -Dzi´kuj´ ci, Krzysiu. Teraz dam sobie rad´.
Werner: -A, poczekaj, Krysiu, pomog´ ci to zanieÊç na

gór´. Przecie˝ to bardzo ci´˝kie.
Krysia: -Ale dam sobie rad´, naprawd´.
Werner: -Ale˝ o co ci chodzi. Przecie˝ mówi∏aÊ, ˝e nikogo

nie ma w domu.
Krysia: -Bo nie ma, ale...
Werner: -Nie bàdê dzieckiem! Zanios´ ci tylko to pud∏o i

zaraz uciekam. No chodê!
...

Krysia: -Postaw to gdziekolwiek. O!
Werner: -Mog´ umyç r´ce?
Krysia: -No jasne.
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4. Sprawy osobiste

Miejsce: Pokój Ewy
Postaci: Ewa, Agata Wieczorek

Agata: -No dobrze. Poka˝ mi jeszcze twoje gard∏o. Obróç
si´ tu do Êwiat∏a, dobrze? Dawaj! O, o! Fatalnie! S∏uchaj, ty
masz po prostu angin´ i w dodatku poczàtek zapalenia
oskrzeli.

Ewa: -Och! I co teraz b´dzie?
Agata: -Przede wszystkim okryj si´ dobrze. JesteÊ

zgrzana, a poza tym trzeba b´dzie za˝yç jakiÊ antybiotyk,
najlepiej ampicylin´.

Ewa: -Tak, tylko ˝e ja jestem w czwartym miesiàcu cià˝y.
Chyba nie powinnam stosowaç antybiotyków.

Agata: -Ewa, w zasadzie tak, ale istniejà sytuacje, w
których jest to konieczne. Nie mamy przecie˝ innego
wyjÊcia. Je˝eli dostaniesz teraz zapalenia p∏uc, to wtedy
dopiero wszystko si´ skomplikuje. A tak zastosujemy
antybiotyk i to si´ jakoÊ rozp´dzi.

Ewa: -Nie mam w domu ampicyliny.
Agata: -Jaka sprawa. Ju˝ wypisuj´ ci recept´.
Ewa: -No widzisz, to nie o to chodzi. Matka Wojtka jest

osobà staroÊwieckà. Ona uwa˝a, ˝e kobieta w cià˝y nie
powinna stosowaç nawet aspiryny, ju˝ nie mówiàc o
antybiotykach.

Agata: -No tak, nie ma o czym mówiç. Sama zaraz pójd´
do apteki, zgoda?

Ewa: -JesteÊ kochana.
Agata: -Ewa, s∏uchaj, ja ju˝ od dawna chcia∏am z tobà

porozmawiaç, ale wydawa∏o mi si´, ˝e nie wiem, mo˝e ty
nie chcesz, ˝ebym ja si´ wtràca∏a w twoje sprawy osobiste.

Ewa: -Co ty zwariowa∏aÊ, dlaczego?
Agata: -S∏uchaj, przecie˝ ta sytuacja twoja tutaj w domu

jest jakaÊ nienormalna. Ja rozumiem, ˝e to sà rodzice Wojtka,
ale na mi∏oÊç boskà, ju˝ w tej chwili niestety niewiele was
∏àczy. Poza tym, z tego co mówisz, ja wnioskuj´, ˝e twoja



teÊciowa nie ma najlepszego charakteru, prawda? Nie, Ewa,
ja po prostu, ile razy z tobà rozmawiam, ja widz´, ˝e ta
sytuacja ci´ m´czy, stresuje. Ty jesteÊ bez przerwy
zdenerwowana i to, w∏aÊnie to, mo˝e mieç o wiele gorszy
wp∏yw na twoje dziecko ni˝ jakakolwiek ampicylina.

Ewa: -No to co mam zrobiç?
Agata: -Ja nie wiem, mo˝e, mo˝e ty po prostu spróbuj z

nimi szczerze porozmawiaç. Wyt∏umacz im, ˝e je˝eli si´ stàd
nawet wyprowadzisz, to wasze kontakty, stosunki nie
ulegnà zmianie.

Ewa: -Agata, przecie˝ ja nie mam dokàd pójÊç.
Agata: -Nie przesadzaj. Mo˝esz zamieszkaç u mnie. No,

przynajmniej do czasu, kiedy nie znajdziesz sobie jakiegoÊ
w∏asnego mieszkania. Hm? Decyzja nale˝y, oczywiÊcie, do
ciebie. B´dziesz robi∏a jak uwa˝asz, ale moje zdanie znasz. A
teraz okryj si´ ciep∏o i czekaj, zaraz wracam. Pobiegn´ do
apteki, dobrze?

5. Pami´tasz?

Miejsce: Mieszkanie Krysi i Janka
Postaci: Krysia, Werner

Werner: -Mo˝e nastawi´ jakàÊ muzyk´?
Krysia: -Poczekaj, ja sama to zrobi´. Tylko nie patrz.

Ciekawa jestem, czy zgadniesz. No i co? Pami´tasz?
Werner: -CoÊ mi to przypomina, ale nie kojarz´.
Krysia: -Nie pami´tasz? Rio de Janeiro, bar "Orfeusz", hm?
Werner: -A! I ten czarnoskóry tancerz, który ci´...
Krysia: -No, prosz´...
Werner: -... porwa∏ wtedy do samby. A, teraz sobie

przypominam.

6. Niebezpieczny dla otoczenia

Miejsce: Mieszkanie Joasi i Adama
Postaci: Krysia, Joasia
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Joasia: -Poczekamy, a˝ zagotuje si´ woda, dobrze? No,
opowiadaj teraz, tylko spokojnie i staraj si´ byç w miar´
obiektywna.

Krysia: -Co to znaczy obiektywna? Nie wierzysz mi?
Joasia: -Nie, to nie o to chodzi, tylko w z∏oÊci cz∏owiek

czasami zapomina o racjach drugiej strony.
Krysia: -Ale, jakie tu mogà byç racje? Przecie˝ on jest

wariat, zwyczajny wariat. Powinno si´ go zamknàç do
Tworek i trzymaç pod kluczem, rozumiesz? On jest
niebezpieczny dla otoczenia.

Joasia: -Krysiu, prosi∏am, uspokój si´.
Krysia: -Nie mog´. Nie mog´, po tym wszystkim.
Joasia: -No dobrze, ale co si´ sta∏o?
Krysia: -Wróci∏am z Moskwy oko∏o dziewiàtej. By∏o ju˝ za

póêno, ˝eby jechaç do mamy po Oleƒk´, wi´c Krzysztof, to
znaczy Werner, zaproponowa∏, ˝e mnie podwiezie. Ch´tnie
z tego skorzysta∏am, bo uda∏o mi si´ w Moskwie kupiç
grzejnik olejowy, wiesz taki p∏aski, przesuwany. A poniewa˝
ta paczka by∏a dosyç ci´˝ka, wi´c Krzysztof zaproponowa∏,
˝e mi to podrzuci na gór´. To chyba naturalne, prawda?
Kiedy byliÊmy ju˝ na górze, Krzysztof chcia∏ umyç r´ce,
zabrudzi∏ sobie przy tej paczce, wi´c zaproponowa∏am
herbat´. Wypada∏o, ka˝demu bym zaproponowa∏a, nawet
obcemu, rozumiesz to?

Joasia: -Nie, no rozumiem, no w porzàdku. Ale co by∏o
dalej?

Krysia: -No w∏aÊnie. Nagle wróci∏ on, zupe∏nie
niespodziewanie. Mia∏ wróciç na Êwi´ta. Wiesz, ja
podejrzewam, ˝e on to sobie wszystko na zimno
wykalkulowa∏. Potem mówi∏, ˝e skr´ci∏ nog´ i musia∏ wróciç
wczeÊniej. OczywiÊcie, bzdura. A nawet je˝eli, to pewnie
zrobi∏ to specjalnie.

Joasia: -Hm, nie, no wiesz, tym razem to chyba
przesadzi∏aÊ.

Krysia: -Mo˝e, nie wiem. Wiem tylko, ˝e zachowa∏ si´ jak
zwyczajny cham.

Joasia: -A ty?



Krysia: -Zaczà∏ wyzywaç mnie od dziwek, groziç mi.
Zabiera∏ si´ nawet do r´koczynów. Krzysztof stanà∏ w mojej
obronie, a wtedy on rzuci∏ si´ na niego. Zacz´li si´ szamotaç,
wreszcie on si´ potknà∏, przewróci∏, a wtedy ja uciek∏am.
Werner podwióz∏ mnie do mamy, tam sp´dzi∏am noc.
OczywiÊcie, nic jej nie mówi∏am, ˝eby jej nie denerwowaç.
Poprosi∏am tylko, ˝eby Oleƒka zosta∏a jeszcze kilka dni, bo
ja mam nag∏y lot. To wszystko. Czy znasz mo˝e jakiegoÊ
dobrego adwokata od spraw rozwodowych?

Joasia: -Fuuu...

7. Kiczowaty obrazek

Miejsce: Kawiarnia
Postaci: Janek, Pawe∏

Janek, Pawe∏: -Dzieƒ dobry.
Bufetowa: -Dzieƒ dobry.
Janek: -I pod wieczór noga mi spuch∏a jak bania. Wiesz,

stan´ niewygodnie, to jeszcze boli.
Pawe∏: -Pieszczoszek!
Janek: -Pieszczoszek..., wi´c nie by∏o sensu siedzieç w

Szczyrku. Akurat znajomi jechali samochodem do
Warszawy, to si´ z nimi zabra∏em. Ja herbat´.

Pawe∏: -Ja te˝.
Janek: - To dwie herbaty poprosimy i ja bym pàczka

jeszcze poprosi∏.
Pawe∏: -I dla mnie pàczek te˝.
Janek: -Zabra∏em si´ z nimi. KryÊka mia∏a lecieç do

Moskwy, Oleƒk´ mia∏a zostawiç u matki, wi´c nikogo nie
mia∏o byç w mieszkaniu, ale coÊ mnie tkn´∏o na dole jak
zobaczy∏em samochód tego faceta. Przynajmniej wydawa∏o
mi si´, ˝e to jest jego samochód. Wszed∏em po cichu na gór´.
Byli tak sobà zaj´ci, ˝e nawet nie zauwa˝yli jak wszed∏em.

Janek: -Dzi´kuj´. Zap∏aç za mnie.
Pawe∏: -Tak, tak.
Janek: -Nie mam pieni´dzy.
Pawe∏: -Co, z∏apa∏eÊ ich w ∏ó˝ku?
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Janek: -Nie, nie, no ale jakbym wróci∏ za godzin´, to
trafi∏bym na kulminacj´ mi∏osnych uniesieƒ.

Pawe∏: -Dzi´kuj´.
Janek: -Dzi´kuj´.
Pawe∏: -A co robili?
Janek: -Taƒczyli, samb´.
Pawe∏: -Przepraszam ci´, to dosyç kiczowaty obrazek. Ty

kulawy z nartami, a oni taƒczà samb´.
Janek: -Nie wiem, mo˝e dla ciebie to jest Êmieszne, dla

mnie nie. Wyobraê sobie, ˝e ten sukinsyn rzuci∏ si´ na mnie.
Skorzysta∏ z okazji, ˝e nie mog´ si´ ruszaç, przewróci∏ mnie,
nim si´ pozbiera∏em, to uciekli oboje.

Pawe∏: -No, niesamowite, nie mog´ uwierzyç, jak tak bez
powodu si´ rzuci∏ na ciebie, zaczà∏ ci´ biç.

Janek: -Co, co bez powodu? Zepsu∏em mu wieczór.
Pawe∏: -A KryÊka?
Janek: -Co KryÊka?
Pawe∏: -No jak zareagowa∏a, jak zaczà∏ ci´ biç.
Janek: -Co, no uciek∏a razem z nim. Zresztà, to nie jest

wa˝ne. A co, Pawe∏, ja potrzebuj´ dobrego adwokata.
Pawe∏: -Pfff...



Odcinek pi´tnasty: Pojednanie
W poprzednim odcinku...

Pomimo protestów ˝ony, Janek postanawia pojechaç na narty.
¸atwo przewidzieç, co z tego wyniknie: wracajàc wczeÊniej do domu
zastaje Wernera i Krysi´ w ich mieszkaniu. Wybucha awantura.
Krysia opuszcza mieszkanie w towarzystwie Wernera.

Natomiast Ewa przezi´bi∏a si´ i musi byç w domu. TeÊciowa chce
jà leczyç domowym sposobem, ale Ewa uwa˝a, ˝e najlepiej poprosiç
Agat´, która jest lekarzem. Agata bada chorà i okazuje si´, ˝e Ewa
ma angin´. W czasie rozmowy po badaniu Agata proponuje Ewie,
˝eby czasowo zamieszka∏a u niej.

Pomimo rad swoich znajomych, Krysia i Janek zaczynajà teraz
powa˝nie myÊleç o rozwodzie.

1. MieliÊmy si´ rozstaç

Miejsce: Mieszkanie Janków
Postaci: Janek, Krysia

Janek: -Co ty robisz? Co tu si´ dzieje?
Krysia: -Pakuj´ si´, nie widzisz? Wyprowadzam si´ do

mamy.
Janek: -Jak to?
Krysia: -Normalnie. Chyba nie sàdzisz, ˝e po tym, co

zrobi∏eÊ, mo˝emy razem mieszkaç.
Janek: -Co ja takiego zrobi∏em? No, prosz´, powiedz mi,

co?
Krysia: -Przestaƒ krzyczeç! Dosyç ju˝ tych twoich

krzyków!
Janek: -Co to jest? Pytam si´, do jasnej cholery, co to jest?!
Krysia: -Zostaw to!
Janek: -Krysiu, przepraszam, ale dlaczego, dlaczego tak

jest?
Krysia: -Janek, tak d∏u˝ej nie mo˝na.
Janek: -Masz racj´.
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Krysia: -Musimy si´ rozstaç.
Janek: -Ale, co z Oleƒkà. Co z nià?
Krysia: -Nie wiem.
Janek: -Przecie˝, nie mo˝emy jej zrobiç tego Êwiƒstwa.

Ona nie jest niczemu winna.
Krysia: -Nie jest.
Janek: -Krystyna, musisz jà przyprowadziç do domu,

s∏yszysz?
Krysia: -Nie.
Janek: -Krysiu, b∏agam ci´.
Krysia: -Janek, to b´dzie dla jej dobra.
Janek: -Nie. Tu jest jej miejsce.
Krysia: -Jej miejsce jest tam, gdzie jest spokój. Zrozum to.
Janek: -Dobrze, obiecuj´ ci spokój.
Krysia: -Który ju˝ raz?
Janek: -To niewa˝ne. S∏uchaj, nie b´dziemy sobie wchodziç

w parad´. Nie b´dziemy nikogo zapraszaç. Nie b´dziemy
robiç awantur.

Krysia: -Prosz´ ci´ przestaƒ, przestaƒ, przecie˝ mieliÊmy
si´ rozstaç.

Janek: -Krysiu, ale to nie ma sensu.

2. Adam rozmawia z Sucheckim po m´sku

Miejsce: Mieszkanie Sucheckich
Postaci: Ewa, Adam, TeÊciowa, Suchecki

Ewa: -Dzi´kuj´ ci Adam, ˝eÊ mnie ze sobà zabra∏.Tak
dawno nie by∏am w kinie.

Adam: -MyÊl´, ˝e nic nie stoi na przeszkodzie, ˝ebyÊmy
cz´Êciej chodzili do kina... Dzieƒ dobry.

Suchecki: -Dzieƒ dobry.
TeÊciowa: -Dzieƒ dobry panu.
Suchecki: -Jak si´ masz, Adam?
Adam: -Dobrze.
Suchecki: -S∏uchaj, mia∏byÊ dla mnie chwil´ czasu?
Adam: -Tak. Z przyjemnoÊcià.
TeÊciowa: -Prosz´.



Suchecki: -Zrób nam , kochanie, herbat´. Id´ z Adamem
na gór´.

TeÊciowa: -Dobrze.
Ewa: -Pomog´ ci, mamo.
TeÊciowa: -Dobrze.
Suchecki: -Siadaj stary.
Adam: -Dzi´kuj´.
Suchecki: -Mówi∏a mi Ewa, ˝e wróciliÊcie do badaƒ nad

adoloranem.
Adam: -Tak, to prawda. Olbrzymia w tym pana zas∏uga,

profesorze.
Suchecki: -A nie przesadzaj.Wprawdzie szepnà∏em

Stopczykowi par´ s∏ów na wasz temat, ale myÊl´, ˝e
decydujàce znaczenie mia∏a tutaj wizyta tej Szwajcarskiej
delegacji z profesorem Reiterem.Kiedy omawiali z
wiceministrem perspektywy ewentualnej wspó∏pracy z
naszym przemys∏em farmaceutycznym, Reiter wymieni∏
w∏aÊnie adoloran jako przyk∏ad nowego myÊlenia i
niekonwencjonalnych rozwiàzaƒ w farmakologii. Wiem, ˝e
potem minister wypytywa∏ Stopczyka o ten lek.

Adam: -Tak, ale komponenty musieliÊmy za∏atwiç
w∏asnym sumptem. Na przyk∏ad, kolidon dostaliÊmy od
Reitera.

Suchecki: -Hm, hm.
TeÊciowa: -Mo˝na?
Suchecki: -O! Mamy herbat´....Dzi´kuj´ ci, kochanie.

Dzi´kuj´ bardzo.... W∏aÊciwie, to ja nie o tym chcia∏em z
tobà rozmawiaç.... S∏odê!

Adam: -Nie, dzi´kuj´.
Suchecki: -Znamy si´ ju˝ tyle lat. Robi∏eÊ u mnie dyplom i

doktorat. MyÊl´, ˝e masz do mnie odrobin´ przyjaêni.
Adam: -OczywiÊcie, profesorze.

Suchecki: -No wi´c, nie obraê si´, ale chcia∏em z tobà
porozmawiaç o Ewie. To bardzo dobra dziewczyna.

Adam: -Wiem.
Suchecki: -Ta historia z Wojtkiem. Ona to strasznie

prze˝y∏a. A potem dowiedzia∏a si´ jeszcze, ˝e jest w cià˝y.
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Sam rozumiesz jak musia∏o to na nià wp∏ynàç. Powiedz mi,
ale tak po m´sku, czy ciebie coÊ ∏àczy z Ewà?

Adam: -Dlaczego pan mnie o to pyta?
Suchecki: -Widz´ przecie˝ jak cz´sto jà odprowadzasz,

odwozisz do domu, umawiacie si´. Nie zrozum mnie êle. Ja
nie chc´ ingerowaç w twoje ˝ycie osobiste. Nie mam do tego
najmniejszego prawa. Ale zale˝y mi na Ewie. Ona b´dzie
matkà mojego wnuka, a ty masz ˝on´ i dzieci.

Adam: -Rozumiem.
Suchecki: -No wi´c?
Adam: -To nie jest tak, panie profesorze.
Suchecki: -A jak jest?
Adam: -Szczerze?
Suchecki: -Szczerze.
Adam: -Czy to mo˝e zostaç mi´dzy nami?
Suchecki: -OczywiÊcie, nawet moja ˝ona si´ o tym nie

dowie.
Adam: -Jak pan wie, pozna∏em Ew´ dawno. By∏a mojà

studentkà, jeszcze na pierwszym roku. Zakocha∏em si´ w
niej. SpotykaliÊmy si´, mimo, ˝e wtedy mia∏em ju˝ rodzin´.
Przyszed∏ taki moment, ˝e by∏em gotów nawet rozwieÊç si´
dla niej, ale...

Suchecki: -Ale co?
Adam: -Wyjecha∏em na kilka miesi´cy z Polski i po

powrocie nie zasta∏em jej ju˝. Znikn´∏a. Wzi´∏a urlop
dziekaƒski, wyjecha∏a z Warszawy. Szuka∏em jej.
Bezskutecznie. No i spotka∏em jà dopiero po latach, w
pracowni. Nie wiedzia∏em wtedy, ˝e w jej ˝yciu by∏ paƒski
syn. No i znowu zwariowa∏em. MyÊla∏em, ˝e b´d´ móg∏ to
wszystko odbudowaç, ale Ewa szybko ostudzi∏a moje
zapa∏y.

Suchecki: -A dlaczego? Jak myÊlisz, dlaczego?
Adam: -Nie wiem. MyÊl´, ˝e po prostu bardzo kocha∏a

paƒskiego syna. Teraz, je˝eli si´ spotykamy, to tylko na
gruncie przyjacielskim. Niech mi pan wierzy, profesorze.
R´cz´ za to moim s∏owem. Po prostu, dalej bardzo lubi´
Ew´... i to wszystko.



Suchecki: -Dzi´kuj´ ci, mój stary.Wszystko co
powiedzia∏eÊ, by∏o dla mnie bardzo wa˝ne.

Adam: -Pójd´ ju˝. Dobrze? Do widzenia.
Suchecki: -Do widzenia ci.
Adam: -Do widzenia pani.
TeÊciowa: -Do widzenia panu.
Adam: -Do widzenia Ewa. Do jutra.
Ewa: -Do widzenia.
Adam: -Do widzenia, panie profesorze.
Suchecki: -Do widzenia. Dzi´kuj´.

3. Prosz´ moje krople

Miejsce: Gabinet dyrektora Stopczyka
Postaci: Janek, Stopczyk

Janek: -Dzieƒ dobry.
Stopczyk: -Dzieƒ dobry. Mo˝e pan b´dzie ∏askawy

zamknàç drzwi. To jest oburzajàce! To po prostu skandal!
Jak pan Êmia∏ prowadziç tego typu rozmowy poza moimi
plecami bez zgody dyrekcji i kto w ogóle pana do tego
upowa˝ni∏?

Janek: -Nikt. Po prostu nie widz´ potrzeby posiadania
takiego upowanienia.

Stopczyk: -A, nie widzi pan potrzeby. To ja panu
udowodni´, ˝e pan jest w b∏´dzie!

Janek: -Prosz´ bardzo, niech mi pan udowodni.
Stopczyk: -Czy pan nie zdaje sobie z tego sprawy, co pan

robi, albo w ogóle struga pan ze wszystkich wariata? I w
jakim Êwietle mnie pan stawia? ˚eby ktoÊ obcy
interweniowa∏ w sprawie paƒskiego programu.

Janek: -Ja go o to nie prosi∏em.
Stopczyk: -A, nie prosi∏ pan! Ale naopowiada∏ mu pan nie

wiadomo jakich bzdur!
Janek: -Prosz´ pana, mo˝e dla pana to sà bzdury. Dla mnie

to by∏a rzeczowa rozmowa fachowców znajàcych si´ na
temacie.
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Stopczyk: -A wie pan, jak taaka rozmowa nazywa si´ w
j´zyku organów Êcigania?

Janek: -Nie, ale spodziewam si´, ˝e pan wie doskonale.
Stopczyk: -To jest zdrada! Zdrada tajemnicy paƒstwowej!

To jest szpiegostwo przemys∏owe!
Janek: -Prosz´ pana, niech mnie pan nie rozÊmiesza.

Troszeczk´ wi´cej pokory, a mniej megalomanii.
PrzerabialiÊmy ten program w latach siedemdziesiàtych,
kiedy byliÊmy dziesiàtà pot´gà Êwiata. Wszyscy nam wtedy
chcieli ukraÊç nasze genialne patenty, technologie etc. }et
cetera|.

Stopczyk: -A czy pan wie, ˝e profesor Reiter zasiada w
radzie naukowej jednego z najwi´kszych koncernów
farmaceutycznych w Szwajcarii. I myÊli pan, ˝e on tak sobie
interesowa∏ si´ naszym adoloranem?

Janek: -Prosz´ pana, on nawet nie zna tej nazwy, nie
mówiàc ju˝ o sk∏adzie chemicznym. RozmawialiÊmy o idei
tego leku i o jego ewentualnym dzia∏aniu. A poza tym
powinien pan wiedzieç, ˝e Szwajcarzy ju˝ co najmniej od
dwóch lat robià lek podobny do naszego i nie interesuje ich
jego odtwarzanie.

Stopczyk: -To sà zwy∏e wykr´ty z paƒskiej strony. Fakty
natomiast sà niepodwa˝alne. Bez zgody dyrekcji zdradzi∏
pan pilnie strze˝onà tajemnic´! I dlatego pan si´ nie zdziwi,
jak ca∏à tà sprawà zainteresuje si´ milicja, albo inne organa
do tego powo∏ane.

Janek: -Mam nadziej´, ˝e i paƒskà dzia∏alnoÊcià w
instytucie zainteresujà si´ te inne organa. Tym, ˝e trwoni
pan Êrodki, potencja∏ intelektualny i niszczy pan ludzi. A to,
w j´zyku organów Êcigania, nazywa si´ szkodnictwem
gospodarczym. ?egnam pana.
...

Stopczyk: Pani Haniu, prosz´ moje krople.

4. Dawny zwiàzek

Miejsce: Laboratorium



Postaci: Pawe∏, Ewa, Mariola

Pawe∏: -Kiedy wróci∏em ze Szwajcarii i od razu
przyszed∏em do pracy pierwszà osobà, którà spotka∏em
by∏aÊ ty, Ewa. Spodoba∏aÊ mi si´ i nigdy, zresztà, tego nie
ukrywa∏em. Wydawa∏o mi si´, ˝e i ty darzysz mnie pewnà
sympatià.

Ewa: -Bo darz´.
Pawe∏: -Nie wi´c, no nie rozumiem.
Ewa: -Czego nie rozumiesz, Pawe∏?
Pawe∏: -No, s∏uchaj, Ewa. JesteÊmy doros∏ymi ludêmi i nie

musimy si´ oszukiwaç. Widz´, ˝e mi´dzy tobà i Racewiczem
coÊ jest. Widzia∏em was kilka razy razem, szliÊcie pod r´k´
jak zakochani.

Ewa: -Nie, to nie jest tak jak myÊlisz. Owszem, Racewicz
mnie kiedyÊ odprowadza∏ do domu, ale tylko dlatego, ˝e si´
êle czu∏am.

Pawe∏: -No, ale nie powiesz mi chyba, ˝e mi´dzy wami nic
nie jest.

Ewa: -Raczej, by∏o. Dobrze, opowiem ci o tym, ale tylko
pod jednym warunkiem, ˝e to, co us∏yszysz zostanie mi´dzy
nami.

Pawe∏: -Obiecuj´. 
Ewa: -To by∏o dawno, kiedy by∏am jeszcze studentkà.

Adam mia∏ zaj´cia z moim rokiem. By∏am z nim, ale to si´
skoƒczy∏o, rozstaliÊmy si´. Potem ˝adne z nas nie wiedzia∏o,
co si´ dzieje z drugim. Kiedy przysz∏am do pracy, nie
wiedzia∏am, ˝e Adam przesta∏ pracowaç na uczelni, ˝e zrobi∏
doktorat i ˝e jest teraz kierownikiem tego laboratorium.
Poczàtkowo myÊla∏am, ˝eby zrezygnowaç z pracy, ale
przecie˝ to bez sensu. Na szcz´Êcie wszystko si´ dobrze
u∏o˝y∏o. Teraz z Adamem jesteÊmy tylko przyjació∏mi. Nic
wi´cej. Pomóg∏ mi kilka razy i jego przyjaciel jest moim
lekarzem, stàd mo˝e wra˝enie, ˝e ∏àczy nas coÊ wi´cej.

Pawe∏: -A Adam nie próbowa∏ odbudowaç tego zwiàzku?
Nie chcia∏ wróciç do ciebie?

Ewa: -To ja od niego odesz∏am. A czy chcia∏ odbudowaç
zwiàzek? Chyba tak, tylko, ˝e to ja nie chcia∏am.



8 4

Pawe∏: -A co, masz jakieÊ przykre wspomnienia w
zwiàzku z tym,...

Ewa: -Nie, nie, nie, nie, nie.
Pawe∏: -...zrani∏ ci´?
Ewa: -To nie tak, jak myÊlisz. Jeszcze raz prosz´ ci´ o

dyskrecj´.
Pawe∏: -OczywiÊcie, mo˝esz mi zaufaç. S∏uchaj, Ewa, mo˝e

wybralibyÊmy si´ razem do kina, albo do teatru, co? No,
mo˝e do dyskoteki, potaƒczylibyÊmy.

Ewa: -Do dyskoteki, to mo˝e nie, ale...

5. Zanieczyszczone powietrze

Miejsce: Park
Postaci: Pawe∏, Ewa

Pawe∏: -Samochód Janka tutaj. On musi gdzieÊ tu byç.
Ewa: -Mo˝e podobny?
Pawe∏: -Nie, na pewno jego. Chodê, mo˝e go gdzieÊ

spotkamy.
Ewa: -Hm.
Pawe∏: -Jak tu pi´knie. Czuje si´ ju˝ wiosn´.
Ewa: -Dopiero tutaj widaç, jak strasznie jest

zanieczyszczone powietrze w mieÊcie, prawda?
Pawe∏: -Hm, niestety.
Ewa: -Nie, Pawe∏.
Pawe∏: -Dlaczego?
Ewa: -To moja wina.
Pawe∏: -O czym ty mówisz?
Ewa: -Powinnam ci by∏a o tym ju˝ dawno powiedzieç.
Pawe∏: -A wi´c powiedz, hm.
Ewa: -Pawe∏, ja jestem w cià˝y.



Odcinek szesnasty: Mija ju˝ pó∏
roku

W poprzednim odcinku...

Wszystko wskazuje na to, ˝e rozwodu nie b´dzie. Janek, pe∏en
skruchy, przyrzeka Krystynie, ˝e nie b´dzie wi´cej awantur w domu, ˝e
b´dzie spokój.

Sprawa adoloranu okazuje si´ byç dobrym pretekstem do m´skiej
rozmowy pomi´dzy profesorem Sucheckim i Adamem. Szczerze i
otwarcie, Adam opowiada swojemu profesorowi o historii zwiàzku z
Ewà. Adoloran doprowadza te˝ do kolejnego spi´cia pomi´dzy
Stopczykiem i Jankiem. Stopczyk oskar˝a Janka o zdradzenie tajemnicy
s∏u˝bowej, a Janek oskar˝a Stopczyka o uprawianie szkodnictwa
gospodarczego.

Nie tylko profesor Suchecki, ale równie˝ Pawe∏ podejrzewa, ˝e Ew´
∏àczy coÊ z Adamem. Pyta jà o to wprost. Ewa, proszàc o dyskrecj´,
opowiada mu o tym jak pozna∏a Adama i co ich kiedyÊ ∏àczy∏o.
Uspokojony tymi wyjaÊnieniami, Pawe∏ chce wybraç si´ gdzieÊ z Ewà.
Wyje˝d˝ajà wi´c za miasto, aby odetchnàç czystym powietrzem. Na
spacerze, Ewa mówi Paw∏owi, ˝e jest w cià˝y, ale nie mówi, kto jest
ojcem dziecka.

1. Dzi´kuj´ za pami´ç

Miejsce: W instytucie
Postaci: Ewa, Pawe∏ (z Jankiem w tle)

Ewa: -Przepraszam ci´, Pawe∏.
Pawe∏: -Tak, s∏ucham?
Ewa: -Chcia∏am ci´ o coÊ zapytaç.
Pawe∏: -Widzisz, ˝e jestem zaj´ty.
Ewa: -Przepraszam, rozumiem.
Pawe∏: -No dobrze, s∏ucham, o co chodzi?
Ewa: -Nic takiego. Dzwoni∏a do mnie moja kole˝anka,

Agata Wieczorek, pami´tasz jà chyba. Mówi∏a, ˝e ma dwa
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wolne bilety na kabaret "Dudek"* w sobot´, wi´c pomyÊla∏am
sobie, ˝e moglibyÊmy...

Pawe∏: -No nie, w sobot´ chyba nie b´d´ móg∏ iÊç. Ale
dzi´kuj´ ci za pami´ç. Na pewno znajdziesz kogoÊ, kto ch´tnie
pójdzie.
_____________________
* "Dudek": a popular cabaret show in one of Warsaw*s cafés.

2. ¸ó˝ko

Miejsce: Mieszkanie Sucheckich
Postaci: Ewa, Agata, potem teÊciowa

Ewa: -Naprawd´ si´ na nim zawiod∏am. Wydawa∏o mi si´,
˝e jest zupe∏nie inny, ni˝ m´˝czyêni, których dotychczas
spotyka∏am, no oczywiÊcie, poza Wojtkiem. Sprawia∏ wra˝enie
cz∏owieka spokojnego, opanowanego, troch´ opiekuƒczego.
Nie ukrywam, ˝e lubi∏am si´ z nim spotykaç, chodziç do
teatru, na spacery... No ale có˝... MyÊla∏am, ˝e on podobnie
jak ja traktuje naszà przyjaêƒ.

Agata: -No i pomyli∏aÊ si´. Nie ty pierwsza i nie ostatnia. W
gruncie rzeczy im chodzi ca∏y czas tylko o jedno: ∏ó˝ko. A
potem pr´dzej czy póêniej mówià, by∏o mi mi∏o i..., i p´dza
natychmiast szukaç nast´pnej naiwnej, a my ca∏e ˝ycie dajemy
si´ na to nabieraç.

Ewa: -No tak, ale on przecie˝ wiedzia∏ o tym, ˝e by∏am z
Wojtkiem, wiedzia∏, ˝e mieliÊmy si´ pobraç. Przecie˝ nie
przypuszcza∏, ˝e rzuc´ mu si´ od razu w ramiona.

Agata: -Ewa, ty naprawd´ nie znasz ˝ycia? On akurat
myÊla∏ zupe∏nie inaczej: m∏oda, ∏adna, straci∏a narzeczonego,
b´dzie jà mo˝na pocieszyç. Ale oczywiÊcie jak si´ dowiedzia∏,
˝e jesteÊ w cià˝y, zwinà∏ ˝agle i uda∏ obra˝onego.

TeÊciowa: -Mo˝na? M-m-przysz∏am zapytaç si´, czy nie
zrobiç wam paru kanapek? O nie, Ewuniu! Ale wina to ty nie
powinnaÊ piç w twoim stanie.

Ewa: -Ale przecie˝ to tylko kieliszek.



TeÊciowa: -Nawet kieliszek mo˝e zaszkodziç dziecku. Pani
jest lekarzem, mo˝e to potwierdziç.

Agata: -Otó˝, widzi pani, nie bardzo. Wino w takich
iloÊciach podawane jest czasem najci´˝ej chorym.

TeÊciowa: -No, nie wiem. Za moich czasów medycyna
inaczej podchodzi∏a do tych spraw: bardziej ostro˝nie, pani
doktór. Przepraszam.

Agata: -Nie. Wiesz, Ewa, ja ci´ podziwiam. Ja bym
naprawd´ tego nie wytrzyma∏a.

Ewa: -Napijmy si´.

3. Âwinia jesteÊ!

Miejsce: Bufet przy instytucie
Postaci: Ewa i Pawe∏

Bufetowy: -Prosz´, kawa dla pani!
Ewa: -Mo˝na?
Pawe∏: -Tak, oczywiÊcie. Prosz´, siadaj.
Ewa: -Dobrze, ˝e jesteÊ sam. Chcia∏am z tobà zamieniç kilka

s∏ów.
Pawe∏: -S∏ucham.
Ewa: -Âwinia jesteÊ!
Pawe∏: -Tak?
Ewa: -Tak. Ja wiem, ˝e to moja wina, bo powinnam ci by∏a

powiedzieç o tej cià˝y wczeÊniej, ale to jeszcze nie powód,
˝ebyÊ opowiada∏ o tym wszystkim wokó∏.

Pawe∏: -A co, wstydzisz si´ tego?
Ewa: -Nie. Nie wstydz´ si´, ale uwa˝am, ˝e to jest moja

osobista sprawa. Poza tym ludzie potrafià przeinaczaç. Dotar∏o
do mnie, ˝e ojcem dziecka jest Racewicz.

Pawe∏: -A nie jest?
Ewa: -Pawe∏, rozmawialiÊmy na ten temat. Skàd ci to mog∏o

w ogóle przyjÊç do g∏owy?
Pawe∏: -S∏uchaj, dochodzi pierwsza, za chwil´ zacznie si´

zebranie. Chyba powinniÊmy ju˝ pójÊç, prawda?
Ewa: -Tak, zaraz przyjd´.
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4. WyjaÊnienie nieporozumienia

Miejsce: Zebranie w instytucie
Postaci: Adam, Leon, Janek, Ewa, inni pracownicy

Adam: -Prosz´ szanownego kole˝eƒstwa, nast´pna sprawa
ma charakter czysto administracyjny. Jak co roku zobowiàzano
mnie do sporzàdzenia planu urlopów naszej pracowni. Wiem,
jakie trudnoÊci nastr´cza planowanie urlopów w Polsce,
zw∏aszcza na kilka miesi´cy naprzód. Niestety, musimy si´ z
tego wywiàzaç. Dlatego prosz´ kolegów o sporzàdzenie w
mo˝liwie jak najkrótszym czasie, dwóch, trzech dni, swoich
planów. Mm... chcia∏bym wyr´czyç Leona, który b´dzie mnie
zast´powa∏, przed swoim wyjazdem do Stanów.

Leon: -Bogu dzi´ki!
Adam: -Czy w zwiàzku z tym, o czym mówiliÊmy, sà jakieÊ

pytania?
Janek: -AdaÊ, y... ja chcia∏bym si´ dowiedzieç, co jest ze

sprawà kolidonu, bo przecie˝ bez kolidonu z adoloranem nie
ruszymy z miejsca i...

Adam: -Wiesz, Janku, ˝e nie ode mnie to zale˝y. Mog´
obiecaç tylko tyle, ˝e podczas swojego pobytu w Stanach
skontaktuj´ si´ z moimi dwoma kolegami, którzy tam sà. No i
na zasadzie zupe∏nie prywatnych kontaktów spróbuj´ jakoÊ to
przepchnàç. Innej drogi nie widz´.

Janek: -A ja, owszem.
Adam: -Jakà?
Janek: -Po prostu trzeba przydusiç Stopczyka i...
Adam: -Ach, nie wyg∏upiaj si´.. Dzi´kuj´. Prosz´ paƒstwa,

je˝eli nie ma dalszych pytaƒ...
Ewa: -Ja chcia∏abym coÊ jeszcze powiedzieç.
Adam: -Prosz´.
Ewa: -Chcia∏am skorzystaç z okazji, ˝e jesteÊmy tutaj

wszyscy i wyjaÊniç pewne nieporozumienia, jakie powsta∏y
wokó∏ mojej osoby.

Adam: -Ewa, mo˝e potem.



Ewa: -Nie, pozwól mi mówiç. Jestem w cià˝y.
Mariola: -Mm!
Ewa: -W piàtym miesiàcu. Ojcem dziecka jest mój niedosz∏y

mà˝, który jak wszyscy wiecie zgi... zginà∏ tragicznie w
wypadku, zanim zdà˝yliÊmy si´ pobraç. Mówi´ o tym, ˝eby
skoƒczyç z niepotrzebnymi plotkami. Dzi´kuj´.

Adam: -Dzi´kuj´ kolegom. Koniec zebrania. Janie, ciebie
poprosz´, ˝ebyÊ zosta∏ jeszcze na chwilk´, moglibyÊmy coÊ
omówiç w sprawie kolidonu...

Mariola: -Ewa, ale nas zaskoczy∏aÊ. Nic po tobie nie widaç.
Jutro umówimy si´ na kaw´ - nam wszystko opowiesz.

Ewa: -Dobrze...
Leon: -To co, ja stary dureƒ, nie wiedzia∏em, dlaczego ty tak

z dnia na dzieƒ pi´kniejesz.
Pani Maria: -Ewuniu, moje dziecko. Musi pani teraz uwa˝aç

na siebie. Tym bardziej, ˝e od dawna jest pani sympatià pana
Leona.

Ewa: -Gdyby wszyscy ludzie byli tacy, jak pan Leon, Êwiat
wyglàda∏by zupe∏nie inaczej.

Leon: -No widzisz, no widzisz, nareszcie ktoÊ mnie
doceni∏... No.

5. Msza Êwi´ta

Miejsce: Mieszkanie Sucheckich
Postaci: TeÊciowa, Ewa

TeÊciowa: -Pami´tasz o jutrzejszym dniu?
Ewa: -Co mama ma na myÊli?
TeÊciowa: -Co, zapomnia∏aÊ? Hm, hm... tak. Jutro mija pó∏

roku od Êmierci Wojtka. Mówi∏am ci przecie˝. O siódmej rano
odb´dzie si´ msza Êwi´ta za jego dusz´, a potem z ojcem
idziemy na cmentarz. Sàdzi∏am, ˝e pójdziesz razem z nami.

Ewa: -Ale˝, oczywiÊcie, ˝e pójd´. Jak mama mog∏a w ogóle
coÊ takiego pomyÊleç.

TeÊciowa: -Skoro ten pan Racewicz ma si´ jutro rano z tobà
zobaczyç, wi´c pomyÊla∏am sobie, ˝e pewnie si´ rozmyÊli∏aÊ.
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6. Przyrzeknij!

Miejsce: KoÊció∏, potem cmentarz, grób Wojtka
Postaci: TeÊciowa, Ewa, z innymi w tle

TeÊciowa: -Przyrzeknij... przyrzeknij tu, na grobie Wojtka, ˝e
zawsze b´dziesz wierna jego pami´ci.
...
Tak pr´dko ci´ zapomniano, synku!



Odcinek siedemnasty: By∏o, min´∏o
W poprzednim odcinku...

W rozmowie z Agatà Ewa wyznaje, ˝e zawiod∏a si´ na Pawle, który
podejrzewa, ˝e ojcem dziecka Ewy jest Adam. Co wi´cej, dzieli si´ tà
wiadomoÊcià z innymi, traktujàc Ew´ oschle. Ewa wyjaÊnia t´ spraw´
ostro i zdecydowanie. Paw∏owi mówi, ˝e jest Êwinià, a na zebraniu
pracowni informuje wszystkich, ˝e ojcem dziecka jest Wojtek, od
którego tragicznej Êmierci mija w∏aÊnie pó∏ roku.

Ewa towarzyszy teÊciom na cmentarz, ale nie wie, jak zareagowaç
na s∏owa teÊciowej, która mówi jej, ˝eby zosta∏a wierna pami´ci
Wojtka. Czy teÊciowa nie oczekuje zbyt du˝o od niej? Czy Ewa nie ma
prawa do w∏asnego ˝ycia? Pobyt w domu Sucheckich staje si´ dla niej
coraz trudniejszy do zniesienia.

 1. Wstyd

Miejsce: Kawiarnia w studio telewizyjnym
Postaci: Joanna, Hanisz (przygotowujà si´ do wywiadu)

Pomocnik: -Przepraszam. Pani Joanno, fotele pozamienia∏em
tak jak pani prosi∏a. Za dziesi´ç minut b´dà gotowi.

Joanna: -Dzi´kuj´. No i niech pan zrobi coÊ z tà planszà,
dobrze?

Pomocnik: -Ja ju˝ zrobi∏em.
Joanna: -Jest pan cudowny.
Pomocnik: -Dzi´kuj´.
Joanna: -Tak, eh, wi´c, jak mówi∏am, mm, po tych

wszystkich pytaniach dotyczàcych pana ksià˝ki, literatury w
ogóle, polityki, chcia∏abym zadaç panu pytanie osobiste. W
koƒcu ten program nosi tytu∏ "Godzina szczeroÊci".

Hanisz: -Prosz´, niech pani pyta.
Joanna: -Chcia∏abym wiedzieç, czy jest w pana ˝yciu coÊ,

czego ˝a∏uje pan najbardziej, coÊ czego pan si´ wstydzi, ilekroç
staje pan przed lustrem i patrzy prosto w oczy.
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Hanisz: -Bardzo trudne pytanie. Ale rzeczywiÊcie jest coÊ
takiego. Wydarzy∏o si´ to bardzo dawno - dwadzieÊcia pi´ç,
mo˝e dwadzieÊcia siedem lat temu. Jeêdzi∏em cz´sto na
spotkania autorskie. W pewnym miasteczku pozna∏em
przypadkowo kobiet´... a nigdy nie stroni∏em od kobiet.
Sp´dzi∏em z nià dwie noce. By∏o wspaniale. Potem wyjecha∏em
do Warszawy i zapomnia∏em o tym epizodzie. Zjawi∏a si´ trzy
miesiàce póêniej. OÊwiadczy∏a mi, ˝e jest w cià˝y - ze mnà.
Nawet nie poprosi∏em, ˝eby usiad∏a, nie zaproponowa∏em
szklanki herbaty, jakkolwiek jecha∏a z daleka. Postanowi∏em
tylko jej wciÊnàç pieniàdze na zabieg: odmówi∏a. No i w ten
sposób wyrzuci∏em na dobrà spraw´ jà z domu. Nie chcia∏em
sobie komplikowaç mojej sytuacji rodzinnej, zawodowej.
Wybiera∏em si´ na d∏u˝szy pobyt za granic´. Po powrocie do
Polski po kilku latach ruszy∏o mnie sumienie. Pojecha∏em do tej
miejscowoÊci i dowiedzia∏em si´, ˝e ta kobieta nie ˝yje. I
nawet nie wiem, czy ona urodzi∏a to dziecko, czy nie. Jedno
tylko wiem, ˝e jak ona tak sta∏a przede mnà zmarzni´ta, w
takim lichym paltociku, zachowa∏em si´ jak najgorszy draƒ. I
tego wstydz´ si´ najbardziej.

Joanna: -To niezwyk∏e, co pan opowiedzia∏ - dramatyczne,
ale wspania∏e. Wie pan, to b´dzie znakomite zakoƒczenie
naszego programu.

Hanisz: -Nie b´dzie.
Joanna: -Dlaczego?
Hanisz: -Opowiedzia∏em to tylki pani...

2. Orientacyjna cena

Miejsce: Instytut
Postaci: Ewa, Pani Maria, potem Pawe∏

Ewa: (przez telefon( -Prosz´ pana, a jaka jest orientacyjna
cena?... Bonów?* Rozumiem. Dzi´kuj´ bardzo. (wykr´ca inny
numer( Halo, dzieƒ dobry, panu, Ja dzwoni´ w sprawie
og∏oszenia. ... Tak. ... Y-y-y... A jaka jest cena? Aha, czyli ˝e
musia∏abym si´ dogadaç z paƒskà matkà, tak? A gdzie to jest?
Aha. Dobrze, zapisz´. Szarotki... rozumiem. Dobrze, prosz´



pana, to ja postaram si´ jak najszybciej przyjechaç. Dzi´kuj´
bardzo, do widzenia.

Pani Maria: -No jak si´ czujesz, Ewuniu, dzisiaj?
Ewa: -Dobrze, troch´ tylko nerki mi dokuczajà.
Pani Maria: -Mm-hm.

...
Ewa: (do Paw∏a( -Nie ma Janka ani Adama?
Pawe∏: -Nie, obaj poszli na narad´ do W∏odarczyka.
Ewa: -Aha.
Pawe∏: -A o co chodzi? Pomóc ci w czymÊ?
Ewa: -S∏uchaj, Pawe∏, gdybyÊ móg∏ mnie zawieêç teraz w

pewne miejsce.
Pawe∏: -OczywiÊcie, dokàd?
Ewa: -To gdzieÊ na Bródnie, tu jest adres. Ko∏o p´tli

tramwajowej.
Pawe∏: -Aaa.
Ewa: -Chodzi o mieszkanie, boj´ si´, ˝eby ktoÊ mnie nie

ubieg∏.
 Pawe∏: -Strasznie daleko, to ju˝ peryferie sà. No dobrze,

oczywiÊcie.
Ewa: -Âwietnie.
Pawe∏: -Pani Mario, wyjdziemy teraz z Ewà. Jakby ktoÊ

pyta∏, to za pó∏torej do dwóch godzin b´dziemy, dobrze?
Pani Maria: -Dobrze, dobrze, dobrze.

____________________
* bon: dollar coupon, used for a period of time as a means of
exchange in hard-currency stores, and to an extent also in
private transactions.

3. Ulica Szarotki

Miejsce: Samochód, gdzieÊ na kraƒcach Warszawy
Postaci: Pawe∏, kobieta obok drogi

Pawe∏: -Przepraszam... Przepraszam. Nie wie pani, gdzie
jest ulica Szarotki?

Kobieta: -A kogo pan szuka?



9 4

Pawe∏: -No niewa˝ne, gdzie jest ta ulica?
Kobieta: -Ale jaki numer?
Pawe∏: -A co to panià obchodzi?
Kobieta: -Prosz´ pana, niech pan jedzie prosto, potem na

prawo.

4. Jak nie, to nie

Miejsce: Mieszkanie, gdzieÊ na peryferiach miasta
Postaci: Ewa, Pawe∏, kobieta wynajmujàca mieszkanie

Pawe∏: -Ale nora!
Ewa: -Weso∏o to nie wyglàda.
Pawe∏: -Yhm. Tu chyba, nie?
Ewa: -Tak.
(Pawe∏ puka(
Kobieta: -S∏ucham?
Ewa: -Pani Karasek?
Kobieta: -To ja, a o co chodzi?
Ewa: -Przys∏a∏ nas pani syn, z og∏oszenia.
Kobieta: -Ah, z og∏oszenia, tak, prosz´, trzeba by∏o tak od

razu mówiç. Prosz´, prosz´.
Ewa: -Dzi´kuj´. Pani syn mówi∏, ˝e to jest osobny pokój, z

osobnym wejÊciem.
Kobieta: -A, bo jest. Ka˝dy ma klucz do swojego pokoju, O!

Prosz´.
Ewa: -Ka˝dy? To znaczy, ˝e tu jest wi´cej lokatorów?
Kobieta: -A, pewnie, ale to same przyzwoite paƒstwo.
Ewa: -Tak. A przepraszam, a ∏azienka?
Kobieta: -A jest, jest! Raz w tygodniu ka˝dy mo˝e si´

wykàpaç.
Ewa: -Tak.
Pawe∏: -A ile to cacko mia∏oby kosztowaç?
Kobieta: -A w∏aÊciwie, kto tu ma mieszkaç, co? Paƒstwo

razem?
Ewa: -Nie, ja sama.
Kobieta: -Aha, pani panna?
Pawe∏: -A co to panià obchodzi?



Kobieta: -A co˝ pan taki nerwowy? Zapytaç si´ nie wolno?
Wynajmuj´, to chyba mog´ wiedzieç komu, nie?

Ewa: -A wi´c ile?
Kobieta: -He, no, he. TrzydzieÊci. MyÊl´, ˝e to nie b´dzie za

du˝o, co?
Pawe∏: -Pani zwariowa∏a? Za takà nor´ tyle pieni´dzy?

Chodê, Ewa, idziemy.
Kobieta: -No, chwileczk´. Widz´, ˝e pani w potrzebie, to

spuszcz´ do dwudziestu. No, jak?
Pawe∏: -Takich jak pani to powinni wsadzaç do krymina∏u.

Chodê!
Kobieta: -O, nie, to nie. Nie chceta,* to inne wezmà, o!
Pawe∏: -Tak, tak.
Kobieta: -Jeszcze si´ przyjdziecie prosiç, o.

_________
* chceta: a substandard dialectal form, dual of chcieç. Note
also the use of the sex-neutral non-masculine-personal form
inne in inne wezmà.

5. JakoÊ sobie dam rad´

Miejsce: W samochodzie, po wizycie w mieszkaniu
Postaci: Pawe∏, Ewa

Pawe∏: -S∏uchaj, Ewa, nie wiem, mo˝e to jest tajemnica,
mo˝e nie chcesz mówiç o tym, ale dlaczego ty si´
wyprowadzi∏aÊ od paƒstwa Sucheckich. Przecie˝ tam mia∏aÊ
wszystko, w∏asny pokój i wszelkie wygody.

Ewa: -Tak. Wiesz, jak to jest. By∏o cudownie.. to nie by∏o
ich winà, ˝e, ˝e si´ wyprowadzi∏am. Teraz mieszkam u
przyjació∏ki, ale chcia∏abym mieszkaç sama.

Pawe∏: -Tak, rozumiem ci´. No przynajmniej staram si´
ciebie zrozumieç. Ale nie mo˝esz o tym zapomnieç, ˝e za kilka
tygodni b´dziesz matkà, nie b´dziesz sama, b´dziesz mia∏a
dziecko. Jak sobie wtedy dasz rad´?

Ewa: -Pocieszam si´, ˝e nie jestem jedynà kobietà, która
znalaz∏a si´ w takiej sytuacji. JakoÊ sobie dam rad´.
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Pawe∏: -Tak si´ zastanawia∏em i ... jednak jesteÊ bardzo
dzielna dziewczyna, wiesz?

Ewa: -Naprawd´ tak myÊlisz?

6. JesteÊ cudowna

Miejsce: Instytut
Postaci: Adam, Ewa, Pani Maria

Adam: (wr´czajàc kwiaty( -Pani Mario, droga kochana!
Wszystkiego dobrego: zdrowia, pomyÊlnoÊci, odpornoÊci na
rzeczywistoÊç*, nieustajàcego poczucia humoru. A przede
wszystkim, to do rych∏ego powrotu z Pary˝a do nas!

Pani Maria: -Dzi´kuj´ bardzo, ale taka iloÊç kwiatów! Co ja
z tym zrobi´? Przecie˝ nie dam sobie rady.

Adam: -Ale˝ na pewno jakiÊ d˝entelmen panià odwiezie z
naszej pracowni. Przepraszam teraz na momencik, bo musz´
do dyrektora Stopczyka si´ udaç. Sprawy wagi paƒstwowej.

Ewa: (przez telefon( -Halo! Dzieƒ dobry pani, ja dzwoni´ w
sprawie og∏oszenia. Rozumiem. Prosz´ pani, a jaka jest
orientacyjna cena? Rozumiem. To nie ma sensu, ˝ebym
przyje˝da∏a. Dzi´kuj´ bardzo. Do widzenia. (do pani Marii(
Znowu za dolary. Nigdy nie wynajm´ mieszkania.

Pani Maria: -Bo˝e, y-y-y, wiesz, Ewuniu, tak myÊl´, ˝e jak ja
teraz wyjad´ do tego Pary˝a, to ty byÊ mog∏a po prostu
popilnowaç troch´ moje mieszkanie i wprowadziç si´.

Ewa: -Nie, pani Mario, jak˝ebym mog∏a?
Pani Maria: -Ale mog∏abyÊ, no, naprawd´.
Ewa: -Naprawd´?
Pani Maria: -Tak.
Pani Maria: -Pani Mario, naprawd´?
Pani Maria: -No tak.
Ewa: -Pani jest cudowna, pani Mario!  Niech mnie pani

uszczypnie, ˝e to prawda.
Pani Maria: -Daj spokój, nie mo˝na, ma∏y si´ przecie˝

przestraszy!
_____________________________________



*na rzeczywistoÊç: Adam no doubt has in mind the difficult
contemporary Polish reality.

7. By∏o, min´∏o

Miejsce: U Ewy (w mieszkaniu Pani Marii)
Postaci: Pawe∏, Ewa

Pawe∏: -Gotowe, wkr´ci∏em.
Ewa: -Bardzo ci dzi´kuj´. Sama bym nie da∏a rady.

Musia∏abym prosiç kogoÊ z sàsiadów. Chodê, bo kawa ci
stygnie.

Pawe∏: -Ju˝ id´, tylko wymyj´ r´ce. (myje r´ce( A swojà
drogà, jak ty sobie dasz sama rad´? B´dzie jeszcze dziecko...

Ewa: -Musz´ sobie daç rad´. Ja myÊl´, ˝e b´dzie mi nawet
∏atwiej jak je urodz´. Nie b´d´ ju˝ tak ci´˝ka, nie b´d´ si´ tak
m´czyç. B´d´ mog∏a wiele rzeczy zrobiç sama. No, a je˝eli
zdarzy si´, ˝e b´d´ potrzebowa∏a pomocy, to, hm, mo˝e
poprosz´ kogoÊ, na przyk∏ad ciebie. Zgadzasz si´?

Pawe∏: -No oczywiÊcie, obiecuj´. Wiesz, Ewa, ja czasami
mam wyrzuty sumienia, ˝e postàpi∏em wobec ciebie nie fair
}niefer|. No wtedy, jak.. jak mi powiedzia∏aÊ, ˝e spodziewasz
si´ dziecka. Nie wiem dlaczego, ale poczu∏em si´ oszukany,
obrazi∏em si´ na ciebie i zdaje si´, ˝e dosyç mocno da∏em ci to
poznaç.

Ewa: -Pawe∏, nie mówmy ju˝ o tym.
Pawe∏: -Nie, nie, nie, ja bym chcia∏, Ewuniu, pomówiç, ˝eby

by∏o mi´dzy nami tak, jak wczeÊniej, jak, jak na poczàtku. Mam
nadziej´, ˝e wybaczy∏aÊ mi ju˝ to.

Ewa: -Tak. Wiesz, na poczàtku by∏o mi bardzo przykro.
Stara∏em si´ zrozumieç ciebie. Hm, po trosze moja wina, bo
powinnam ci by∏a wszystko powiedzieç od razu. By∏o,
min´∏o.
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Odcinek osiemnasty: Poród
W poprzednim odcinku...

W rozmowie z Joannà przed nagraniem programu "Godzina
szczeroÊci" Hanisz przyznaje, ˝e dr´czà go wspomnienia z
przesz∏oÊci. Przed dwudziestoma kilkoma laty pozna∏ kobiet´ w ma∏ej
miejscowoÊci i sp´dzi∏ z nià dwie noce. Póêniej, kiedy okaza∏o si´, ˝e
by∏a w cià˝y, i chcia∏a si´ z nim skontaktowaç, wyrzuci∏ jà z domu.
Do dziÊ nie wie, czy ona urodzi∏a to dziecko, czy nie.

Tymczasem Ewa wyprowadzi∏a si´ z domu Sucheckich i szuka
w∏asnego mieszkania. Po paru nieudanych telefonach udaje si´ z
Paw∏em na peryferie miasta, ˝eby obejrzeç mieszkanie, które okazuje
si´ okropnà norà, za którà wÊcibska w∏aÊcicielka chce du˝à sum´
pieni´dzy. Na szcz´Êcie, pani Maria wyje˝d˝a na par´ tygodni do
Pary˝a, wi´c Ewa mo˝e tymczasowo zamieszkaç u niej.

Sytuacja pomi´dzy Ewà i Paw∏em wyjaÊnia si´. Tym razem,
Pawe∏ staje na wysokoÊci zadania. Przyznaje, ˝e êle postàpi∏
rozpowszechniajàc nieprawdziwe informacje na jej temat. Ewa
wybacza mu.

1. W charakterze laborantki

Miejsce: Laboratorium przy instytucie
Postaci: Adam, Ewa, inni pracownicy, Stopczyk, Bo˝ena Rybicka

Adam: -To kiedy, Ewuniu?
Ewa: -Termin mam wyznaczony na poniedzia∏ek.
Adam: -Ju˝! Na najbli˝szy?
Ewa: -A coÊ ty myÊla∏? Sama nie wiem, kiedy to zlecia∏o.
Adam: -MyÊla∏em, ˝e b´dziesz rodziç w koƒcu miesiàca.
Ewa: -Nie, dzisiaj jestem ostatni dzieƒ w pracy.
Adam: -A powiedz mi, Ewuƒku, ja ty sobie dasz rad´,

kiedy b´dziesz sama mieszka∏a, co?
Ewa: -Wszyscy mnie o to pytajà. No jakoÊ b´d´ musia∏a

sobie daç rad´, no, bo nie jestem pierwszà i nie ostatnià
osobà, która znalaz∏a si´ w podobnej sytuacji.



Adam: -To prawda.
Stopczyk: -O, jest pan, panie Adamie.
Adam: -Tak.
Stopczyk: -To Êwietnie. W∏aÊnie kogoÊ przyprowadzi∏em

do pana. Prosz´, prosz´.
Adam: -(do Ewy( Przepraszam. (do Bo˝eny( Dzieƒ dobry.
Stopczyk: -To jest pani Bo˝ena Rybicka, która od dzisiaj

b´dzie u paƒstwa pracowaç w charakterze laborantki.
Bo˝ena: -Rybicka.
Stopczyk: -Jak pan widzi, panie Adamie, staraliÊmy si´ w

miar´ szybko pomóc wam w trudnej sytuacji.
Adam: -Dzi´kuj´, dyrektorze.
Stopczyk: -Pani Bo˝ena jest doÊwiadczonà laborantkà i

mam nadziej´, ˝e b´dzie si´ paƒstwu z nià dobrze
wspó∏pracowa∏o.

Adam: -Jestem pewien.
Stopczyk: -To jest pani szef, doktor Racewicz.
Adam: -Mi∏o mi.
Bo˝ena: -Rybicka.
Stopczyk: -A to jest pan doktor Leon Guttman.
Leon: -Zresztà. Pani pozwoli - Guttman.
Bo˝ena: -Rybicka.
Stopczyk: -Doktor Racewicz wyje˝d˝a nied∏ugo na kilka

tygodni za granic´ i wtedy pan Leon b´dzie go zast´powa∏.
No, mam nadziej´, ˝e wprowadzicie tu jakoÊ panià Bo˝en´.
Poka˝ecie, co trzeba.

Adam: -OczywiÊcie.
Stopczyk: -A gdyby by∏y jakieÊ problemy, prosz´ zawsze

do mnie.
Bo˝ena: -Z przyjemnoÊcià.

2. Inkubator

Miejsce: Poczekalnia w szpitalu
Postaci: Piel´gniarka, doktor Kubiak, teÊciowa, lekarka-anestezjolog,
Ewa
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Piel´gniarka: -Doktorze Kubiak, doktorze Kubiak, szybko
na porodówk´! Mamy k∏opot z Glinickà!

TeÊciowa: -Panie doktorze...
Kubiak: -Nie teraz, nie teraz...
TeÊciowa: -Bo˝e kochany, moje dziecko! W imi´ ojca i syna

i... (modli si´( ... Bo˝e kochany!
Piel´gniarka: -Panowie, szybko! Szybko! Ten inkubator na

porodówk´!
TeÊciowa: -Inkubator? Inkubator?

...
Lekarka-anestezjolog: T´tno s∏abnie.
Piel´gniarka: -Mo˝emy zaczynaç.
Kubiak: -Nó˝, prosz´.
TeÊciowa: -Siostro, siostro! Czy nie wie siostra, co si´ dzieje

z Ewà Glinickà? A czy urodzi∏a?
Piel´gniarka: -A kim pani jest dla niej? Matkà?
TeÊciowa: -Tak. To znaczy jestem teÊciowà matki wnuka.

No jak? Urodzi∏a?
Piel´gniarka: -Urodzi∏a.
TeÊciowa: -Syn! ...Czy córka?
Piel´gniarka: -Ch∏opca.
TeÊciowa: -Bogu chwa∏a! Bogu chwa∏a! Chwa∏a Bogu!
Piel´gniarka: -Ale musieliÊmy go przed chwilà przenieÊç na

OJOM }Oddzia∏ Intensywnej Terapii Medycznej|. Prosz´
zaczekaç na lekarza.

TeÊciowa: -Jaki OJOM? Bo˝e, czemuÊ ty mnie tak pokara∏,
Bo˝e kochany, za co to? Za co?
...

Ewa: -Gdzie jest... gdzie jest moje dziecko?

3. Czy ja mog´ go zobaczyç?

Miejsce: w szpitalu przy publicznym telefonie
Postaci: Ewa, dr Gorczyca (przez telefon)

Piel´gniarka: -Halo, s∏ucham?



Ewa: -Halo, dzieƒ dobry, pani. Moje nazwisko Glinicka.
Chcia∏am si´ poinformowaç o stanie zdrowia mojego synka.

Piel´gniarka: -Chwileczk´, prosz´ zaczekaç. (lekarzowi( Panie
doktorze, matka Glinickiego.

Gorczyca: -Gorczyca, s∏ucham.
Ewa: -Dzieƒ dobry, panie doktorze. Mówi Ewa Glinicka.

Chcia∏am si´ dowiedzieç, jak si´ czuje mój synek.
Gorczyca: -W zasadzie bez zmian. W ciàgu ostatniej doby

jego stan nie uleg∏ pogorszeniu.
Ewa: -Przepraszam, czy ja mam rozumieç, ˝e stan jego

nadal jest bardzo ci´˝ki?
Gorczyca: -Tak.
Ewa: -Aha.. czy on z tego wyjdzie?
Gorczyca: -Na to pytanie nie mog´ pani udzieliç

jednoznacznej odpowiedzi. Po prostu musimy czekaç.
Ewa: -Rozumiem. Panie doktorze, czy ja mog´ go

zobaczyç?
Gorczyca: -OczywiÊcie, w ka˝dej chwili. Jak tylko pani

wyjdzie ze szpitala, bardzo prosimy o skontaktowanie si´ z
nami.

Ewa: -Dobrze, dzi´kuj´ panu bardzo. Do widzenia.
Gorczyca: -Do widzenia.
Inna pacjentka: -Przepraszam, pani jeszcze dzwoni?
Ewa: -Nie, prosz´ bardzo.
Inna pacjentka: -Dzi´kuj´.

4. List od Ewy

Miejsce: Pracownia przy instytucie
Postaci: Pawe∏, Janek, Leon

Pawe∏-: (czyta list( -"Musz´ zostaç w szpitalu i dlatego czuj´
si´ fatalnie. Mam wra˝enie, jakby tu wszyscy przyglàdali mi
si´ jak zad˝umionej. Inne matki karmià swoje dzieci,
przynoszà im je co trzy, cztery godziny, a moim jedynym
zaj´ciem w tym czasie jest odciàganie pokarmu do butelki.
JednoczeÊnie, przez ca∏y czas mam poczucie, ˝e jestem
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oszukiwana. Nie wiem ju˝, czy moje dziecko ˝yje czy nie, a
jeÊli tak, to jaki jest prawdziwy stan jego zdrowia. Kubiaka
nie by∏o dziÊ w szpitalu, podobno chory, ale czy na pewno...
Jestem po prostu zdesperowana i nie wiem, co mam robiç.
By∏ u mnie teÊç i pociesza∏ mnie, ale teÊciowa nie pojawi∏a
si´." No tak... "Widocznie, jak jà znam, obarcza mnie winà za
to, co si´ sta∏o. Pawe∏ku, b∏agam ci´, dowiedz si´, co si´
dzieje naprawd´ z moim dzieckiem. Czy ˝yje? Wol´
najgorszà prawd´, ni˝ ciàg∏e oszukiwanie mnie. Ca∏uj´,
Ewa."

Janek: -A kiedy by∏eÊ u niej ostatnio?
Pawe∏: -Wczoraj po po∏udniu. Przez salowà poda∏a mi

liÊcik.
No widzicie, nie jest w najlepszym nastroju.

Leon: -Tak, a co z dzieckiem? Dowiadywa∏eÊ si´ czegoÊ?
Pawe∏: -A tak. Stan nadal jest bardzo powa˝ny, jest

inkubowany, ale lekarze majà nadziej´, ˝e wyjdzie z tego
bez, bez ˝adnych powa˝niejszych powik∏aƒ..

Leon: -Mm... no, oby.

5. To pani syn

Miejsce: Gabinet lekarski
Postaci: Ewa, doktor Gorczyca

Ewa: -Panie doktorze, prosz´ mi powiedzieç, ale tak
szczerze: czy jego stan jest bardzo powa˝ny?

Gorczyca: -Prosz´ pani, ka˝de dziecko, które znajduje si´
na oddziale intensywnej terapii jest w stanie bezpoÊredniego
zagro˝enia ˝ycia. Inaczej by tu nie by∏o.

Ewa: -Tak, ale pan nie odpowiedzia∏ konkretnie na moje
pytanie. Chodzi o to, czy mój synek b´dzie ˝y∏.

Gorczyca: -Rozumiem, ale na to nikt pani nie odpowie.
Tak, jak informaliÊmy panià przez telefon, stan dziecka jest
nadal ci´˝ki, chocia˝ na pocieszenie mog´ powiedzieç, ˝e w
ciàgu ostatnich dni nie uleg∏ pogorszeniu, a to ju˝ du˝o. Jak



pani wie, ma pod∏àczonà rurk´, pomaga mu oddychaç... No,
a co b´dzie dalej, zobaczymy.

Ewa: -A czy, czy ja mog∏abym go zobaczyç?
Gorczyca: -OczywiÊcie.

...
Ewa: -Panie doktorze, chcia∏am jeszcze o coÊ zapytaç.
Gorczyca: -S∏ucham.
Ewa: -Czy po tym wszystkim, to znaczy chodzi o to, ˝e

by∏o to niedotlenienie mózgu, czy mój syn mo˝e
prawid∏owo si´ rozwijaç?

Gorczyca: -Na to pytanie nie mog´ pani udzieliç
jednoznacznej odpowiedzi.

Ewa: -Ale jest taka szansa, prawda?
Gorczyca: -Tak, ale to si´ oka˝e dopiero po kilku

miesiàcach, nie wczeÊniej, tak ˝e prosz´ si´ na zapas nie
denerwowaç. Chodêmy.
...
To pani syn.

6. Ja ci´ bardzo...

Miejsce: U Ewy
Postaci: Ewa, Pawe∏

Ewa: -Bardzo lubi´ jak jesteÊ przy mnie. Mówi∏am ci to ju˝
kiedyÊ.
Czuj´ si´ taka bezpieczna.

Pawe∏: -Chc´, ˝eby tak by∏o. Na pewno to zauwa˝y∏aÊ.
Ewa: -Pawe∏, ja mam dziecko. Czasami wydaje mi si´, ˝e

ca∏à mi∏oÊç przela∏am na nie.
Pawe∏: -Tak ci si´ tylko wydaje. Ty zawsze b´dziesz je

kocha∏a, ale tylko jako matka, nic wi´cej. Nie mo˝esz
jednoczeÊnie przekreÊlaç swojego ˝ycia. To jest, to jest
zdecydowanie niemàdre, nierozsàdne. Twoje dziecko musi
mieç normalny dom.

Ewa: -Co chcesz przez to powiedzieç?
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Pawe∏: -To, co powiedzia∏em. ... PomyÊl o tym.
Ewa: -Dobrze, pomyÊl´.
Pawe∏: -Póêno si´ zrobi∏o. Pójd´ ju˝.
Ewa: -RzeczywiÊcie ju˝ jest póêno. Ja te˝ rano musz´ wstaç

i pójÊç do szpitala. Pawe∏...
Pawe∏: -Tak, wiem. Chcesz mi powiedzieç, ˝e mnie lubisz.
Ewa: -Nie, Pawe∏. Ja ciebie bardzo, bardzo, naprawd´...

7. Wàtróbka

Miejsce: Pracownia przy instytucie
Postaci: Janek, Bo˝ena, Pawe∏

Janek: -Co to jest?
Bo˝ena: -Yh... które?
Janek: -Co to jest?
Bo˝ena: -Yh..., no wàtróbka.
Janek: -Jaka wàtróbka?
Bo˝ena: -No przecie˝ wàtróbka do jedzenia.
Janek: -W lodówce z preparatami?! Z odczynnikami?!

Pawe∏, trzymaj mnie, bo ja jà zamorduj´! Prosz´ pani, ja pani
mam potàd! Potàd mam!

Bo˝ena: -A ja pana te˝. U nas na Bema to by∏a specjalna
lodówka na ˝ywnoÊç. I tym razem, to ja naprawd´ id´ do

dyrektora. O, tak!



Odcinek dziewi´tnasty: Dalsze
komplikacje

W poprzednim odcinku...

Zbli˝a si´ termin porodu i Ewa musi opuÊciç pracowni´. Ku
zdziwieniu pracowników instytutu, dyrektor Stopczyk
przyprowadza do pracowni panià Bo˝en´, nowà "doÊwiadczonà
laborantk´" , która ma zast´powaç Ew´.

Ewa zostaje niespodziewanie zabrana do szpitala. Poród jest
przedwczesny i przebiega z powa˝nymi komplikacjami. Ewa rodzi
syna, który musi byç wzi´ty do inkubatora, a w wyniku dalszych
komplikacji przewieziony na oddzia∏ intensywnej terapii. Dziecko
ma niedotlenienie mózgu i jeszcze nie wiadomo, czy b´dzie rozwijaç
si´ normalnie. Na domiar z∏ego, Ewa te˝ nie czuje si´ dobrze po
cesarskim ci´ciu i nawet nie wie, jak wyglàda jej przedwczeÊnie
urodzony synek. Dopiero po pewnym czasie mo˝e przekonaç si´
naocznie, ˝e jej syn ˝yje.

Pawe∏ te˝ prze˝ywa poród Ewy. Komplikacje porodowe i problemy
ze zdrowiem dziecka jeszcze bardziej zbli˝ajà go do Ewy. Daje temu
wyraz w rozmowie z nià. Ewa, wzruszona jego opiekuƒczoÊcià i
troskà o zdrowie jej i dziecka wyznaje, ˝e go kocha.

Pani Bo˝ena nie mo˝e przyzwyczaiç si´ do zasad panujàcych w
pracowni farmakologii klinicznej. W lodówce przeznaczonej do
przechowywania preparatów medycznych trzyma zwyk∏à wàtróbk´.

1. Pradol

Miejsce: Sala intensywnej terapii, potem gabinet lekarski
Postaci: Doktor Gorczyca, inny lekarz, Ewa, Pawe∏

Lekarz: -A co z tà infekcjà?
Gorczyca: -Wyglàda na to, ˝e znowu coÊ sobie z∏apa∏.

Zdj´cie jest gorsze: spad∏y p∏ytki krwi mimo typowej os∏ony
antybiotykowej. PodaliÊmy ju˝ wszystkie posiewy, dzisiaj
mia∏by ju˝ antybiogram, ale jeszcze myÊl´.

Lekarz: -Nad czym?



1 0 6

Gorczyca: -?aden antybiotyk nie pasuje do tej zarazy.
Lekarz: -Prosz´ mnie zawiadomiç, jak b´dà wiedzieli. ... A

co z tà ma∏à Moniczkà?
Gorczyca: -W ciàgu ostatnich dni zacz´∏a przybieraç na

wadze. Dzisiaj przekroczy∏a nawet kilo trzydzieÊci.
...
(w gabinecie(

Gorczyca: -Antybiogram wykaza∏, ˝e bakterie sà wra˝liwe
na pradol. Jest to antybiotyk produkowany na zachodzie.
Niestety, nasza apteka utali∏a, ˝e w tej chwili nie ma go
nigdzie w Polsce.

Ewa: -I co teraz b´dzie?
Gorczyca: -No, musimy ten lek jak najszybciej sprowadziç z

zagranicy. Mam ju˝ przygotowane zamówienie. Jest
podpisane przez profesora. Teraz jeszcze potrzebny jest
podpis konsultanta krajowego. Czy paƒstwo dysponujà
samochodem?

Pawe∏: -Dlaczego pan pyta?
Gorczyca: -No, po prostu profesor S´d∏ak, który jest

konsultantem krajowym, jest w tej chwili obecny w
Jab∏onnie,* gdzie odbywa si´ mi´dzynarodowe sympozjum.
No nie wiem, czy w tej chwili uda mi si´ za∏atwiç samochód.
A paƒstwo mogliby wziàç od razu te papiery i zawieêç do
podpisu. By∏oby to o wiele szybciej.

Pawe∏: -Tak, oczywiÊcie. Prosz´ nam to daç.
Gorczyca: -Doskonale! Y... a ja w mi´dzyczasie zadzwoni´

to Jab∏onnej i uprzedz´ profesora S´d∏aka, ˝e paƒstwo
przyjedziecie.

Ewa: -Âwietnie!
Gorczyca: -Dzi´kuj´.
Ewa: -Dzi´kujemy bardzo.

____________________

* The actor says "Jab∏onnie," but the correct form is
"Jab∏onnej," as used further below.

2. Lewarek

Miejce: W drodze do Jab∏onnej



Postaci: Pawe∏, Ewa

Pawe∏: -Gum´ z∏apa∏em.
Ewa: -No widz´. Musisz zmieniç ko∏o.
Pawe∏: -Tak, zapas mam, tylko ˝e lewarek... lewarek

zostawi∏em w gara˝u. Ostatnio, jak zamienia∏em,
zapomia∏em z powrotem wsadziç do samochodu.

Ewa: -No i co teraz b´dzie?
Pawe∏: -Nie wiem. Spróbuj´ zatrzymaç jakiÊ samochód i

po˝yczyç lewarek, tylko nie wiem, czy ktoÊ b´dzie chcia∏
tyle czekaç. Ewa, s∏uchaj, z∏ap jakàÊ okazj´, to sà trzy
kilometry dos∏ownie, jak tylko naprawi´, przyjad´. Czekaj
na mnie, (Ewa: -Dobrze( dobra?

Ewa: -Dzieƒ dobry... podrzuci mnie pan do Jab∏onnej?
Kierowca: -Prosz´ bardzo.

3. Sprawa nie cierpiàca zw∏oki

Miejsce: Mi´dzynarodowe sympozjum w Jab∏onnej
Postaci: Ewa, sekretarka, pan Jan

Ewa: -Przepraszam bardzo, szukam profesora S´d∏aka.
Sekretarka: -Czy pani jest zaproszona na sympozjum?
Ewa: -Nie, ale musz´ si´ natychmiast z nim widzieç.
Sekretarka: -Z profesorem S´d∏akiem?
Ewa: -Tak.
Sekretarka: -By∏ rano, potem gdzieÊ wyje˝d˝a∏, chwileczk´.

Panie Jacku, czy widzia∏ pan profesora S´d∏aka? Wiem, ˝e
gdzieÊ wyje˝d˝a∏.

Pan Jan: -Tak, jest na sali. A o co chodzi?
Ewa: -Musz´ si´ natychmiast z nim widzieç
Pan Jan: -Prosz´ zaczekaç. MyÊl´, ˝e za jakàÊ godzin´,

pó∏torej b´dzie przerwa w obradach.
Ewa: -Prosz´ pana, ja si´ musz´ z nim widzieç

natychmiast.
Pan Jan: -Przepraszam panià, ale w jakiej sprawie? Czy to

dotyczy naszego sympozjum?
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Ewa: -Nie. To sprawa prywatna, ale nie cierpiàca zw∏oki.
Pan Jan: -Prosz´ panià, profesor S´d∏ak zasiada w

prezydium. Nie mam mo˝liwoÊci wywo∏ania go.
Ewa: -Prosz´ pana, ja tam musz´ wejÊç, przepraszam.
Pan Jan: -Nie mo˝e pani tam wejÊç.
Ewa: -No to zaraz to panu udowodni´. Niech pan mnie

puÊci. Tu chodzi o ratowanie ˝ycia mojego dziecka. Pan
profesor, jako konsultant krajowy, musi podpisaç to pismo,
rozumie pan?

Pan Jan: -Tak, oczywiÊcie, dobrze. Zobacz´, co si´ da dla
pani zrobiç.

4. Nie ma o czy mówiç

Miejsce: Mi´dzynarodowe sympozjum
Postaci: Ewa, profesor S´d∏ak

Profesor S´d∏ak: -Dzieƒ dobry.
Ewa: -Dzieƒ dobry. Przepraszam, panie profesorze, ale...
Profesor S´d∏ak: -Ale˝ nie ma o czym mówiç, tu przecie˝

chodzi o dziecko. Tak, to raczej ja powinienem panià
przeprosiç, ˝e pani musia∏a tutaj tutaj przyje˝d˝aç, przecie˝
to szpital powinien za∏atwiç. Aha, hm... doktor Gorczyca
dzwoniàc do mnie wspomnia∏, ˝e pani jest synowà profesora
Sucheckiego.

Ewa: -Tak.
Profesor S´d∏ak: -Prosz´ bardzo. No to prosz´ serdecznie go

ode mnie pozdrowiç.
Ewa: -Dzi´kuj´.
Profesor S´d∏ak: -Dzi´kuj´ bardzo. Aha, myÊl´, ˝e to

lekarstwo pomo˝e pani dziecku.
Ewa: -Mam nadziej´.
Profesor S´d∏ak: -To znakomity Êrodek.
Ewa: -Jeszcze raz bardzo dzi´kuj´ i przepraszam za

k∏opot.
Profesor S´d∏ak: -Nie ma za co. Do widzenia.
Ewa: -Do widzenia.



Profesor S´d∏ak: -Do widzenia. ... (do pani oferujàcej papierosa(
Dzi´kuj´.

5. Ale˝ biurokracja!

Miejsce: Gabinet Gorczycy
Postaci: Gorczyca, Ewa, Pawe∏

Gorczyca: -Apteka? Gorczyca z intensywnej terapii. Mamy
ju˝ to wszystko podpisane. Zaraz wam zanios´. Co? No, ale,
no, ale co z tego? No, szlag by to trafi∏! Ale˝ biurokracja!
NaciÊnijcie na nich i niech to za∏atwiajà poza normalnym
trybem. Dobrze, zaraz b´d´. ... Impexfarm* przyjmuje
zamówienia do natychmiastowej realizacji tylko do godziny
dwunastej.
Ewa: -Panie doktorze, jak ma∏y?

Gorczyca: -W zasadzie bez zmian. Przepraszam, ale ja ju˝
musz´ zanieÊç te papiery do kierownika apteki.

Ewa: -Do widzenia.
Gorczyca: -Do widzenia.

_________________
* Impexfarm.: state pharmaceutical import enterprise.

6. Âniadanko

Miejsce: Dom letniskowy Stopczyka
Postaci: Stopczyk, Bo˝ena

Stopczyk: -Âniadanko gotowe?
Bo˝ena: -Wszystko wed∏ug zamówienia, panie dyrektorze.
Stopczyk: - Aaa...
Bo˝ena: -Wszystko zrobi∏am.
Stopczyk: - A..., a moje mleczko na kaka∏ko?
Bo˝ena: -Tak. Och! Mleko! Hm! ... Och, mleko!

7. Postawmy spraw´ jasno

Miejsce: Przy bramie domku letniskowego Stopczyka
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Postaci: Stopczyk, Bo˝ena, Janek, Ewa

Stopczyk: -Schowaj si´! ... Ju˝!
...

Janek: -Dzieƒ dobry, panie dyrektorze.
Stopczyk: -Dzieƒ dobry, dzieƒ dobry. Jak mnie tu

znaleêliÊcie?
Janek: -Ja bardzo pana przepraszam za najÊcie. Dzwoni∏em

do pana do domu. Pana nie by∏o. Skontaktowa∏em si´ z
docentem W∏odarczykiem i stàd mamy ten adres. Panie
dyrektorze, musi nam pan pomóc. To jest bardzo wa˝na
sprawa.

Stopczyk: -Ale, co si´ sta∏o? Nie rozumiem, coÊ w
instytucie?

Ewa: -Nie, to sprawa prywatna.
Stopczyk: -Hm... przepraszam, ˝e nie wpuszczam was do

Êrodka, ale klucz zostawi∏em w domu, a tam straszny
ba∏agan. No s∏ucham.

Ewa: -Panie dyrektorze, chodzi o ratowanie ˝ycia mojego
synka. Potrzebny jest antybiotyk pradol.

Stopczyk: -No dobrze...
Ewa: -We wszystkich szpitalach i w ca∏ym kraju nie ma go.

Trzeba go sprowadziç z zagranicy.
Stopczyk: -No tak, ja rozumiem, ale dlaczego paƒstwo

akurat z tym do mnie?
Janek: -Panie dyrektorze, postawmy spraw´ jasno.

Wszyscy wiemy, ˝e ma pan znakomite dojÊcia. Pan zna
ludzi, ludzie pana. No tylko przez paƒskie kontakty
mo˝emy coÊ za∏atwiç.

Stopczyk: -No tak, ale wie pan, tyle si´ zmieni∏o.
Janek: -Jeszcze nie tak.
Stopczyk: -Tak pan sàdzi?
Janek: -Tak sàdz´.
Ewa: -Panie dyrektorze, b∏agam pana, niech nam pan

pomo˝e,.
Stopczyk: -No dobrze, jedziemy do Warszawy, do

instytutu. Tam mam wszystkie telefony. Aha. Po drodze



zabierzemy sekretark´, b´dzie nam potrzebna. Id´ si´
szybko przebraç.

Janek: -Dzi´kuj´ bardzo.
Ewa: -Dzi´kuj´. Janek, podrzucisz mnie do szpitala,

dobrze? Nie b´d´ wam potrzebna.
...

Bo˝ena: -No, co si´ sta∏o?
Stopczyk: -Nie wa˝ne, wracam do Warszawy, natychmiast.
Bo˝ena: -A co ja mam robiç? S∏uchaj...
Stopczyk: -A ty siedê, siedê tu i czekaj na mnie.
Bo˝ena: -No to mo˝e ja obiad ugotuj´, co?
Stopczyk: -Lepiej nie.

7. Za∏atwione

Miejsce: Gabinet Stopczyka
Postaci: Stopczyk, sekretarka, Janek

Stopczyk: -Paniu Haniu, niech mnie pani po∏àczy z
lekarzem dy˝urnym kraju.

Sekretarka: -Dobrze.
Stopczyk: -Potem niech si´ pani postara z∏apaç dyrektora

Drawika z Impexfarmu, ale u niego w domu. Aha, niech pani
zrobi nam dwie kawy. Napije si´ pan, doktorze?

Janek: -Ch´tnie.
Stopczyk: -No có˝, trzeba b´dzie powalczyç. O! Halo!

Mówi Stopczyk. A, to ty, Wiesiu. O, doskonale! Akurat na
ciebie trafi∏em. S∏uchaj, mam do ciebie spraw´...
...
(Ewa modli si´ w kaplicy(
...
U was week-end ó∏ikent(? U nas te˝! Nie musicie mi o tym
stale przypominaç! Chwileczk´, mam drugi telefon. ... Mówi
Stopczyk, s∏ucham. Tak? Naprawd´? A tak, tak, ju˝ notuj´.
Tak, tak, pierwszym rejsowym samolotem. Tak, dzi´kuj´.
Bardzo wam dzi´kuj´. Nie, nie. O waszej sprawie pami´tam.
Tak, tak, do widzenia. ... S∏uchaj, stary, ju˝ nieaktualne.
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Za∏atwili to. Z Amsterdamu. CzeÊç! ... No, panie Janie, uda∏o
si´. Za∏atwili to w Amsterdamie, cz∏owiek z naszej
ambasady. Trzeba to tylko odebraç z lotniska.

8. G∏owa do góry

Miejsce: Ok´cie (lotnisko), potem gabinet Gorczycy
Postaci: Pawe∏, Ewa, doktor Gorczyca

Pawe∏: -Ewa! ... Jest! ... Panie doktorze!
Ewa: -Panie doktorze! Jest!
Pawe∏: -Jest pradol!
Gorczyca: -Wspaniale! Wspaniale! Zaraz mu to podamy.
Ewa: -Panie doktorze, czy...
Gorczyca: -Pani Ewo, wszystko, co by∏o w pani mocy, ju˝

pani zrobi∏a. G∏owa do góry!



Odcinek dwudziesty:
OÊwiadczyny

W poprzednim odcinku...

Dalsze komplikacje ze zdrowiem synka Ewy. Nale˝y natychmiast
sprowadziç z zagranicy lekarstwo, którego nie produkuje si´ w
Polsce. Zanim stanie si´ to mo˝liwe, trzeba najpierw za∏atwiç
wszystkie wymagane pisma, podpisy, zezwolenia. A przecie˝ ˝ycie
ma∏ego jest zagro˝one. Ewa jest zrozpaczona. Jedzie z Paw∏em na
konferencj´ do Jab∏onnej, ˝eby uzyskaç podpis konsultanta krajowego
do spraw medycyny. Ale tego lekarstwa nie ma nigdzie w ca∏ym
kraju. Kiedy wydaje si´, ˝e sytuacja jest beznadziejna, ostatnià deskà
ratunku okazuje si´ Stopczyk. Dzi´ki jego kontaktom i
znajomoÊciom, udaje si´ sprowadziç lekarstwo. Ma∏y jest uratowany.

1. Myszki

Miejsce: Pracownia
Postaci: Janek, Bo˝ena, Stopczyk, Leon, Ewa

Janek: -Wi´c najpierw jà trzeba z∏apaç za ogon, docisnàç
dosyç mocno...

Bo˝ena: -Tak? A˝ tak mocno?
Janek: -Z∏apaç za skór´. Tak, o i prosz´. Nic trudnego.
Bo˝ena: -Tak. Niech pan zrozumie, kiedy ja si´ naprawd´

brzydz´. Ja je naprawd´ lubi´, ale...
Janek: -Ale z daleka.
Bo˝ena: -Z daleka, tak, no...
Janek: -No trudno, musi si´ pani przyzwyczaiç, pani

Bo˝eno. KtoÊ to musi robiç.
Bo˝ena: - No.
Janek: -No, Êmia∏o.
Bo˝ena: -No, ale... Yhmaa! Nie! A teraz niech pan jà ∏apie,

niech pan jà ∏apie teraz! No, no i widzi pan! No i gdzie ona
jest?!

Janek: -O tu, tu, tu, tu, tu...
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...
Stopczyk: -Hm, hm, hm... Co tam u was s∏ychaç, panie

Leonie?
Leon: -Dzi´kuj´. Odkàd pracuje u nas pani Bo˝enka,

wszystko w porzàdku.
Stopczyk: -Co si´ sta∏o?
Leon: -Mówi∏em panu, wszystko w porzàdku. ...
Pawe∏: -Nie ma, uciek∏a.
Leon: -...Ewa!
Ewa: -Dzieƒ dobry.
Leon: -Jak pani Êlicznie wyglàda!
Ewa: -Naprawd´? Dzi´kuj´.
Leon: -Dzieƒ dobry.
Stopczyk: -Dzieƒ dobry pani.
Ewa: -Dzieƒ dobry, panie dyrektorze.
Stopczyk: -Jak si´ czuje pani dziecko?
Ewa: -Dzi´kuj´, ju˝ znacznie lepiej. By∏am dzisiaj u niego w

szpitalu. Najwa˝niejsze, ˝e infekcja min´∏a. Jeszcze raz
chcia∏am panu serdeczenie podzi´kowaç zas to, co pan
zrobi∏. Gdyby nie pan, nie wiem, co by si´ sta∏o.

Stopczyk: -Ale pani Ewo, nie ma o czym mówiç. Ka˝dy z
nas postàpi∏by podobnie w takiej sytuacji. Ale ja mam nieco
wi´cej mo˝liwoÊci w tym zakresie, no to ju˝ inna sprawa.
Najwa˝niejsze, ˝e si´ uda∏o. Gdyby jeszcze kiedyÊ potrzebna
by∏a taka pomoc, czego oczywiÊcie pani nie ˝ycz´, ch´tnie
s∏u˝´.

Ewa: -Dzi´kuj´ bardzo.
Stopczyk: -Do widzenia.
Ewa: -Do widzenia.
Stopczyk: -Myszki... wszystko w porzàdku!

2. Polowanie skoƒczone

ciàg dalszy poprzedniej sceny

Leon: -A swojà drogà jak ∏atwo mo˝na pomyliç si´ w
ocenie innych ludzi, prawda?

Ewa: -Tak.



Leon: -Wszystkim nam si´ wydawa∏o, ˝e to "Wojski gra∏
jeszcze, a to echo gra∏o"*... a tymczasem...

Ewa: -RzeczywiÊcie, zachowa∏ si´ wspaniale. Gdyby nie
on, gdyby nie to, ˝e lekarstwo by∏o na czas... Nie wiem, co
by si´ sta∏o z moim synkiem.

Leon: -No, to jeszcze jeden dowód, ˝e nikt nie jest
wy∏àcznie czarny czy bia∏y, dobry czy z∏y, prawda? Ale
mo˝e to lepiej, bo trudno by∏o by ˝yç na tym jednym z
najpi´kniejszych Êwiatów.

Ewa: -W∏aÊnie.
Leon: -Ale pani wyglàda... (Ewa: naprawd´?) ...

rewelacyjnie.
Ewa: -Dzi´kuj´, pani Leonie.
Leon: -No a co si´ sta∏o, ˝e pani odwiedzi∏a nas?
Ewa: -By∏am w socjalnym, musia∏am za∏atwiç kilka

formalnoÊci zwiàzanych z urlopem macierzyƒskim. .. No i
przysz∏am, ˝eby zobaczyç si´ z Paw∏em.

Leon: -Mój Bo˝e, a ja myÊla∏em, ˝e pani st´skni∏a si´ za
mnà.

Ewa: -Za panem równie˝, panie Leonie, i to bardzo!
- - -

Janek: -Jest, jest, jest....
Bo˝ena: -Jest, jest, mam jà! Mam! Mam, mam. Jest!

Z∏apa∏am mysz´**!
Pawe∏: -Polowanie skoƒczone...
Janek: Dzi´kuj´.
Pawe∏: -(doEwy( ...a ty tutaj?
Leon: -O i to od dawna. Skoro ty uganiasz si´ za myszami,

ja zajà∏em si´ Ewunià.
_______________

* The quotation refers to the end of a bear hunt in Adam
Mickiewicz*s Pan Tadeusz. The quotation is so well known
that almost any sentence beginning with the phrase
Wszystkim si´ zdawa∏o (wydawa∏o), ˝e... calls it to mind.
** The correct form is mysz, but mysz´ is what Bo˝ena says.

3. To ty jesteÊ jego matkà
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Miejsce: Dom Sucheckich
Postaci: TeÊciowa, Ewa

TeÊciowa: -No kartofle ju˝ dawno ugotowane, a ojca ciàgle
nie ma. Je˝eli za dziesi´ç minut nie przyjdzie, to same
siadamy do sto∏u, zjemy obiad, bo inaczej wszystko
wystygnie.

Ewa: -Dobrze, mamo. Jeszcze chcia∏abym dzisiaj pójÊç do
szpitala.

TeÊciowa: -Tak? Czekaj. A mo˝e ja bym te˝ posz∏a razem z
tobà.

Ewa: -Dobrze, mamo.
TeÊciowa: -No wiesz, chcia∏am go zobaczyç. Bo˝e mój,

biedne maleƒstwo, tak si´ m´czy i nic lepiej.
Ewa: -Jest jednak du˝a poprawa.
TeÊciowa: -A tam, taka tam poprawa, poprawa...
Ewa: -Nie ma mama racji.
TeÊciowa: -No dobrze, ju˝ dobrze. Ewuniu, moje dziecko, a

czy zastanawia∏aÊ si´ ju˝, jakie damy mu imi´?
Ewa: -Jeszcze si´ nie zdecydowa∏am, ale myÊl´, ˝e ¸ukasz,

albo Mateusz.
TeÊciowa: -O Bo˝e kochany, Jezus Maria, a có˝ to za

imiona? Co ci przysz∏o do g∏owy?
Ewa: -Takie same dobre jak ka˝de inne. Mnie si´ podobajà.
TeÊciowa: -Wiesz, moja droga... no nie wiem, no ale takie

jakieÊ zgrzebne.
Ewa: -A jakie zdaniem mamy sà niezgrzebne?
TeÊciowa: -Ja to sobie myÊla∏am, ˝e, ˝e mo˝e Wojciech. To

takie pi´kne, staropolskie imi´. A poza tym w ten sposób
uczcilibyÊmy pami´ç naszego Wojtka. ?y∏by nadal, dla nas, w
osobie swego ma∏ego syna.

Ewa: -Mamo... to ja tego w∏aÊnie chc´ uniknàç. Ja chc´,
˝eby mój syn mia∏ od poczàtku swoje w∏asne ˝ycie, ˝eby
Êmierç ojca nie cià˝y∏a na nim, rozumie mama?

TeÊciowa: -No co˝, no zrobisz jak b´dziesz uwa˝a∏a. W
koƒcu to ty jesteÊ jego matkà.

4. Olecko



Miejsce: U Hanisza
Postaci: Hanisz, Leon, potem Ewa, Pawe∏

Hanisz: -Pójdziemy sobie o tutaj. (dzwonek( Przepraszam
ci´. KtoÊ dzwoni. (otwiera drzwi( Mmm, dzieƒ dobry!

Ewa: -Dzieƒ dobry.
Hanisz: -Dzieƒ dobry, pani Ewuniu.
Leon: -Dzieƒ dobry, pani Ewuniu!
Ewa: -Dzieƒ dobry.
Leon: -Ale mam dzisiaj szcz´Êcie do widywania pani.
Hanisz: -Prosz´, prosz´ niech pani siada.
Ewa: -Nie, ja tylko na chwileczk´ dos∏ownie. Musz´ zaraz

uciekaç.
Leon: -Dokàd? Przed kim?
Ewa: -Chcia∏am si´ umówiç tylko z Paw∏em, a ˝e

przechodzi∏am tutaj obok, bo by∏am u paƒstwa Sucheckich,
akurat.

Hanisz: -Nie ma mowy, prosz´ siadaç.
Ewa: -Dobrze.
Hanisz: -Pawe∏ ju˝ dawno pojecha∏ po paliwo, niebawem

powinien wróciç.
Ewa: -W takim razie poczekam z przyjemnoÊcià.
Hanisz: -Pani Ewo, Pawe∏ mi opowiada∏, ˝e pani ma

perturbacje ze wzgl´du na chorob´ dziecka. Podobno ju˝
lepiej.

Ewa: -Tak. Na razie jest lepiej.
Hanisz: -Pawe∏ mi du˝o i cz´sto o pani mówi.
Leon: -No, nie on jeden.
Hanisz: -O, chyba on.
Ewa: -Przepraszam.
Pawe∏: -Jestem.
Ewa: -CzeÊç, Pawe∏.
Pawe∏: -Co si´ sta∏o?
Ewa: -Nic. Wpad∏am, ˝eby si´ z tobà umówiç na pojutrze.
Pawe∏: -Aha, o której mam przyjechaç po ciebie?
Ewa: -MyÊl´, ˝e jak najwczeÊniej.
Hanisz: -Wyje˝d˝acie gdzieÊ?
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Ewa: -Tak, Pawe∏ by∏ taki mi∏y, ˝e zaparoponowa∏ mi, ˝e
pojedzie ze mnà na grób mojej matki.

Hanisz: -Daleko?
Ewa: -Do Olecka.
Hanisz: -Do Olecka?
Pawe∏: -Mmhm.
Hanisz: -Olecko? By∏em tam.
Pawe∏: -S∏uchaj, jak wyjedziemy o siódmej, to chyba

wystarczy, co?
Ewa: -Âwietnie.
Pawe∏: -Jestem u ciebie o siómej, dobra? Mo˝e wejdziesz na

chwil´ do mnie?
Ewa: -Nie, nie, nie, wiesz, Êpiesz´ si´.
Pawe∏: -Odprowadz´ ci´.
Ewa: -Dobrze. Do widzenia.
Leon i Hanisz: -Do widzenia.
Leon: -Do widzenia. No, kochanie, graj grà, graj grà.
Hanisz: -Olecko, Olecko, by∏em tam...

5. ˚ycie kontemplacyjne

Miejsce: Grób matki Ewy w Olecku
Postaci: Ewa, Pawe∏

Ewa: -To ju˝ czternaÊcie lat, jak mama umar∏a. Mnie si´
wydaje, jakby to by∏o wczoraj.

Pawe∏: -Bardzo jà kocha∏aÊ, prawda?
Ewa: -Bardzo. By∏a bardzo dobra, opiekuƒcza, nie

pami´tam, ˝eby kiedykolwiek podnosi∏a na mnie g∏os. ...
Pawe∏, ty nie idziesz na grób twojej matki?

Pawe∏: -Nie. Ona ˝yje. Pami´tasz, kiedy by∏em u ciebie
pierwszy raz, jeszcze mieszka∏aÊ u paƒstwa Sucheckich,
pyta∏aÊ mnie o mojà matk´. Odpowiedzia∏em, ˝e opowiem ci
o tym innym razem.

Ewa: -Tak.
Pawe∏: -MyÊl´, ˝e teraz jest dobra ku temu okazja.
Ewa: -Rozeszli si´?



Pawe∏: -Nie. Matka zostawi∏a nas, gdy by∏em jeszcze
bardzo ma∏y. Mia∏em dwa, czy dwa i pó∏ roku. Nawet jej nie
pami´tam.

Ewa: -Jak to? Odesz∏a i zostawi∏a takie ma∏e dziecko?
Pawe∏: -Nie, to by by∏o zbyt banalne. Ewa, to, co ci teraz

powiem mo˝e ci´ troch´ zdziwiç, zaskoczyç. Moja matka,
moja matka jest w klasztorze.

Ewa: -Co?
Pawe∏: -Wiedzia∏em, ˝e tak na to zareagujesz, ale to jest

prawda. Moja matka by∏a, to znaczy jest, wyznania
prawos∏awnego. Jak odesz∏a od nas, przez jakiÊ czas jeszcze
mieszka∏a w innym mieÊcie, póêniej wnios∏a o rozwód i
niebawem ojciec si´ dowiedzia∏, ˝e jest w klasztorze
˝eƒskim, prawos∏awnym, oczywiÊcie. Podobno by∏ u niej
kilka razy, ale nie chcia∏a z nim rozmawiaç.
Zakomunikowano mu, ˝e postanowi∏a poÊwi´ciç si´ ˝yciu
kontemplacyjnemu.

Ewa: -By∏eÊ u niej kiedyÊ?
Pawe∏: -Nie.
Ewa: -Nie chcia∏eÊ?
Pawe∏: -Nie, nie chcia∏em. Jak by∏em ma∏y powiedziano mi,

˝e nie ˝yje. Utrzymywano mnie w tej nieÊwiadomoÊci przez
∏adnych kilka lat, a kiedy przypadkowo, w wieku pi´tnastu
lat, dowiedzia∏em si´, ˝e ˝yje, bardzo to prze˝y∏em.
Natychmiast chcia∏em jà odwiedzieç, a ojciec mi to
wyperswadowa∏. PomyÊla∏em, ˝e mo˝e tak jest lepiej.

Ewa: -I nigdy nie chcia∏eÊ si´ z nià zobaczyç?
Pawe∏: -Nie. To i tak by niczego nie zmieni∏o, a nie wiem,

czy by∏bym w stanie wybaczyç jej to, ˝e zostawi∏a mnie,
kiedy by∏em ma∏y, bezbronny.

Ewa: -Tak.
Pawe∏: -Ewa, chcia∏bym...
Ewa: -Pawe∏, to zostanie mi´dzy nami.
Pawe∏: -Dzi´kuj´ ci.

6. Obietnica
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Miesjce: Dom Hanisza
Postaci: goÊcie, Hanisz, Leon.

Kobieta: -Panie Franciszku, porywam panu na chwileczk´
Bogdana. Za∏o˝yliÊmy si´ o du˝y koniak i tylko on mo˝e
rostrzygnàç spór. Chodzi o Broadway. Chodê, BoguÊ,
chodê.
(Hanisz êle si´ poczu∏, wchodzi na gór´; szmer g∏osów(

Leon: -Ûle si´ poczu∏eÊ?
Hanisz: -Troch´, ale zaram mi przejdzie.
Leon: -Zawo∏am Paw∏a albo panià W∏adzi´ mo˝e, co?
Hanisz: -Nie, nie.
Leon: - Franek, po∏ó˝ si´ na chwil´.
Hanisz: -Nie. Zamknij drzwi, prosz´ ci´, Leonie. (Leon

zamyka drzwi( S∏uchaj, Leon, mam do ciebie proÊb´. Bardzo
bym chcia∏, ˝ebyÊ jà spe∏ni∏.

Leon: -Co ty taki tajemniczy jesteÊ?
Hanisz: -Ale prosz´ ci´, Leon, spe∏nij mojà proÊb´.
Leon: -Tak, s∏owo harcerskie.
Hanisz: -To jest koperta, którà bardzo ci´ prosz´, ˝ebyÊ

otworzy∏ w rok po mojej Êmierci.
Leon: -Franek, nie wyg∏upiaj sie.
Hanisz: -No prosz´ ci´ bardzo, otwórz to w rok po mojej

Êmierci.
Leon: -No dobrze, a je˝eli ja pierwszy umr´, to co?
Hanisz: -Prosz´ ci´ bardzo.
Leon: -Dobrze, obiecuj´.

7. To si´ w tym robi

Miejsce: Pracownia
Postaci: Janek, Pawe∏, Leon, Bo˝ena

Janek: - O, Pawe∏, by∏ telefon do ciebie.
Pawe∏: -Tak? Kto dzwoni∏?
Janek: -No, wiadomo.



Pawe∏: -Ewa?
Janek: -Tak. Powiedzia∏a, ˝e jeszcze zadzwoni. No,

trzymajcie si´. CzeÊç!
Leon: -CzeÊç!
Bo˝ena: -Och, Jaki katar mam!
Pawe∏: -Pani Bo˝enko...
Bo˝ena: -Tak?
Pawe∏: -To si´ w tym robi.
Bo˝ena: -Ale to jest nieczynne. To ju˝ od dawna nie dzia∏a.
Pawe∏: -O Jezu!

(naczynie p´ka i wybucha Paw∏owi w twarz(

8. Inne rozwiàzanie

Miejsce: U Paw∏a w domu
Postaci: Pawe∏, Ewa

Pawe∏: -Ewuniu, jest przecie˝ jeszcze inne rozwiàzanie.
Ewa: -Pawe∏, nie. To nie wchodzi w rachub´. Chocia˝by ze

wzgl´du na twojego ojca.
Pawe∏: -Ale, Ewa, przecie˝ to jest ogromny dom. Mo˝emy

wszystko sobie tak zorganizowaç, ˝e nie b´dziemy sobie
wchodzili w drog´.

Ewa: -Tak ci si´ tylko wydaje. Zw∏aszcza teraz, kiedy
jesteÊ chory...

Pawe∏: -Ech...
Ewa: -...wymagasz specjalnej opieki.
Pawe∏: -Nic mi nie jest.
Ewa: -Pawe∏ku, jak to nic ci nie jest. To nie tylko chodzi o

twoje oko. Masz zniszczonà skór´. To b´dzie wymaga∏o
operacji plastycznych, przeszczepów, leczenia.

Pawe∏: -Tak. Wi´c o to chodzi.
Ewa: -O co?
Pawe∏: -O to, ˝e jestem oszpecony.
Ewa: -G∏uptasie! Przecie˝ to si´ da wszystko wyleczyç.

Poza tym, jeÊli o mnie chodzi, nic si´ nie zmieni∏o.
Pawe∏: -Nie?
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Ewa: -Nie.
Pawe∏: -To przyrzeknij mi.
Ewa: -Co?
Pawe∏: -Przyrzeknij, ˝e, no, ˝e zostaniesz mojà ˝onà.
Ewa: -Pawe∏...
Pawe∏: -Nic nie mów. Znaczy, no powiedz, powiedz - tak.
Ewa: (pó∏g∏osem( -Tak.

9. Musia∏o up∏ynàç troch´ czasu.

Miejsce: U Sucheckich; Ewa ponownie wprowadza si´
Postaci: TeÊç, Ewa, teÊciowa

TeÊç: -Anno! Anno!
Ewa: -Ah, wózek.
TeÊç: -Podoba ci si´?
Ewa: -Bardzo.
TeÊciowa: -Dzieƒ dobry moi kochani! (Ewa: -Dzieƒ dobry.(

W∏aÊnie sprzàta∏am i urzàdza∏am pokój dla ma∏ego. Ach,
Ewuniu, jak ciesz´ si´, ˝e znowu do nas wróci∏aÊ!

Ewa: -Wróci∏am, mamo, ale na krótko. Jak tylko u∏o˝à si´
moje sprawy rodzinne.

TeÊç: -Ewuniu, mama ju˝ wie, powiedzia∏em jej.
TeÊciowa: -Wiesz, kochanie, ostatnio bardzo du˝o

myÊla∏am o nas. Widzisz... nie zawsze rozumia∏yÊmy si´ i
mo˝e dlatego stosunki nasze nie uk∏ada∏y si´ najlepiej. Ja
wiem, wiem, ja cz´sto by∏am bardzo dokuczliwa, przykra,
ale tak bardzo kocha∏am Wojtka i mo˝e to dlatego powinnaÊ
mi wybaczyç i zrozumieç, bo sama masz ju˝ syna. No, a
teraz jemu musimy stworzyç najuszcz´Êliwsze dzieciƒstwo,
prawda? No có˝, nie mo˝na ciàgle ˝yç przesz∏oÊcià.

Ewa: -Ciesz´ si´, ˝e mama tak myÊli.
TeÊciowa: -Ach, to zas∏uga ojca, tylko jego, naprawd´.
TeÊç: -Jak zwykle przesadzasz, moja droga! Musia∏o

up∏ynàç troch´ czasu.



TeÊciowa: -Tak. Ewuniu, chodê! Poka˝´ ci pokój ma∏ego.
No, ty b´dziesz sobie mog∏a wszystko pozmieniaç, je˝eli ci
si´ nie b´dzie podoba∏o.

10. Nast´pny Suchecki

Miejsce: U Sucheckich
Postaci: Ewa, teÊç, teÊciowa

TeÊciowa: -No nareszcie, kochani, chodêcie. Ju˝ si´
niepokoi∏am.

Ewa: -Po∏o˝´ go na wersalce.
TeÊciowa: -Poczekaj, czekaj, zaraz mu tu pod∏o˝´, prosz´.

Bo˝e, jaki on Êliczny. Spójrz, Jerzy, jakie on ma, jakie on ma
Êliczne, d∏ugie rz´ski, a jaki noseczek, a usteczka. Podobny do
Wojtka. Nast´pny Suchecki. Mateusz.
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Odcinek dwudziesty pierwszy:
Âmierç Hanisza
W poprzednim odcinku...

W momencie kiedy Janek t∏umaczy pani Bo˝ence jak obchodziç si´ z
myszkami laboratorium odwiedza Ewa, mi´dzy innymi po to, ˝eby
podzi´kowaç Stopczykowi za pomoc w sprawie pradolu.

Ewa iz Paw∏em udajà si´ na grób matki Ewy w Olecku. Dla
starego Hanisza ten zbieg okolicznoÊci jest zastanawiajàcy: on te˝ by∏
kiedyÊ w Olecku. W rozmowie z Ewà, Pawe∏ wyznaje, ˝e jego matka
˝yje. Porzuci∏a rodzin´ przed dwudziestoma kilkoma laty i przebywa
obecnie w klasztorze prawos∏awnym.

LekkomyÊlnoÊç pani Bo˝enki doprowadza do tragedii. Substancja
chemiczna, w∏o˝ona przez nià do nieodpowiedniego pojemnika,
wybucha Paw∏owi w twarz. Konsekwencje sà groêne - Pawe∏ mo˝e
straciç oko. Kiedy przekonuje si´, ˝e Ewa nie zmieni swojego stosunku
do niego nawet wtedy, gdy oka˝e si´, ˝e jest oszpecony w wypadku,
prosi jà, ˝eby zosta∏a jego ˝onà. Ewa zgadza si´, ale na razie
postanawia wróciç do domu teÊciów.

Stosunki mi´dzy Ewà i teÊciowà zaczynajà si´ normalizowaç.
TeÊciowa wola∏aby, ˝eby dziecko mia∏o na imi´ Wojciech, tak jak jej
zmar∏y syn, ale przyznaje w koƒcu, ˝e Ewa ma prawo o tym
decydowaç. Nareszcie syn Ewy czuje si´ na tyle dobrze, ˝e mo˝na go
przywieêç ze szpitala do domu, ku wielkiej radoÊci Sucheckich.

1. Wszsytko w porzàdku?

Miejsce: dom Sucheckich
Postaci: Ewa, teÊciowa, Mateusz.

Ewa: -I co? Wszystko jest w porzàdku?
TeÊciowa: -Moja droga, on jest po prostu ma∏y anio∏ek. A taki

grzeczny, a taki spokojny, a jak mnie widzi, to zaraz si´
uÊmiecha! Poznaje mnie. No co, panie Mateuszku, poznajesz
babunci´, co? Aha, by∏abym zapomnia∏a. Pan Pawe∏ dzwoni∏
dwa razy.



Ewa: -No i co, zadzwoni jeszcze?
TeÊciowa: -Y-y-y... w∏aÊnie nie wiem. Dzwoniàc ostatnim

razem najprawdopodobnie zablokowa∏ nam telefon, ale tam
coÊ niedobrego sta∏o si´ z jego ojcem. (Ewa: O Bo˝e!(
Najprawdopodobnie wieêli go do szpitala. Pan Pawe∏ by∏
bardzo zdenerwowany, i w∏aÊciwie tylko tak napomknà∏ na
ten temat.

Ewa: -Spróbuj´ si´ do nich dodzwoniç.
TeÊciowa: -No a mo˝e ci si´ uda.
Ewa: -Mamo, oni mieszkajà niedaleko. Ja pójd´ tam.

Zobacz´, co si´ sta∏o, dobrze?
TeÊciowa: -Ale˝, oczywiÊcie, moja droga. Damy tu sobie rad´,

panie Mateuszu, sami sobie damy rad´. No masz tu, masz tu,
masz tu...

Ewa: -Trzeba go nakarmiç za pi´tnaÊcie minut.
TeÊciowa: -Co, kochanie?
Ewa: -Za pi´tnaÊcie minut trzeba go nakarmiç.
TeÊciowa: -Ale˝, oczywiÊcie. Âwie˝e mleko mam ju˝

przygotowane w podgrzewaczu. Idê, idê, kochanie.
Ewa: -Jest mama kochana.
TeÊciowa: -No pa, pa. No masz, masz smoczek, masz, no...

2. Takie nieszcz´Êcie

Miejsce: dom Haniszów
Postaci: pani Kazia, Ewa

Pani Kazia: -Takie nieszcz´Êcie, pani Ewo, takie nieszcz´Êcie!
A ja myÊla∏am, ˝e pan ju˝ si´ poprawia, a tu masz, jednak... nie
mia∏o...

Ewa: -Ale mówi∏a pani, ˝e pan Franciszek ˝y∏, kiedy
zabiera∏o go pogotowie.

Pani Kazia: -˚y∏ biedaczysko, ˝y∏, ale by∏ nieprzytomny.
Ewa: -Niech mi pani opowie, jak to si´ sta∏o.
Pani Kazia: -Przeglàda∏ zdj´cia. O, nawet jedno mi pokaza∏,

takie..., takiego bobaska, widzi pani. Pyta∏ si´, czy wiem, kto
to jest. PomyÊla∏am, ˝e Pawe∏ek, bo podobny, ale on si´ tylko
rozeÊmia∏ i powiezia∏, ˝e to on sam. A taki by∏ pogodny,



1 2 6

weso∏y. A jak przysz∏am z tà herbatà, to on le˝a∏ ju˝ jak bez
˝ycia. Narobi∏am krzyku. Pawe∏ek przylecia∏. Próbowa∏ mu
daç tu jakieÊ lekarstwa. ZamówiliÊmy pogotowie. Nawet
pr´dko przyjecha∏o, ale pan ju˝ by∏ nieprzytomny. Pawe∏ek
pojecha∏ z ojcem, bo zaraz go zabrali. Zadzwoni∏ przedtem do
tego szpitala, co to ju˝ w nim raz tam by∏ i chyba tam
pojechali. Takie nieszcz´Êcie! ... Co si´ pani sta∏o, pani Ewo?
Jaka pani blada.

Ewa: -Mówi pani, ˝e do którego szpitala pojechali?
Pani Kazia: -... No myÊl´, ˝e do tego, co to ju˝ raz pan by∏,

mówi∏am.
Ewa: -Tak.
Pani Kazia: -Pani Ewo, pani Ewo!

3. Odkry∏am coÊ

Miejsce: szpital, przy ∏ó˝ku starego Hanisza
Postaci: Ewa, Pawe∏, Hanisz

Ewa: -Pawe∏, odkry∏am coÊ.
Pawe∏: - Co to jest?
Ewa: -Pozwól. ... Czy pan, czy ten cz∏owiek na zdj´ciu, ten

obok mojej mamy, to pan?
Pawe∏: -Ewuniu...
Ewa: -Niech pan da jakiÊ znak, prosz´. ... A wi´c to pan jest

moim ojcem.

4. Co jeszcze mo˝e si´ staç?

Miejsce: gabinet Sucheckiego
Postaci: teÊç i Ewa, potem teÊciowa

TeÊç: -I pomyÊleç, ˝e to Hanisz, którego zna∏em tyle lat,
oka˝e si´ byç twoim ojcem i w dodatku ta historia z jego
synem. Twoje szcz´Êcie, ˝e masz dziecko.

Ewa: -Gdyby nie Mateusz, chyba bym zwariowa∏a. ...
Cz∏owiek, którego przez ca∏e ˝ycie uwa˝a∏am za mojego ojca
nie jest moim ojcem, a kiedy ju˝ odnalaz∏am swojego



prawdziwego ojca, musz´ patrzeç, jak umiera. A na dodatek,
mój narzeczony okazuje si´ moim przyrodnim bratem.
 TeÊç: -Ewuniu, mam ju˝ szeÊçdziesiàt cztery lata. I jeszcze nie
spotka∏em cz∏owieka, którego los nie by∏by wyjàtkowy.
Widocznie wyjàtkowoÊç losu ka˝dego z nas jest naszym
przeznaczeniem. Musisz si´ z tym pogodziç.

TeÊciowa: -Ewuniu, telefon do ciebie, pan Pawe∏ dzwoni.
...Sta∏o si´ coÊ?

TeÊç: -A co jeszcze mo˝e si´ staç?
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5. Dotkliwa strata

Miejsce: u Racewiczów w domu; Wigilia
Postaci: Piotrek, Adam, Joanna

Piotrek: -Zostaw to!
W telewizji: "W dniu dzisiejszym kultura polska ponios∏a

dotkliwà strat´."
Adam: -No có˝, myÊl´, ˝e mo˝emy zaczynaç.
W telewizji: "W wieku szeÊçdziesi´ciu czterech lat zmar∏

Franciszek Hanisz, wybitny polski pisarz i eseista, autor
mi´dzy innymi takich ksià˝ek jak: Maszkarony, SamotnoÊç w
blasku Êwiec, Rozterki wieku m´skiego czy wydanej ostatnio w
kraju powieÊci zatytu∏owanej "Stan wojenny."

Adam: -To ojciec Paw∏a.
W telewizji: "Przechodzimy teraz do dalszych wiadomoÊci."
Joanna: -O, Bo˝e!

6. JakiÊ list

Miejsce: cmentarz, grób Hanisza
Postaci: Pawe∏, Leon, Ewa

Pawe∏: -Wujku?
Leon: -Tak?
Pawe∏: -Chcia∏em ci´ o coÊ zapytaç, jakoÊ nie by∏o wczeÊniej

okazji. Czy ty masz jakiÊ list od ojca albo do ojca?
Leon: -Dlaczego o to pytasz?
Pawe∏: -Przed Êmiercià ojciec, ojciec powiedzia∏ mi o jakimÊ

liÊcie, który ma chyba zwiàzek z tobà.
Leon: -Ale, co on powiedzia∏ dok∏adnie?
Pawe∏: -Nie, w∏aÊciwie nie mówi∏, tylko wydobywa∏ si´ z

niego jakiÊ charkot. Ja zrozumia∏em tylko: "Leon, list, teraz",
no, ˝e teraz mamy otworzyç.

Ewa: -Pawe∏, daj spokój. Mo˝e to by∏y jakieÊ przywidzenia
ojca?

Leon: -Nie, Ewuƒku, to nie by∏y ˝adne przywidzenia. Taki
list istnieje. Autentycznie ojciec wr´czy∏ mi go, y... czwartego
paêdziernika podczas swoich ostatnich imienin. Poczu∏ si´ êle,



poszed∏ na gór´, poszed∏em za nim i on wtedy wr´czy∏ mi
kopert´ z proÊbà, abym otworzy∏ jà w rok po jego Êmierci.
Stara∏em si´ obróciç to wszystko w ˝art. Powiedzia∏em, ˝e nie
wiadomo, kto z nas prze˝yje. On nie mia∏ ochoty, ochoty na
˝arty. W ka˝dym razie zobowiàza∏ mnie do zabrania tego listu
i do otworzenia go w rok po jego Êmierci.

Pawe∏: -A wi´c jednak.
Leon: -Tak, ale ja teraz nie wiem, co robiç, bo, bo on

wyraênie prosi∏ mnie, ˝eby otworzyç t´ kopert´ po roku, a wy
teraz mówicie, ˝e zmieni∏ nagle zdanie w ostatniej chwili.
Widocznie mia∏ jakiÊ powód.

Pawe∏: -On nam ju˝ tego nie powie.
Leon: -Dobrze, wobec tego przyjd´ do was i otworzymy ten

list razem. Wpadn´ mo˝e jutro po po∏udniu.
Pawe∏: -Dobrze.
Leon: -Co wy na to?
Pawe∏: -Hm.
Ewa: -MyÊl´, ˝e nie b´d´ wam potrzebna. To chyba

testament. I mnie to chyba nie dotyczy.
Pawe∏: -Nie, Ewa. Chcia∏bym, ˝ebyÊ by∏a przy tym, dobrze?
Ewa: -Dobrze.

7. Pogrzeb jak pogrzeb

Miejsce: u Adamów
Postaci: Joanna, Adam; kolacja

Joanna: -Ah!
Adam: -Nalaç ci piwa?
Joanna: -Nie, nie trzeb, dzi´kuj´. ... Jak pogrzeb?
Adam: -No jak to, jak pogrzeb. Mnóstwo kwiatów,

przemówienia trwa∏o to w nieskoƒczonoÊç. Zmarz∏em na koÊç,
zaraz potem pojecha∏em do ministerstwa.

Joanna: -No i co?
Adam: -Przekonali mnie.
Joanna: -Naprawd´? To bardzo si´ ciesz´, naprawd´ si´

ciesz´.
Adam: -Tak?
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Joanna: -Mhm.
Adam: -A wiesz, ˝e teraz mniej b´d´ bywa∏ w domu?
Joanna: -CoÊ za coÊ.
Adam: -Materialistka! A umówi∏em si´ z Mielcarkiem, ˝e da

mi troch´ czasu, na poczàtku przynajmniej. Do zrobienia
habilitacji.

Joanna: -No, kochany dyrektorze, trzeba to jakoÊ uczciç.
Adam: -Y-y-y... Mamy tylko jednà butelk´ szampana i

zostawmy jà na jutro. Janek przeprasza∏, ˝e nie mogli wpaÊç w
drugi dzieƒ Êwiàt i wpadnà jutro, do Oleƒki }?|.

8. To przecie˝ niemo˝liwe

Miejsce: u Paw∏a
Postaci: Leon, Pawe∏, Ewa

Leon: -Proponuj´, ˝ebym otworzy∏ ten list teraz i sam go
przeczyta∏. Je˝eli uznam, ˝e sprawa nie dotyczy was i ˝e
nale˝a∏o by z og∏oszeniem jego poczekaç rok, tak jak sobie
˝yczy∏ Franek, wówczas w∏o˝´ go z powrotem do koperty i
zaklej´. JeÊli jednak b´dzie inaczej, jeÊli jest coÊ, jest jakiÊ
powód, dla którego Franek nagle zmieni∏ decyzj´, prosi∏, ˝eby
ten list otworzyç teraz, wówczas dam go wam do
przeczytania. Zgadzacie si´?

Pawe∏: -Tak, oczywiÊie, mamy do ciebie zaufanie.
Leon: -Nigdy nie myÊla∏em, ˝e... ˝e znajd´ si´ w podobnej

sytuacji, ˝e b´d´ musia∏ podejmowaç ta..., takie decyzje.
Czytajcie.

Pawe∏: -Nie, no, hm, to, to przecie˝ niemo˝liwe.

9. Strasznie to wszystko skomplikowane

Miejsce: U pani Marii w domu
Postaci: Leon, Maria

Maria: -S∏uchaj, a dlaczego Haniszowi zale˝a∏o tak strasznie
na tym, ˝eby w∏aÊnie teraz otworzyç ten list?



Leon: -Ta, baa! Bo tam by∏a najwa˝niejsza informacja...
Maria: -Aha.
Leon: -... ˝e Pawe∏ nie jest synem Hanisza. A kiedy Franek

by∏ ju˝ sparali˝owany w szpitalu dowiedzia∏ si´, ˝e jego córkà
jest Ewa.

Maria: -Ach, tak.
Leon: -Wiedzia∏, ˝e ci oboje kochajà si´, chcà si´ pobraç. Nie

chcia∏ po prostu czekaç z otwarciem tego listu rok. Ty wiesz,
przez rok to mo˝e si´ wiele wydarzyç.

Maria: -Tak.
Leon: -Nie chcia∏ ryzykowaç.
Maria: -Tak. Ale dlaczego ty o tym nic nie wiedzia∏eÊ?
Leon: -Ha...
Maria: -No przecie˝ ty by∏eÊ najbli˝szym przyjacielem

Hanisza.
Leon: -Tak, w∏aÊnie. Dziwi´ si´, dlaczego nie powiedzia∏ mi

o tym. Nie wiem.
Maria: -No, a co na to Pawe∏?
Leon: -Ach, by∏ za... zaszokowany. Nie chcia∏ w to wierzyç.
Maria: -Nie dziwi´ si´, zresztà. Ale wiesz, jednej rzeczy nie

mog´ zrozumieç. Co to...
Leon: -Hm?
Maria: -... co to by∏o z tà Irenà, z tà jego ˝onà? Dlaczego ona

odesz∏a od niego?
Leon: -To ca∏e "story". Zdaje si´, ˝e ja nic nie zjem, tylko b´d´

opowiada∏, tak?
Maria: -No to napij si´.
Leon: -Kiedy oni byli w Szwajcarii Iren´ zbadali najlepsi

specjaliÊci lekarze, za∏atwi∏ to ten kuzyn Rajter, i oni orzekli, ˝e
ona nie mo˝e mieç dzieci.

Maria: -Yhm.
Leon: -W ˝adnym wypadku. Za∏ama∏a si´. Wiedzia∏a, jak

Franek bardzo chce mieç syna, dlatego po powrocie zgodzi∏a
si´ adoptowaç dziecko, ale kiedy Pawe∏ek by∏ ju˝ w domu,
y..., coÊ si´ z nià sta∏o. Twierdzi∏a, ˝e, ˝e Hanisz po to dziecko
adoptowa∏, ˝eby wytykaç jej niep∏odnoÊç i tak dalej, i tak
dalej. W ka˝dym razie tak pisa∏ Franek. W ka˝dym razie
któregoÊ dnia spakowa∏a walizki i uciek∏a.
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Maria: -Tak.
Leon: -Zostawi∏a Franka z ma∏ym dzieckiem. Iii..., i strasznie

to wszystko skomplikowane.
Maria: -Tak, rzeczywiÊcie.
Leon: -No i jeszcze ta historia, której owocem jest Ewa.
Maria: -Tak, rzeczywiÊcie, to jest okropnie jakoÊ

skomplikowane...
Leon: -Hm.
Maria: -... wszystko razem. No, ale w tej sytuacji oni chyba

b´dà si´ mogli teraz pobraç. Kochajà si´.
Leon: -Zapewne o tym myÊla∏ Franek ˝àdajàc, aby ten list

zosta∏ otwarty teraz, a nie po roku. Ale czy oni b´dà razem, to
tego nie wiem.

Maria: -No, baa! Wiesz, tego to nigdy dok∏adnie si´ nie wie.
Leon: -Aaa... skoƒczmy z tym. S∏uchaj, ja ogromnie si´ ciesz´,

˝e wróci∏aÊ. Wreszcie.
Maria: -Nie masz poj´cia, jak ja si´ ciesz´.
Leon: -Tak?



10. Do wesela si´ zgoi

Miejsce: pracownia
Postaci: Leon, Adam, Janek, Pawe∏, Maria

Leon: -Hm, panie dyrektorze, niech pan nie wynosi
wszystkich ksià˝ek, bo z czego b´dziemy czerpali wiedz´?

Adam: -Chcia∏em panu uÊwiadomiç, panie Leonie, ˝e sà to
moje prywatne ksià˝ki zakupione z osobnej pensji naukowca.
Mam prawo je zabraç na gór´. A je˝eli pan ma ochot´
przestudiowaç któràÊ, ch´tnie po˝ycz´.

Leon: -Nie omieszkam.
Janek: -Ale najpierw b´dziesz musia∏ napisaç podanie i

zg∏osiç si´ do sekretarki, prawda?
Adam: -No tak, tak...
Janek: -AdaÊ, ja mam takà propozycj´.
Adam: -No?
Janek: -Skoro jeszcze nie pe∏nisz oficjanie swojej funkcji, to

mo˝e wypilibyÊmy ma∏y toast za Nowy Rok, co? Co prawda
nie mam szampana, ale butelka wina si´ znajdzie.

Adam: -Prosz´ napisaç podanie do dyrekcji. Dyrekcja wyra˝a
zgod´. Ha, ha, ha...

Leon: -Brawo! S∏uchaj, zdaje si´, ˝e ty wykorzystujesz dobre
serce dyrekcji. ObyÊ nie przecholowa∏. PrzynieÊ szk∏o.

Janek: -Dobra.
Leon: -No!
Pawe∏: -Dzieƒ dobry.
Janek: - CzeÊç Pawe∏!
Adam: -Serwus!
Pawe∏: -Jaki rocznik?
Janek: - Tysiàc dziewi´çset dziewi´çdziesiàt.
Pawe∏: -Dzieƒ dobry.
Maria: -Dzieƒ dobry. O, panie Pawe∏ku, jak si´ ciesz´, ˝e

pana widz´.
Pawe∏: -Dzieƒ dobry.
Maria: -No jak tam oko?
Pawe∏: -No, lepiej... (Maria: -Tak?( ... nie mówiç.
Leon: -Do wesela si´ zgoi.
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Janek: - Kochani, ∏apcie si´ za fili˝anki.
Pawe∏: -A co to za okazja?
Adam: -Nowy Rok opijamy, kochany.
Pawe∏: -Aaa...
Adam: -Dzi´kuj´.
Maria: -Prosz´ bardzo.
Adam: -No to co? JesteÊmy w komplecie.
Janek: - Yhm, yhm.
Maria: -No, niezupe∏nie. A Mariolka?
Adam: -Aha.
Janek: - A Mariolka. Ale mamy w zast´pstwie panià Bo˝en´.

Mam nadziej´, ˝e dzisiaj nic nie zmalowa∏a.*
...

Bo˝ena: -Ojej! ... Potknà∏em si´.
__________

* zmalowaç coÊ (colloquial) do something wrong

11. Wspania∏a babcia

Miejsce: dom Sucheckich
Postaci: Anna (teÊciowa), Jerzy (teÊç)

Anna: -Bardzo d∏ugo nie wracajà. ˚eby tylko Mateusz si´ nie
zazi´bi∏.

Jerzy: -Nie martw si´ na zapas, kochanie.
Anna: -Powiedz mi, Jerzy, jak myÊlisz, czy on b´dzie

dobrym m´˝em?
Jerzy: -Kto?
Anna: -No Pawe∏, oczywiÊcie.
Jerzy: -A skàd ja to mam wiedzieç? Ale myÊl´, ˝e tak.

Najwa˝niejsze, ˝eby kocha∏ naszego wnuka.
Anna: -Tak si´ ciesz´, ˝e ta willa Haniszów jest blisko. Ewa

powiedzia∏a mi, ˝e zawsze b´d´ mog∏a do nich przyjÊç, zajàç
si´ Mateuszem.

Jerzy: -OczywiÊcie, kochanie. JesteÊ przecie˝ wspania∏à
babcià.

Anna: -Naprawd´ tak myÊlisz?
Jerzy: -I ˝onà te˝!




