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Napisy początkowe  

 

Na tle ciągu archiwalnych ujęć przedstawiających 

restaurację kapitalizmu w Polsce po 1989, na przykładzie 

obrazów znaczących wydarzeń:  

 

wystąpienia Balcerowicza o mitycznej niewidzialnej ręce 

rynku,  

 

galopująca inflacja (np. ceny prostych produktów z tymi 

wszystkimi zerami, banknoty milion złotych),  

 

zupki Kuronia,  

 

pacyfikacja Ożarowa,  

 

tłumy w urzędach pracy, w których nie ma ofert na 

tablicach,  

 

słupki bezrobocia w telewizji sięgające 20%,  

 

rosnące jak grzyby po deszczu przedstawicielstwa 

zagranicznych korporacji, hipermarkety,  

 

a z drugiej strony klęczki, z jakich przedstawiciele 

polskiej klasy politycznej zwracają się do kolejnych 

administracji amerykańskich,  

 

Leszka Millera zabiegi o to, by Wielka Brytania i inne 

kraje UE przyjęły polską emigrację zarobkową,  

 

polski udział w amerykańskich zbrodniach wojennych na 

Bliskim i Środkowym Wschodzie, itp.  

 

[Są to wszystko obrazy jakby z ekranu telewizora.] 
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Ścieżka dźwiękowa do napisów początkowych: piosenka 

„Kapitał” zespołu Akurat. 

Tekst piosenki: 

 

kapitał rządzi nigdy nie błądzi 

          kapitał najkrótszą drogę zna 

          żeby najszybciej oby najłatwiej 

          przelać na konto dolara 

dolar nie słucha pustego brzucha 

nie będzie słuchał ścinanych drzew 

kiedy na koncie jest posucha 

sprzedaje broń a kupuje krew 

          żeby najszybciej oby najłatwiej 

          przelać na konto dolara    (4x) 

 

Na koniec telewizor w jakimś mieszkaniu, na którym widzimy 

ostatnie, czy dwa ostatnie z tego ciągu ujęć. 

 

WNĘTRZE: MIESZKANIE MARCELINY - DZIEŃ 

[LONDYN LISTOPAD 2006] 

[Jest to dom gdzieś w trzeciej albo czwartej strefie 

Londynu, który Marcelina wynajmuje z kilkoma innymi 

osobami.] 

RAFAŁ (26 lat) siedzi na podłodze, obok stołu, oparty 

bokiem i łokciem o krzesło. Wygląda tak, jakby się z tego 

krzesła osunął na podłogę. Z płaczu?  

MARCELINA (jego siostra, 23 lata) siedzi naprzeciwko niego 

na krześle, pochylona ku niemu.  

Siada na podłodze, bliżej niego i patrzy mu w twarz, 

naprawdę zatroskana. 

 

MARCELINA 

Magda i Steve mówią, że on podobno też 

jest w Londynie. Ale ani mi się waż do 

niego wracać.  

 

Patrzy na niego. 

 

Słyszysz? Słyszysz?! 

 

RAFAŁ  

(po chwili) 

Słyszę. - Ale gdyby tu teraz przyszedł… 

to wróciłbym do niego bez wahania. 
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MARCELINA 

Normalnie - zabiję cię, jak do niego 

wrócisz. W życiu bym nie pozwoliła, 

żeby ktoś mnie tak traktował. Jak do 

niego wrócisz, to cię po prostu zabiję… 

 

RAFAŁ 

Ostatni rok to był największy koszmar w 

moim życiu… ale i tak bym do niego 

wrócił… 

 

RAFAŁ wybucha tłumionym płaczem.  

 

MARCELINA (wyciera mu twarz) 

A teraz wstań już, muszę iść do pracy. 

Pamiętaj, zabiję cię! 

 

RAFAŁ powstrzymuje się od płaczu i spogląda w okno. 

Wkracza muzyka (sugestia: piosenka „Still Crazy” Paolo 

Nutiniego). 

MARCELINA idzie w stronę drzwi wyjściowych z torbą 

przewieszoną przez ramię.  

Mija WSPÓŁLOKATORA (około 25 lat), który dobija się do 

drzwi łazienki zajętej przez kogoś jeszcze. 

Zaciemnienie.  

 

PLENER: ULICE LONDYNU - DZIEŃ  

[LISTOPAD 2006] 

RAFAŁ snuje się po ulicach, spojrzenie ma trochę nieobecne. 

Mija DWÓCH MĘŻCZYZN, którzy całują się, po czym się 

rozchodzą w różnych kierunkach. 

RAFAŁ się za nimi ogląda.  

Dziwnie porusza głową, jakby nie mógł do końca obracać 

szyją, musi obrócić trochę tułów, żeby obejrzeć się za 

siebie. 

Ścieżka dźwiękowa: piosenka z poprzedniej sceny. 

 

BACLASH:  

Seria ujęć-strzępów, krótkich, poszarpanych, wyrwanych ze 

scen, które będą w filmie później:  

RAFAŁ całuje się z MARCINEM (32 lata),  

bawi się z nim w Sylwestra 2005 na placu w Warszawie,  

pieszczą się i całują w jakimś mieszkaniu. 
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Ścieżka dźwiękowa - ciąg dalszy z poprzednich scen. 

Zaciemnienie. 

 

TYTUŁ 

 

WNĘTRZE: MIESZKANIE MARCINA W SOSNOWCU - NOC 

[2005] 

 

RAFAŁ jest z MARCINEM w łóżku, kochają się, MARCIN bierze 

go od tyłu. 

 

Gwałtowne cięcie, jakby wyrywające ze sceny, urywa się też 

muzyka w ścieżce dźwiękowej. 

 

PLENER: ULICA W LONDYNIE - DZIEŃ 

[TEN SAM DZIEŃ LISTOPADA 2006] 

RAFAŁ wysiada z autobusu, dzwoni mu komórka. 

Na ekraniku widać, że to Marcelina. 

 

RAFAŁ 

Tak? 

 

MARCELINA (off, z telefonu) 

To ja. Dzwonię, żeby się upewnić, że 

pamiętasz, że masz dzisiaj rozmowę w 

sprawie pracy tam. 

 

RAFAŁ 

Wiem, pamiętam, nie bój się. 

 

MARCELINA 

I wybierasz się na nią? 

 

RAFAŁ 

Już się wybrałem, nie panikuj. 

 

MARCELINA 

No panikuję, bo wyglądałeś tak, że 

mogłeś tak siedzieć na podłodze cały 

dzień. 

 

RAFAŁ 

Idę tam, nie bój się. 
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WNĘTRZE: SALA CHORYCH W SZPITALU - DZIEŃ 

[KRAKÓW 2004] 

RAFAŁ (24) leży w łóżku, obok siedzi PITER (24). Przy łóżku 

stoi LEKARZ. W sali jest jeszcze trzech innych pacjentów. 

 

LEKARZ 

No cóż, nie dostał Pan od Boga 

najlepszego zestawu kości. Ten problem 

będzie wracał… 

 

RAFAŁ (śmiech) 

Ale będę mógł obracać głową?  

 

LEKARZ 

Proszę się stosować do tego - 

 

Wskazuje dłonią na papiery i recepty, które RAFAŁ ma w 

ręce. 

 

LEKARZ 

- jak pan wyjdzie, a będzie lepiej, ale 

musi się pan liczyć z tym, że to będzie 

wracać… niestety, ma pan problemy 

reumatyczne, z tego, co tu widzę w 

karcie, zaczęło się jeszcze przed 

dwudziestym rokiem życia, więc… chodzi 

o to, żebyśmy czynili te nawroty jak 

najmniej bolesnymi i żeby szybko 

przechodziły, i żeby były rzadkie. 

 

LEKARZ wychodzi. 

 

PITER (cicho) 

Chodź zapalić, Jamróz. 

 

RAFAŁ 

Idę, Wyszyński. 

 

 

WNĘTRZE: PALARNIA W SZPITALU - DZIEŃ 

[KRAKÓW 2004] 

RAFAŁ i PITER są w palarni sami. PITER wygląda jeszcze za 

drzwi, żeby się upewnić. 
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 RAFAŁ 

 Nikogo nie ma? 

 

 PITER (śmiech) 

 Nikogo. 

 

Zamyka drzwi. 

Zaczynają się całować. 

 

 RAFAŁ (całując go) 

 …wiesz co?… 

 

 PITER 

 …co znowu?… 

 

 RAFAŁ  

 To obciach… się nazywać Wyszyński…  

 

 PITER (śmiech) 

 …sam jesteś obciach… 

 

 RAFAŁ (śmiech) 

 …jak klecha jakiś gupi… 

 

 PITER 

 …no co ja poradzę… nazwiska się nie 

wybiera… jak się pobierzemy, przyjmę 

twoje… Jamróz… 

 

Nagle wchodzi MATKA RAFAŁA. 

 

MATKA RAFAŁA 

Byłam u ciebie… 

 

Staje jak wryta.  

RAFAŁ i PITER oczywiście natychmiast przestają się całować. 

Stoją skonfundowani, nie wiedzą, gdzie oczy podziać. 

 

MATKA RAFAŁA 

…w sali chorych, ale mi powiedzieli, że 

wyszedłeś zapalić… 

 

Dopiero teraz do niej dociera, co widziała. 

Żegna się znakiem krzyża i siada. 
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RAFAŁ 

(po chwili) 

To mój chłopak, mamo. Po… ekhm - 

poznajcie się. 

 

MATKA RAFAŁA wstaje. 

Nic nie mówi. 

Patrzy na nich chwilę i wychodzi. 

 

RAFAŁ 

Mamo! Przyjechałaś do mnie do Krakowa 

na pięć minut? 

 

RAFAŁ i PITER patrzą na siebie. 

PITER z trudem powstrzymuje się od śmiechu. 

 

RAFAŁ 

Nie śmiej się, kurwa! 

 

Ale sam też wybucha śmiechem. 

 

PLENER: PRZED SZPITALEM - DZIEŃ 

[KRAKÓW - 2004] 

MATKA RAFAŁA wychodzi ze szpitala jak w amoku. 

 

WNĘTRZE: BACK OFFICE RESTAURACJI - DZIEŃ 

[LONDYN - LISTOPAD 2006] 

RAFAŁ żegna się z uśmiechniętym MENADŻEREM. 

Wychodzi.  

 

PLENER: ULICA W LONDYNIE - DZIEŃ 

[LONDYN - LISTOPAD 2006] 

RAFAŁ idzie ulicą. 

DZWONI jego komórka. 

Na monitorku widać, że to Marcelina. 

Odbiera. 

 

MARCELINA (w telefonie) 

Byłeś? 

 

RAFAŁ 

Byłem. 
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MARCELINA (w telefonie) 

I co? 

 

RAFAŁ 

Podpisałem umowę. Jeszcze się pytał, 

czy mnie zadowala taka stawka! W Polsce 

miesiąc pracowałem na to, co oni mi tu 

chcą płacić za tydzień. 

 

WNĘTRZE: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI - DZIEŃ 

[KRAKÓW 2004] 

Kilka luźnych ujęć RAFAŁA i PITERA przechodzących 

korytarzami UJ. 

RAFAŁ na zajęciach z filmoznawstwa (jakieś daty i nazwiska 

z historii filmu na tablicy). 

PITER na zajęciach z socjologii. 

 

WNĘTRZE: KRAKOWSKA KNAJPA - WIECZÓR 

[2004] 

RAFAŁ i PITER w gronie kilkunastu znajomych siedzą przy 

dwóch czy trzech połączonych stolikach.  

RAFAŁ przynosi od baru dwa kufle piwa, dla siebie i dla 

PITERA. 

Siadając cmoka PITERA w usta. 

Przy stoliku obok jakaś LALUNIA i jej FAGAS się krzywią na 

ten widok i łypią w ich stronę zniesmaczeni. 

DZWONI telefon RAFAŁA. 

RAFAŁ odbiera.  

To MARCELINA dzwoni. 

 

WNĘTRZE/PLENER: BALKON W MIESZKANIU RODZINY JAMRÓZ - 

WIECZÓR 

[SOSNOWIEC 2004 - RÓWNOLEGLE] 

MARCELINA siedzi przycupnięta w kącie i zerka przez szybę 

do wnętrza mieszkania. Przy uchu trzyma telefon komórkowy. 

 

MARCELINA 

Słuchaj, matce coś odbiło, odkąd 

pojechała do ciebie do Krakowa, do 

szpitala. Zachowuje się jak szurnięta, 

jest nie do wytrzymania, ciągle wpada w 

histerię. 
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Wewnątrz, w mieszkaniu, MATKA z jakimś szałem w oczach 

sprząta całe mieszkanie, ale tak, że wywraca wszystko do 

góry nogami. 

 

MARCELINA 

Powiedziałeś jej? Mówiłam ci, że 

lepiej, żeby się nigdy nie dowiedziała. 

 

WNĘTRZE: KRAKOWSKA KNAJPA - WIECZÓR 

[2004; KONTYNUACJA] 

 

RAFAŁ 

Nie mówiłem. Zobaczyła nas z Piterem. A 

co mówi? 

 

WNĘTRZE/PLENER: BALKON/MIESZKANIE RODZINY JAMROZÓW - 

WIECZÓR 

[SOSNOWIEC 2004; KONTYNUACJA] 

 

MARCELINA 

Nic nie mówi. Tylko zachowuje się jak 

wariatka. To pierwsze wyjaśnienie, 

jakie mi przyszło do głowy. Nie wiem, 

co z nią zrobić. Jak to potrwa jeszcze 

parę dni, to wezmę patelnię i 

przypierdolę jej w łeb. 

 

MATKA tymczasem dostrzega przez szybę, że MARCELINA 

rozmawia przez telefon i uderza do drzwi balkonu. 

MARCELINA się rozłącza. 

 

MATKA 

A! - z nim rozmawiasz! Dawaj mi ten 

telefon! 

 

MARCELINA go nie daje.  

Przemyka do pokoju. 

 

MARCELINA 

Z kim znowu? 

 

MATKA 

A więc ty od dawna już wiedziałaś! 
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MARCELINA 

Co wiedziałam? 

 

MATKA 

Tylko matka nie wiedziała! Dlaczego mi 

nie powiedziałaś?! 

 

W przedpokoju stoi najmłodsze z trójki młodych Jamrozów, 

10-letni MACIEK. 

 

MARCELINA 

Tak, wiem od dawna! I wiesz, dlaczego 

ci nie mówiłam i nie zamierzałam ci 

nigdy powiedzieć?! Dlatego! 

 

Wskazuje na MATKĘ i na wywrócony do góry nogami pokój. 

 

MARCELINA 

Wiedziałam, że wpadniesz w histerię i 

zrobisz widowisko! Matka Pitera jest 

psychologiem, załatwimy ci kogoś, żeby 

z tobą pogadał i cię uspokoił. 

 

MATKA 

Kto to jest Piter? 

 

MARCELINA 

No chłopak Rafała. 

 

MATKA 

Nawet jego znasz, tego zboczeńca, co mi 

dziecko zdeprawował! 

 

MARCELINA 

Pewnie, że go znam, szósty rok razem 

są. 

 

MATKA 

Szósty rok mój syn jest z jakimś 

zboczeńcem?!  

 

Orientuje się, że mały MACIEK, stoi w przedpokoju i słucha.  
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MATKA 

A ty nie podsłuchuj! Idź do Miłosza, 

pograjcie w coś!  

 

(dopiero teraz do niej dociera, co Marcelina powiedziała 

chwilę temu)  

 

Jak to, mnie do psychologa chcecie 

zabrać? Mnie?! Mój syn dał się 

zgwałcić, uwieść, uzależnić jakiemuś 

zboczeńcowi, który dobrego chłopaka na 

zatratę chce zaprowadzić! Kto wie, czy 

on mu czegoś nie wsypuje, jakichś 

narkotyków, żeby go do siebie 

przywiązać?! To jego trzeba do lekarza 

zaprowadzić a nie mnie!  

 

MARCELINA 

Mamo, przestań, zerknij na kalendarz, 

może się zorientujesz, które mamy 

stulecie. 

 

MATKA 

Ty mi się nie wymądrzaj! Ja wiem, że 

teraz na Zachodzie taka moda jest, 

facet z facetem, jeszcze dzieci by 

chcieli mieć, ale to jest dzieło 

szatana! Wbrew prawu boskiemu! 

 

MARCELINA 

Nie wiedziałam, że zostałaś słuchaczką 

ojca Rydzyka. 

 

MATKA 

Ty sobie nie drwij! I nie pyskuj! Nie 

dostąpi zbawienia mężczyzna żyjący z 

mężczyzną jak z kobietą! Rozmawiałam 

już z księdzem! Są psycholodzy, czy tam 

psychiatrzy, nie pamiętam, którzy z 

tego leczą! I ja go tam zaprowadzę! 

 

MARCELINA 

Taa, leczą z homoseksualizmu. Mamo, ja 

idę do kina, potem idę do Beaty, i 
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wrócę jutro, bo na dzisiaj mam już 

dosyć twojego cyrku. Może do jutra ci 

przejdzie. 

 

MARCELINA idzie do drzwi. 

 

MATKA 

Nie powinnam była cię do liceum 

plastycznego posyłać! To tam cię 

zdemoralizowali w tych sprawach! 

 

MARCELINA (wychodząc) 

No, złapałam już HIV i miałam ze trzy 

skrobanki. 

 

Zamyka za sobą drzwi. 

 

MATKA 

Jeszcze takie rzeczy w otwartych 

drzwiach wygaduje! - sąsiedzi! 

 

MATKA załamuje ręce.  

Siada i płacze. 

 

PLENER: WYJŚCIE Z METRA W LONDYNIE - DZIEŃ 

[LISTOPAD 2006] 

RAFAŁ wychodzi z metra. 

Potrąca go łokciem jakiś INDUS, który od razu go 

przeprasza. 

 

WNĘTRZE: KRAKOWSKA KNAJPA - WIECZÓR 

[2004; powrót do tamtej sceny] 

RAFAŁ idzie w stronę baru. Potrąca go dwudziestoparoletni 

WSZECHPOLAK (łysy, szelki, glany, bluza Lonsdale itd.), 

tylko, że on zrobił to celowo i agresywnie i od razu 

przechodzi do ataku. 

 

WSZECHPOLAK 

Uważaj, jak łazisz, pedale! Dupę masz 

tak zerżniętą, że już prosto chodzić 

nie potrafisz?! 

 

RAFAŁ 

Co ja ci zrobiłem? 
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PITER podchodzi do nich od stolika, przy którym siedzieli. 

 

PITER (do Rafała) 

Daj spokój… 

 

Odciąga RAFAŁA. 

 

WSZECHPOLAK (do Pitera) 

Może nie rżnij go tak mocno! albo nie 

tak często! Cały się pokrzywił, chodzi 

z trudem, nawet szyją już nie rusza!  

 

Małpuje Rafała sposób poruszania się i śmieje się 

rozbawiony własnym dowcipem. 

RAFAŁ tego nie wytrzymuje i pokazuje mu środkowy palec 

dłoni. 

WSZECHPOLAK rzuca się na niego z pięściami i butami. 

PITER rzuca się w obronie RAFAŁA. 

Całe towarzystwo zebrane przy ich stoliku zbiega się też, 

chcąc ich rozdzielić.  

MAGDA od razu wyciąga telefon i dzwoni na policję. 

 

LALUNIA (rzuca od stolika, przy którym 

siedzi ze swoim FAGASEM) 

Po co się było tak obnosić? Każdy może 

robić, co chce, ale w domu. 

 

WNĘTRZE: KOMISARIAT POLICJI W KRAKOWIE - NOC 

[2004] 

RAFAŁ ma krew na pękniętej wardze. Siedzi po jednej stronie 

biurka, po drugiej dwaj POLICJANCI. PITER siedzi z boku. 

 

POLICJANT I 

Wyzywał pana od pedała, tak? A to 

prawda? 

 

RAFAŁ 

Co? Co prawda? 

 

POLICJANT I 

No jest pan… no pedałem, no? 
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PITER (zrywa się) 

A co to jest kurwa za pytanie?! 

 

POLICJANT I 

Proszę się opanować albo wyjść. Albo 

zaprotokołujemy obrazę funkcjonariusza. 

 

PITER 

Pytam się, co to za pytanie?! Co to ma 

do rzeczy?! 

 

POLICJANT II 

No bo może miał powód tak go nazwać, 

nie wiem, sprowokował go?… 

 

PITER 

Że co, proszę?! To tamten skin jego 

napadł, a nie na odwrót, są świadkowie! 

Jak spotkam ślepego i go skopię, 

wyzywając najpierw od ślepego, to też 

pan powie, że miałem powód?! 

 

POLICJANT I 

Proszę się uspokoić! Trochę szacunku! 

Rozmawiasz z funkcjonariuszem policji! 

 

PITER 

To pan niech się nauczy szacunku! 

Natychmiast chcę rozmawiać z pańskim 

przełożonym! Gdzie go mogę widzieć?! 

 

PITER kieruje się do wyjścia, ale POLICJANT I staje mu na 

drodze. 

 

PITER 

Proszę mnie przepuścić. 

 

POLICJANT I go zatrzymuje, z pałką w ręce. 

PITER usiłuje mu się wyszarpać. 

POLICJANT II (znacznie mniej agresywny od samego początku) 

nie wie, co robić. 

 

POLICJANT I 

Spokój! bo wylądujesz w areszcie! 
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PITER 

Spróbuj, mendo. Mój ojciec jest 

prokuratorem. 

 

Patrzą sobie przez chwilę w oczy. 

POLICJANT I go puszcza. 

 

WNĘTRZE: ULICA W LONDYNIE - DZIEŃ. 

[LISTOPAD 2006 KONTYNUACJA] 

RAFAŁ mija jakiegoś WARIATA, dziwnie ubranego i gadającego 

w próżnię. 

LUDZIE go mijają, nikt nie zwraca na niego uwagi. 

DZWONI komórka RAFAŁA. 

RAFAŁ odbiera. 

 

RAFAŁ 

Cześć, co słychać? Fajnie, że dzwonisz… 

- 

Tak, jestem już w Londynie, właśnie 

dostałem pracę. 

- 

Jeszcze się czuję trochę dziwnie, jak w 

innym świecie, jakby tak do końca 

jeszcze mnie tu nie było. Jakby wyjęty 

z mojego własnego życia i umieszczony 

gdzieś poza nim. Ale już dostałem 

pracę. Co u ciebie? 

 

PLENER: KUCHNIA W GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM GDZIEŚ W 

POLSKICH GÓRACH - DZIEŃ 

[LISTOPAD 2006] 

PITER siedzi przy stole ze swoim nowym chłopakiem, 

BARTKIEM. Jedzą razem coś swojskiego, co im podała 

GOSPODYNI, która wychodzi z kuchni. PITER z telefonem przy 

uchu, to on rozmawia z Rafałem. 

 

PITER 

Jesteśmy z Bartkiem pod Zakopcem. 

Przyjechaliśmy na tydzień. Jest 

przepiękna pogoda, teraz akurat jemy, 

ale zaraz idziemy się przejść. Całymi 

dniami spacerujemy. 

 



Jarosław Pietrzak - Banita (scenariusz, v. 2010) 

jaroslawpietrzak.com 

16 

WNĘTRZE: KAWALERKA RAFAŁA I PITERA W KRAKOWIE - NOC 

[2004] 

[bez dźwięku rzeczywistego] 

RAFAŁ i PITER całują się i pieszczą - bardzo krótkie 

ujęcia, jak porwane strzępy wspomnień. 

PITER gotuje na kolację makaron z sosem cytrynowym. 

RAFAŁ przytula się do jego pleców, kiedy on wsypuje 

parmezan na patelnię z sosem, gasi ogień i miesza wszystko 

drewnianą łyżką.  

Zbliżenia ich dłoni, krótkie ujęcia-strzępy przedstawiające 

jedną dłoń w drugiej, jedną dotykającą drugiej itd. 

 

WNĘTRZE: MIESZKANIE W KRAKOWIE - NOC 

[2005] 

SERIA KRÓTKICH UJĘĆ, jakby wyrwanych z kilku scen, 

pomieszanych. Przedstawiają RAFAŁA z innym mężczyzną, 

starszym o parę lat MARCINEM [brak dźwięku rzeczywistego]: 

MARCIN rozbiera RAFAŁA, zdejmuje jego sweter i podkoszulek. 

Całują się bardzo namiętnie i soczyście. 

RAFAŁ i MARCIN leżą razem w łóżku, nadzy, pijani, kurzą 

papierosy. 

 

WNĘTRZE: KAWALERKA RAFAŁA I PITERA W KRAKOWIE - NOC 

[2005] 

[brak dźwięku rzeczywistego] 

PITER siedzi w kącie. 

Płacze. 

Zwija się z płaczu na podłodze. 

 

WNĘTRZE: KUCHNIA GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO W GÓRACH - 

DZIEŃ 

[LISTOPAD 2006] 

PITER i MAREK przy stole. 

PITER rozłącza się i chowa telefon do kieszeni. 

Uśmiecha się do MARKA. 

 

WNĘTRZE: GEJOWSKI PUB W LONDYNIE, SOHO - DZIEŃ 

[LISTOPAD 2006] 

RAFAŁ kupuje sobie przy barze piwo i idzie z kuflem do 

wolnego stolika. 

Podchodzi do niego dwudziestoparoletni Polak, MICHAŁ. 

 

MICHAŁ 

No ładnie! 
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RAFAŁ go poznaje i uśmiecha się zaskoczony. 

 

MICHAŁ 

Żeby spotkać kolegę z liceum, trzeba 

pojechać do Londynu! 

 

Siada naprzeciwko niego. 

 

MICHAŁ 

Eno, coś ty taki smutny? 

 

MICHAŁ za to jest wesoły, chyba już coś sobie tego dnia 

chlapnął. 

RAFAŁ wzrusza w odpowiedzi ramionami. 

 

MICHAŁ 

To ci coś powiem. Coś, co cię zaskoczy.  

 

RAFAŁ (uśmiech) 

No to czekam, zaskocz mnie. 

 

MICHAŁ 

W drugiej klasie - tak, w drugiej to 

było, mieliśmy po 16 lat - przez ponad 

pół roku stawałem na rzęsach, żeby ci 

dać do zrozumienia, że mi się podobasz 

i żebyś na mnie zwrócił uwagę. 

 

Udało mu się RAFAŁA zaskoczyć. 

 

MICHAŁ 

Szalałem za tobą, ty dupku. 

 

RAFAŁ 

Nie miałem pojęcia. 

 

MICHAŁ 

No tyle to wiem, olewałeś mnie 

dokumentnie. 

 

RAFAŁ 

Przez całe liceum nie przypuszczałem 

nawet, że jesteś gejem. Nie przyszło mi 
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to do głowy. Nie dawałeś tego po sobie 

poznać. Dowiedziałem się później, jak 

już studiowaliśmy. Ty w Katowicach, ja 

w Krakowie, nie widywaliśmy się już. 

Usłyszałem to chyba od Dagmary. 

 

MICHAŁ 

A ja się w tobie tak bujałem, ty głupi 

chuju. 

(śmiech) 

Pracuję z jedną dziewczyną ze Sri 

Lanki, która wyzywa wszystkich w ten 

sposób - „ty gupi chuju”, po polsku.  

(śmiech) 

W Londynie już wszyscy potrafią 

przeklinać po polsku. Tylko nie patrz 

tak teraz, teraz już za późno. Już się 

z ciebie wyleczyłem dawno temu. 

 

Pociąga trochę z RAFAŁA kufla. 

Zerka na zegarek 

 

MICHAŁ 

O kurwa, muszę lecieć, jestem umówiony. 

Si ju, napiszę do ciebie mejla, to 

jeszcze kiedyś umówimy się na piwo i na 

wspólne wyrywanie londyńskich 

chłopaków. W Londynie łatwo wyrwać 

niezłe ciacho, mówię ci, tu się roi od 

zajebistych facetów. 

 

Wstaje i wychodzi. 

RAFAŁ patrzy za nim ze smutkiem w oczach. 

 

WNĘTRZE: MIESZKANIE JAMROZÓW - DZIEŃ 

[SOSNOWIEC 2004] 

RAFAŁ wychodzi z łazienki po kąpieli. Owinięty w pasie 

dużym ręcznikiem wyciera głowę mniejszym. 

MARCELINA pichci coś w kuchni. 

Mały MACIEK stoi w drzwiach kuchni. 

 

MACIEK 

To dla taty gotujesz? 
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MARCELINA 

Dla wszystkich, co ty myślisz - że 

będziemy się wszyscy gapić, jak on je? 

 

MACIEK 

Ile czasu taty nie było? 

 

MARCELINA  

Cztery miesiące. 

 

MACIEK (do Rafała) 

Już? Mogę się wykąpać? 

 

RAFAŁ wyciąga akurat jakąś bieliznę z torby (przyjechał do 

domu na weekend). 

 

RAFAŁ 

Umyłem się, droga wolna. 

 

Wtedy MATKA wpada w jakąś panikę i uderza w stronę 

łazienki. 

 

MATKA (do Maćka) 

Zaczekaj! 

 

Wchodzi pierwsza do łazienki. 

Zabiera się za szorowanie wanny, zostawiwszy otwarte drzwi. 

RAFAŁ, wciąż w ręczniku ale już w podkoszulku, podchodzi do 

otwartych drzwi łazienki. 

 

RAFAŁ 

Mamo, co ty wyrabiasz? Umyłem po sobie 

wannę. Czy kiedyś nie umyłem? 

 

MATKA nie przestaje namiętnie i zapamiętale szorować wanny. 

 

RAFAŁ 

Co ci odbiło? 

 

MATKA 

Maciek idzie się kąpać, musi być dobrze 

umyta! 

 

MACIEK gapi się na to całe rodzinne widowisko. 
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MARCELINA wychodzi z kuchni i podchodzi do łazienki. W ręce 

trzyma kuchenną rękawicę. 

 

MARCELINA 

Mamo! 

 

MATKA 

Nie chcę, żeby się czymś zaraził! 

 

Szoruje dalej. 

 

MARCELINA 

Mamo!! 

 

MATKA 

Dajcie spokój, zajmijcie się swoimi 

sprawami, wyczyszczę i spokój. 

 

MARCELINA 

Żeby spłukać takie ilości cifu, jakie 

ty tu wrypałaś, tona wody nie 

wystarczy! Maciek się rozchoruje ale od 

tego cifu! Mamo, jak możesz?! 

  

Rzuca w jej stronę rękawicę kuchenną, którą miała w ręce. 

MATKA prostuje się i zwraca się twarzą do nich. 

MACIEK znowu nie bardzo wie, co tu się dzieje. Znudzony 

wycofuje się do pokoju i włącza sobie telewizor. 

 

MATKA 

W takim środowisku, no, jak ludzie 

żyją, no, w ten sposób, to nigdy nie 

wiadomo, ja nie mogę, nie mogę 

dopuścić, żeby Bogu ducha winny mały 

Maciuś miał, żeby on płacił za twoją 

głupotę, że ty się dałeś zbałamucić 

jakiemuś zboczeńcowi, żeby on za to 

zapłacił zdrowiem! 

  

RAFAŁ  

(ma łzy w oczach) 

Jak natychmiast nie przestaniesz… 

pakuję się, wychodzę i już nigdy więcej 

mnie nie zobaczysz… 
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Chwila milczenia. 

MATKA wychodzi z łazienki. 

RAFAŁ wychodzi do pokoju Marceliny. 

 

MACIEK 

(sprzed telewizora) 

Mamo, ja śmierdzę po tej piłce! Mogę w 

końcu iść się umyć? 

 

MARCELINA 

Tylko uważaj, żeby cię piana z cifu nie 

zakryła, jak będziesz próbował spłukać 

ten cały szit! 

 

MARCELINA idzie do swojego pokoju, gdzie już jest RAFAŁ. 

Podchodzi do niego.  

Obejmuje go i przytula mocno. 

 

MARCELINA (szeptem) 

Nie przejmuj się… 

 

WNĘTRZE: MIESZKANIE JAMROZÓW - WIECZÓR 

[SOSNOWIEC 2004] 

Do mieszkania wchodzi OJCIEC, z dwiema sporymi torbami, z 

których jedna jest w połowie pusta. 

Podbiega do niego MACIEK. 

 

MACIEK 

Przywiozłeś mi coś? 

 

OJCIEC (uśmiech) 

Przywiozłem pieniądze, żebyś miał co 

jeść i żebyś miał książki do szkoły. 

 

MACIEK 

No tak, ale tak coś dla mnie 

specjalnie? 

 

W przedpokoju stają też MATKA, RAFAŁ i MARCELINA. 

 

MATKA (do Rafała) 

Weź od ojca torby. 

 



Jarosław Pietrzak - Banita (scenariusz, v. 2010) 

jaroslawpietrzak.com 

22 

OJCIEC całuje MATKĘ (która jednak wydaje się myśleć cały 

czas o czymś innym). 

 

MACIEK 

No przywiozłeś mi coś? 

 

OJCIEC 

Przywiozłem, przywiozłem. Ale ty już 

duży jesteś, chłopie. Rośniesz jak na 

drożdżach. 

 

Bierze chłopca w ramiona. 

 

WNĘTRZE: MIESZKANIE JAMROZÓW, POKÓJ STOŁOWY - NOC. 

[SOSNOWIEC 2004] 

MATKA, OJCIEC, MARCELINA, RAFAŁ i MACIEK siedzą przy stole 

i jedzą. MACIEK ogląda zachwycony piękny, taki koło 30-

centymetrowy model jakiegoś starego samochodu. OJCIEC 

Rafała to prosty człowiek, po którym widać całe życie 

ciężkiej fizycznej pracy.  

 

MATKA (do Maćka) 

Przestań się bawić tym samochodem tylko 

jedz! 

 

MACIEK odkłada samochód obok talerza i patrzy na MATKĘ.  

Ona sama nie je, tylko zerka na zmianę w okno i na talerz.  

OJCIEC jeszcze nie zauważył jej dziwnego zachowania, ale 

MARCELINA już tak, dlatego pilnuje, żeby OJCA zajmować 

rozmową. 

 

MARCELINA 

I co, znowu musieliście tyle pracować? 

 

OJCIEC 

11 godzin dziennie plus 6 w soboty. 

 

MARCELINA 

Ale to wychodzi ponad 60 godzin 

tygodniowo… 

 

OJCIEC 

No przecież już ci nie raz to 

opowiadałem. Jak inaczej zarobię tyle 



Jarosław Pietrzak - Banita (scenariusz, v. 2010) 

jaroslawpietrzak.com 

23 

pieniędzy, żeby nie brakowało? Patrz na 

wujka Romka, jak oni żyją z tych 

polskich ochłapów. Ciągle na debecie 

jadą. Ciągle u kogoś po prośbie. 

 

MARCELINA 

No ale we Francji tydzień pracy to 

trzydzieści parę godzin, pięć czy 

sześć, to za resztę powinniście 

dostawać ekstra kasę, jak za 

nadgodziny. 

 

MACIEK widzi, że MATKA wciąż nie je, więc znowu zaczyna się 

bawić tym samochodem.  

MATKA mu go wyrywa i odkłada gdzieś na bok. 

 

OJCIEC 

Dziecko, kasę jak za nadgodziny to 

dostają Francuzi. Albo Niemcy, bo też 

tam byli. Oni pracowali krócej i co 

miesiąc jechali na parę dni do domu. A 

już podstawową płacę mieli oczywiście 

lepszą. Ale to się nazywa 

podwykonawstwo. Dlatego dostali ten 

kontrakt, że pracownikom mniej płacą 

niż Francuzi czy Niemcy. Nigdy nie 

będziemy mieć tak dobrze jak oni. Tak 

już jest. 

 

RAFAŁ przez cały czas w ogóle nawet nie patrzy na MATKĘ. 

MACIEK już teraz je, ale się przygląda dziwnemu zachowaniu 

otoczenia z coraz wyraźniejszym ubawieniem. 

Zapada chwila milczenia. 

MATKA spogląda w talerz. 

Wciąga powietrze.  

Podnosi wzrok na OJCA. 

MARCELINA widzi, że MATKA zaraz się odezwie i natychmiast 

interweniuje. 

 

MARCELINA 

Ale wiesz, może gdyby zainteresować tym 

francuską inspekcję pracy, to by 

musieli wam więcej płacić? 
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OJCIEC 

Może by musieli, a może w ogóle nie 

daliby kontraktu, bo woleliby Turków 

czy Bułgarów na czarno przyjąć. Poza 

tym kto by tą inspekcję zainteresował? 

Ja? Ja tylko po rusku parę słów powiem. 

Francuskiego ani w ząb. 

 

MARCELINA 

Nikt z was nie mówi po francusku? 

 

OJCIEC 

Takie tam, bążur, komą sa wa, bąsłar. 

Kierownik budowy mówi, ale to szwagier 

szefa. Poza tym to i tak lepsze niż w 

ogóle nie mieć pracy. 

 

MARCELINA 

No tak, ale to się skończy tak, że w 

ten sposób oni też będą coraz mniej 

zarabiać, Francuzi, Niemcy, i wszyscy 

będą coraz mniej zarabiać. 

 

OJCIEC 

Ale dziecko, ja już w jednej rewolucji 

brałem udział, strajkowałem w 

Solidarności, i jak żeśmy na tym 

wyszli? Drugiej sam wywołać nie mam 

siły ani ochoty. 

 

MATKA coraz bardziej nerwowo kręci widelcem w talerzu. 

MACIEK, który się cały czas jej przygląda, nie wytrzymuje i 

wybucha śmiechem. 

 

MACIEK 

Zachowujecie się wszyscy, jak w jakimś 

strasznie głupim filmie. 

 

MATKA uderza go z otwartej dłoni w głowę. 

 

MATKA (szybko, do ojca) 

Twój syn dał się zbałamucić zboczeńcowi 

i został… homoseksualistą! 
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MACIEK się krztusi. 

 

OJCIEC 

Kto? Maciek? 

 

MATKA 

Maciek! Zwariowałeś?! Rafał! Zrób z tym 

coś! to ty jesteś ojcem, to ty nie 

potrafiłeś go na mężczyznę wychować! 

 

MARCELINA łapie się aż za głowę. 

 

WNĘTRZE: GEJOWSKI PUB W LONDYNIE, SOHO - DZIEŃ 

[LISTOPAD 2006] 

RAFAŁ skończył ten kufel piwa, RAFAŁ pokazuje BARMANOWI, 

który akurat na niego spojrzał zza baru, żeby mu nalał 

następne. 

Wyciąga iPoda i zakłada go sobie na uszy, by odciąć się od 

otoczenia. 

KELNER przynosi mu kufel piwa. 

RAFAŁ pociąga spory łyk - zbliżenie jego ust na kuflu. 

 

INSERT-FLASHBACK: 

Kilka bardzo krótkich zbliżeń ust RAFAŁA całującego 

MARCINA. 

A potem, jeszcze krócej, usta MARCINA całujące usta 

kobiety. 

Cięcie. 

 

WNĘTRZE: GEJOWSKI PUB W LONDYNIE - DZIEŃ 

[LISTOPAD 2006] 

RAFAŁ, z iPodem na uszach, gapi się w okno. 

Ale nagle odwraca się w stronę baru. 

Przy barze siedzi przystojny facet przed trzydziestką, 

PATRICE (Francuz). 

Najwyraźniej na kogoś czeka. 

Na kogoś spóźnionego, bo zerka na zegarek. 

RAFAŁ wyciąga z torby jakąś książkę. 

Kładzie ją na stole, obok kufla z piwem, i otwiera. 

 

WNĘTRZE: MIESZKANIE JAMROZÓW - NOC 

[2004, powrót do sceny kolacji] 
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RAFAŁ, MARCELINA, OJCIEC, MATKA, MACIEK siedzą przy stole. 

MARCELINA wyczekuje katastrofy. 

 

OJCIEC (do Rafała) 

To wszystko, co matka mówi, to prawda? 

 

Cisza. 

RAFAŁ patrzy na ojca. 

Kiwa twierdząco głową. 

 

RAFAŁ (głośno) 

Tak. 

 

Cisza.  

 

OJCIEC 

Jeżeli to się nie skończy natychmiast, 

nie dostaniesz już ode mnie ani 

złotówki, na studia, ani na nic. Mój 

syn nie będzie pedałem. Wolę, żebyś 

zdechnął z głodu. 

 

Cisza. 

 

RAFAŁ  

Nie skończy się. 

 

Cisza.  

Po chwili OJCIEC wybucha.  

 

OJCIEC 

Skończy się!  

 

Chwyta RAFAŁA przez stół za włosy.  

Wszyscy zrywają się od stołu.  

RAFAŁ dopiero po chwili mu się wyrywa. 

 

MARCELINA (do matki)  

O to ci chodziło?! Gratuluję! 

 

OJCIEC (do matki)  

Mówiłem, żeby mu obcinać krótko włosy, 

żeby go zapisać na karate albo na boks, 

żeby tyle książek nie czytał!  
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(do Rafała)  

W takim razie wynoś mi się z tego domu 

i nie wracaj! 

 

MATKA (do ojca)  

To ty jesteś facetem! Ty powinieneś go 

wychować tak, żeby był normalnym 

mężczyzną, a nie teraz mieć pretensje 

do mnie! Przecież nie ubierałam go w 

sukienki! 

 

RAFAŁ wychodzi do pokoju MARCELINY. 

Tam leży jego torba. 

Pakuje się.  

Potrząsa głową z niedowierzania, co się dzieje. 

 

OJCIEC  

Ma dopiero 24 lata! jeszcze nic 

straconego, jeszcze się go wyprostuje! 

 

Bierze portfel.  

Wyciąga z niego ulotkę agencji towarzyskiej i dzwoni.  

 

OJCIEC (do Rafała, przez ścianę) 

Mężczyzna ma to robić z kobietami! Nie 

chcesz sam, to cię nauczę! 

 

MATKA 

Co ty robisz? 

 

OJCIEC  

Dzwonię mu po dziwkę, żeby się nauczył 

dupczyć, zamiast dawać dupy! 

 

MATKA  

A dlaczego ty nosisz w portfelu takie 

ulotki?!  

 

Usiłuje mu ją wyrwać. 

 

OJCIEC  

Uspokój się! 
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MARCELINA (do ojca)  

To może zamów dwie od razu! Jedną dla 

niego!  

 

Pokazuje na MAĆKA.  

MACIEK przy stole zwija się po cichu ze śmiechu. 

 

MARCELINA 

Żeby zacząć wcześnie robić z niego 

samca, nie będzie później takich 

niespodzianek! A dla mnie jakiegoś 

gacha, bruneta proszę! 

 

OJCIEC ją strzela z otwartej dłoni po głowie.  

RAFAŁ wyrywa mu telefon. 

Rzuca nim o ścianę. 

 

OJCIEC  

Co ty robisz, chuju jeden, chłystku?! 

 

RAFAŁ  

Sam jesteś chuj.  

 

Bierze torbę i wychodzi trzaskając drzwiami. 

 

PLENER: PRZYSTANEK AUTOBUSOWY W SOSNOWCU - NOC 

[2004] 

RAFAŁ dociera na przystanek ze swoją torbą. 

Ciemno. 

Pod wiatą na przystanku czeka na autobus jakaś KOBIETA. 

RAFAŁ staje więc na zewnątrz wiaty.  

Kładzie torbę na ziem.  

Siada oparty o ścianę wiaty.  

Płacze cicho.  

Dzwoni do niego komórka.  

To Marcelina. 

 

MARCELINA (głos z telefonu) 

Gdzie jesteś? 

 

RAFAŁ 

Na przystanku. 
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MARCELINA (głos z telefonu) 

Gdzie jedziesz? Może zadzwoń do kogoś, 

albo ja zadzwonię do kogoś, żeby cię 

przenocował. Nie ma już pociągu do 

Krakowa. Dojedziesz do Katowic i co? 

Spędzisz całą noc na dworcu? Nie 

będziesz pewnie sam, ale to 

nienajlepszy pomysł. 

 

RAFAŁ 

Zadzwonię do Pitera. Może przyjedzie po 

mnie samochodem.  

 

MARCELINA (z telefonu) 

Z Krakowa?  

  

RAFAŁ 

Poproszę go… 

 

MARCELINA (z telefonu) 

Przecież dojedzie najwcześniej za 

godzinę. Zadzwonię do Beaty, żeby cię 

przenocowała. 

 

RAFAŁ 

Nie… nie chcę dzisiaj nikogo widzieć. 

Zadzwonię do Pitera, poproszę, żeby 

przyjechał. 

 

Rozłącza się. 

 

PLENER: PRZYSTANEK AUTOBUSOWY W SOSNOWCU - NOC. 

[2004] 

RAFAŁ jest już na przystanku całkiem sam, siedzi więc z tą 

swoją torbą pod wiatą. 

Jest już zmęczony czekaniem, zimno mu. 

Przed przystanek podjeżdża samochód PITERA. 

Samochód zatrzymuje się w miejscu dla autobusów. 

RAFAŁ wstaje. 

PITER wysiada z samochodu. 

Podchodzi do niego. 

Obejmuje go i klepie pocieszająco po plecach. 
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PITER (szeptem do ucha Rafała) 

Nie przejmuj się… 

 

Całuje go w usta. 

 

Zmarzłeś, Jamróz, wskakuj do samochodu. 

 

Klepie go z uśmiechem w tyłek. 

Bierze jego torbę i wrzuca ją do tyłu. 

RAFAŁ wsiada do samochodu. 

PITER również, za kierownicę. 

Całuje RAFAŁA jeszcze raz. 

I rusza. 

 

WNĘTRZE: KAWALERKA PITERA I RAFAŁA W KRAKOWIE - NOC. 

[2004, tej samej nocy, ale później] 

RAFAŁ i PITER leżą nadzy w łóżku, przykryci kołdrą. 

RAFAŁ płacze cicho. 

PITER go przytula. 

Wyciera dłonią jego łzy. 

 

PITER 

Jakoś to będzie. Moi rodzice dają mi 

pieniądze, mam stypendium. Ty masz 

kredyt studencki. Ja będę płacił całość 

za mieszkanie. Tylko na jedzenie 

będziemy się zrzucać. Z pieniędzmi 

sobie poradzimy bez łaski twojego ojca. 

Najwyżej będziemy jeść rzepę, marchew i 

ziemniaki. 

 

RAFAŁ się uśmiecha w końcu. 

 

PITER 

Będę na przykład robił białą rzepę à la 

nivernaise. 

(śmiech) 

Wszystkie ingrediencje kosztują w sumie 

dwa złote i można nakarmić czwórkę 

ludzi spokojnie. 

 

WNĘTRZE: HIPERMARKET - DZIEŃ 

[SOSNOWIEC 2004] 

MATKA Rafała siedzi za kasą. 
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Zmęczona i smutna twarz. 

Mechanicznie wykonuje czynności, które musi wykonywać 

szybko. 

Za nią widać cały rząd kas, w których siedzą równie 

zmęczone KOBIETY. 

 

WNĘTRZE: ŁAZIENKA PRZY POMIESZCZENIU SOCJALNYM W 

HIPERMARKECIE - WIECZÓR. 

[brak dźwięku rzeczywistego] 

MATKA Rafała po dniówce z powrotem w „cywilnym” stroju, 

stoi przed lustrem. 

Myje ręce w umywalce. 

Nagle wybucha płaczem i chowa twarz w dłoniach. 

Podchodzi do niej jakaś inna KASJERKA. 

Pyta ją, co się stało. 

 

WNĘTRZE: MIESZKANIE JAMROZÓW - WIECZÓR 

[SOSNOWIEC 2004] 

OJCIEC siedzi przed telewizorem w pokoju stołowym. 

Gapi się w ten telewizor dość tępo. 

Skacze pilotem po kanałach: 

Balcerowicz, 

jakiś inny dyżurny „establiszmentowy” ekspert, np. ten z 

Instytutu Adama Smitha, 

Leszek Miller, 

reklama Forda, 

Armaniego, 

jakiegoś plazmowego telewizora, 

Krzysztof Zanussi w jakimś pseudointelektualnym wywiadzie, 

program o siłaczach na TVN, 

jakiś materiał o papieżu Janie Pawle II, 

Rydzyk na TV Trwam. 

 

Drzwi łazienki są zamknięte, ale widać światło w ich 

matowym okienku. 

MARCELINA wygląda ze swojego pokoju, by spojrzeć na te 

drzwi. 

Zamyka się w swoim pokoju. 

Przy uchu trzyma telefon. 

Siada na podłodze. 

 

MARCELINA (do telefonu) 

Ojciec się zaparł i nie popuszcza. 

Matka prawie nic nie mówi. Jak idzie 
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się myć, to dwie godziny potrafi 

siedzieć w łazience. Maciek z tego 

wszystkiego szuka każdej okazji, żeby 

pójść do Miłosza albo kogoś innego, 

byle jak najmniej przebywać w domu. 

 

WNĘTRZE: WYPOŻYCZALNIA WIDEO - DZIEŃ 

[KRAKÓW 2004] 

[brak dźwięku rzeczywistego] 

KIEROWNICZKA pokazuje RAFAŁOWI wypożyczalnię. Jest to filia 

jakiejś większej sieci. 

Pokazuje mu system komputerowy i skaner do kodów 

kreskowych. 

 

WNĘTRZE: ZAPLECZE WYPOŻYCZALNI WIDEO - DZIEŃ 

[KRAKÓW 2004 KONTYNUACJA] 

RAFAŁ i KIEROWNICZKA siedzą przy stole. 

Podpisują umowę o pracę. 

 

WNĘTRZE: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI - DZIEŃ 

[2005] 

[brak dźwięku rzeczywistego] 

Seria krótkich ujęć przedstawiających RAFAŁA na wykładach, 

ćwiczeniach i korytarzach uniwerku. 

 

Przeplatana z równoległą serią: 

 

WNĘTRZE: WYPOŻYCZALNIA WIDEO - WIECZÓR 

[2005] 

Seria krótkich ujęć przedstawiających RAFAŁA w pracy, za 

komputerem, za ladą albo między regałami z kasetami. 

Zmęczona, często niedospana twarz. 

 

WNĘTRZE: GEJOWSKI PUB W LONDYNIE, SOHO - DZIEŃ 

[LISTOPAD 2006] 

PATRICE, ten Francuz, który na kogoś czekał przy barze, 

kończy z kimś rozmowę telefoniczną. Rozłącza się i odkłada 

telefon do torby. 

Wstaje i podchodzi do RAFAŁA. 

 

PATRICE 

(po angielsku, z francuskim akcentem) 

Mogę się przysiąść? 

 



Jarosław Pietrzak - Banita (scenariusz, v. 2010) 

jaroslawpietrzak.com 

33 

RAFAŁ 

(po angielsku) 

Siadaj. 

 

RAFAŁ wyłącza iPoda i odkłada słuchawki. 

 

PATRICE 

Patrice. 

 

Podaje mu rękę, uśmiechając się. 

 

RAFAŁ 

(uśmiech) 

Rafał. 

 

PATRICE 

(po francusku) 

Comment? Raphaël? 

 

RAFAŁ 

(uśmiech, po angielsku) 

Rafał. To Rafael po polsku. Francuz? 

 

PATRICE 

(po angielsku) 

Tak, jestem Francuzem. Czekałem tu na 

znajomego, ale okazało się, że nie 

przyjdzie. 

 

RAFAŁ 

(po angielsku) 

To on dzwonił przed chwilą? 

 

PATRICE 

(po angielsku) 

Tak. Co ci jest z tą szyją? 

(śmiech) 

Ty zawsze tak? 

 

RAFAŁ 

(po angielsku) 

A ty - zawsze tak? 
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PATRICE 

(speszony, po angielsku) 

To znaczy jak? 

 

RAFAŁ 

(po angielsku) 

Jak spotykasz dziecko z zespołem Downa, 

to się go pytasz, czy ono zawsze tak 

ma? Albo człowieka bez nogi? 

 

RAFAŁ wstaje, zabierając swoje rzeczy (torbę, książkę, 

iPoda). 

Podchodzi do baru. 

Płaci. 

I wychodzi. 

PATRICE jest na siebie wściekły. 

 

PATRICE 

Qu’est-ce que je suis con, moi, putain 

bordel de merde… 

 

Zrywa się i wybiega za nim. 

 

WNĘTRZE: WYPOŻYCZALNIA WIDEO - WIECZÓR 

[KRAKÓW 2005] 

RAFAŁ jest na zmianie z MARTYNĄ i z ROBERTEM. MARTYNA ma 

dredy i ubrana jest w czerwoną koszulkę z Ernesto Che 

Guevarą. RAFAŁ i ROBERT są ubrani w przepisowe niebieskie 

koszule i krawaty, w jakich tu należy pracować. 

RAFAŁ stoi za ladą z MARTYNĄ, korzystają z chwili luzu, że 

akurat nie ma ruchu. 

ROBERT w tym czasie roznosi jakieś pudełka czy kasety z 

powrotem na półki. 

 

RAFAŁ 

Byłem dzisiaj w banku, po zajęciach. 

Nie wiem, jak wyrobić, te pieniądze, co 

oni tu płacą, to jest kieszonkowe a nie 

wypłata. Jakbym nie mieszkał z Piterem, 

a on mi cały czas pomaga, to bym zdechł 

z głodu. Jak można tyle płacić za 

pracę? 
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MARTYNA 

No bo wiesz, dla nich my mamy po 

dwadzieścia parę lat, ja mam 

dwadzieścia, to moja pierwsza praca, 

więc ich zdaniem my potrzebujemy tylko 

na piwo dwa razy w tygodniu.  

 

RAFAŁ 

Oni mi kiedyś oddadzą ze te dwie 

koszule, co mi kazali sobie kupić? 

Przecież one mi do szczęścia nie są 

potrzebne. 

 

MARTYNA 

Czuj się, że ci oddadzą. Raz na ileś 

tam miesięcy z wypłatą dostaniesz 

ekwiwalent. Chyba 15 złotych, coś koło 

tego. 

 

RAFAŁ 

Ale nie kupisz koszuli za mniej niż 

pięć dych. 

 

MARTYNA 

Dlatego ja ich pierdolę z tymi 

koszulami. 

 

Wzrusza ramionami i pokazuje swoją koszulkę z Che. 

 

MARTYNA 

Jak mnie wyrzucą z takiego powodu, to 

specjalnie za tą pracą płakała nie 

będę. 

 

Mają przed sobą grafik czasu pracy. 

 

RAFAŁ 

Ty też w sobotę i niedzielę robisz 

dwunastki w tym tygodniu? 

 

MARTYNA 

No a jakżeby inaczej. 

 

 



Jarosław Pietrzak - Banita (scenariusz, v. 2010) 

jaroslawpietrzak.com 

36 

RAFAŁ 

Myślisz, że inspekcja pracy widziała 

ten grafik? 

 

MARTYNA 

Kuzyn mojej rodzicielki pracuje w 

PIPie. Oni mają tam taki przerób, że 

sami z siebie nie przyjdą tu nigdy, 

żeby to sprawdzić. Ktoś musi złożyć 

skargę. Oni nie wyrabiają z tymi, na 

których są skargi, więc tam, skąd 

skarga nie wpłynęła, nie łażą. 

 

RAFAŁ 

Za mało ich tam jest? 

 

MARTYNA 

Pewnie, że za mało, przecież w tym 

kraju wszystkie firmy łamią prawo 

pracy. 

 

ROBERT wraca spomiędzy regałów i stawia na ladzie jakieś 

pudełka. 

 

ROBERT 

Ale to wszystko dlatego, że w tym kraju 

ciągle wszędzie za dużo tego 

pierdolonego socjalizmu, te podatki, 

zusy, srusy, koszty pracy wszystko tak 

pożerają, że nie da się uczciwie robić 

interesów, trzeba jechać po pracowniku. 

 

MARTYNA 

To się nazywa oksymoron. 

 

ROBERT 

Co? 

 

MARTYNA 

„Uczciwie robić interesy”. Oksymoron. 

 

ROBERT 

Ale co to jest oksymoron? 
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MARTYNA 

Ciepły lód, sucha woda. 

 

ROBERT 

No, i jeszcze inteligentna kobieta. 

Pojebani jesteście, jakby tu był cały 

czas normalny kapitalizm, a nie jakieś 

eksperymenty tych komuchów twoich - 

 

Pokazuje na jej koszulkę. 

 

- to by tu było jak w Ameryce. 

 

ROBERT odchodzi. 

 

MARTYNA (do Rafała ale pokazując głową 

na tamtego) 

Naród imbecyli. Sześć stów na rękę to 

jest za dużo socjalizmu. To zrób 

jeszcze więcej kapitalizmu, wtedy 

będziesz miał trzy stówy na rękę. 

 

WNĘTRZE: WYPOŻYCZALNIA WIDEO - DZIEŃ 

[KRAKÓW 2005] 

Do wypożyczalni wchodzi MARCIN. Ma około trzydziestki, 

niesłychanie męski typ, bardzo przystojny, wysportowany, 

muskularny, rozsiewa testosteron na wszystkie strony. 

Właśnie przyszedł tu z siłowni, ma w ręku sportową torbę, w 

której ma ciuchy z siłowni. 

RAFAŁ od razu zwraca na niego uwagę. Stoi akurat między 

regałami, ustawia coś na półkach. 

MARCIN dociera w jego rejony. 

RAFAŁ nie może się powstrzymać od zerkania cały czas na 

niego. 

MARCIN przygląda się pudełkom na półkach. 

W końcu MARCIN zaczepia RAFAŁA. 

 

MARCIN 

Wiesz co, ty się pewnie znasz na 

filmach. Chciałbym coś naprawdę 

zajebistego obejrzeć. Nie jakiś tam 

szit amerykański, co za miesiąc nie 

będę nawet pamiętał, że coś takiego 

oglądałem. Lubię takie ostro odjechane 
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filmy. „Π” i „Requiem dla snu” mi się 

zajebiście podobały. 

 

RAFAŁ 

To akurat amerykańskie obydwa. 

 

MARCIN 

Tak, wiem, ale nie hollywoodish, o to 

mi chodzi. Żeby nie było hollywoodish. 

Hollywoodish zapycha oczy, jak zjebany 

przyjdziesz z pracy, ale potem nawet 

nie wiesz, że to oglądałeś, przelatuje 

przez ciebie jak sraczka, bez śladu w 

organizmie. 

 

RAFAŁ się śmieje. 

Aż sam się czuje skrępowany tym, jak się na niego gapi. 

 

RAFAŁ 

To proponuję to. 

 

MARCIN 

„Przełamując fale”. Widziałem. 

Zajebisty film. Właśnie o coś, co robi 

takie wrażenie, mi chodzi. Mało wiem w 

sumie, bo gazet filmowych nie czytam, 

ale po prostu nie lubię takiego szitu, 

co o ósmej wieczór leci w telewizji, 

wszystko jedno której. 

 

RAFAŁ 

A „Królowa Margot”? Stary już, ze 12 

lat ma, ale… 

 

MARCIN 

Nie widziałem, nie znam. Francuski? 

 

RAFAŁ 

To mogę tylko powiedzieć, że to 

naprawdę zajebisty film. 

(śmiech) 

Francuski. 
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MARCIN 

(śmiech) 

Dobra, będę wiedział, czy mogę ci 

zaufać w tych sprawach. Jak mi się 

spodoba, to znaczy, że czaisz, o co mi 

biega i będziesz mi wybierał filmy. 

 

RAFAŁ 

(śmiech) 

Nie ma sprawy. 

 

MARCIN 

Dużo francuskich nie widziałem, ale te, 

co widziałem, były dobre. Było np. coś 

takiego o takich dwóch laskach, 

brunetka i blondynka - jak to się 

nazywało? 

 

RAFAŁ 

„Wyśnione życie aniołów”. 

 

MARCIN 

Zajebisty film. 

 

WNĘTRZE: KAWALERKA PITERA I RAFAŁA W KRAKOWIE - DZIEŃ 

[2005] 

PITER siedzi na podłodze. 

Plecami oparty o łóżko. 

Płacze. 

Zanosi się płaczem. 

Z tego płaczu kładzie się aż całkiem na podłodze. 

Płacze tuląc twarz w dywan. 

 

PLENER: ULICA W LONDYNIE - DZIEŃ 

[LISTOPAD 2006] 

RAFAŁ idzie ulicą. 

PATRICE za nim biegnie. 

Dogania go. 

 

PATRICE 

(po angielsku) 

Przepraszam, że tak walnąłem… nie 

chciałem… jestem trochę bezmyślny 

czasem, mówię zanim pomyślę… Błagam o 
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wybaczenie… chciałbym się jakoś wykupić 

od tej winy - chodź ze mną na piwo, na 

kawę albo cokolwiek, ja stawiam. Nie 

przyszło mi nawet do głowy, że to jakaś 

poważna choroba, myślałem, że spałeś na 

czymś twardym czy coś równie głupiego. 

Pozwól mi się wykupić. 

 

RAFAŁ się zatrzymuje. 

Patrzy na PATRICE’A. 

PATRICE uśmiecha się proszącym wzrokiem. 

 

RAFAŁ 

OK. 

 

PATRICE 

(po angielsku) 

To chodź. A może zjemy coś? 

 

WNĘTRZE: WŁOSKA RESTAURACYJKA W LONDYNIE - DZIEŃ 

[LISTOPAD 2006] 

RAFAŁ i PATRICE siedzą przy stole. 

KELNERKA podaje im zamówione potrawy, obaj mają makaron, 

tylko każdy inny.  

 

RAFAŁ 

(po polsku)  

Skąd jesteś? 

 

Zobaczył badge’a z mieniem, na którym napisane jest 

„Agnieszka”. Rozmawiają dalej po polsku. 

 

KELNERKA 

Z Podkarpacia. 

 

RAFAŁ 

Skąd dokładnie? 

 

KELNERKA 

Z Rabki. 

 

RAFAŁ 

Moi rodzice są z tamtych stron. 
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KELNERKA 

Naprawdę? A tu jeszcze Anka jest z 

Polski. 

 

Pokazuje na KELNERKĘ II, ta się uśmiecha. 

 

KELNERKA 

Trzecia kelnerka jest z Bułgarii, ale 

akurat jej tu nie ma, a na kuchni 

chłopak ze Słowacji. 

 

RAFAŁ 

Włoska restauracja. 

 

KELNERKA 

(śmiech) 

No właśnie. 

 

KELNERKA musi odejść do kolejnego KLIENTA. 

 

PATRICE  

(do Rafała, po polsku) 

W tym mieście wszędzie są Polacy. 

Został ktoś w Polsce? 

 

RAFAŁ 

(po angielsku) 

Niedługo nie zostanie. 

 

PATRICE 

(po angielsku) 

Miałem się w zeszłym roku wybrać z 

kumplem do Polski na wakacje. Ale w 

końcu zmieniliśmy plany i zrobiliśmy 

objazd po Litwie, Łotwie i Estonii. 

Trzy małe ładne kraje. Ale czemu wy tak 

wszyscy masowo wyjeżdżacie? 

 

WNĘTRZE: WYPOŻYCZALNIA WIDEO - DZIEŃ 

[KRAKÓW 2005] 

RAFAŁ jest akurat za ladą niedaleko drzwi, gdy wchodzi 

MARCIN.  

MARCIN uśmiecha się na widok RAFAŁA i wyciąga z torby płytę 

DVD, tę „Królową Margot”. 
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RAFAŁ 

Dzień dobry. 

 

MARCIN 

Cześć. Zajebisty film.  

 

RAFAŁ się uśmiecha. 

 

MARCIN 

Dzisiaj nie mam czasu, ale następnym 

razem zgłoszę się do ciebie, żebyś mi 

coś wybrał. Na razie. 

 

Wychodzi. 

RAFAŁ zrzuca płytę z jego konta skanerem. 

Patrzy za odchodzącym MARCINEM, którego widać przez szybę i 

zerka w komputer. 

Wchodzi w jego kartę, szuka tam informacji o nim. 

 

RAFAŁ 

Marcin Sosnowski… 

 

Jest tam numer telefonu (komórki). 

RAFAŁ ogląda się, czy ktoś go nie widzi. 

Nikt nie widzi. 

Wyciąga z kieszeni własną komórkę i wprowadza tam jego 

numer. 

 

PLENER: PRZED WYPOŻYCZALNIĄ WIDEO - NOC 

[KRAKÓW 2005] 

RAFAŁ i ROBERT zamknęli właśnie wypożyczalnię. 

 

RAFAŁ 

Ja idę tam na przystanek. To do jutra. 

 

ROBERT 

Do jutra. 

 

Rozchodzą się więc w przeciwnych kierunkach. 

RAFAŁ zaraz skręca. 

Chowa się za rogiem, opierając się plecami o ścianę. 

Wyciąga telefon. 

Szuka numeru. 
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W ścieżkę dźwiękową wkracza bicie serca. 

I dzwoni. 

 

MARCIN (z telefonu) 

Słucham? 

 

RAFAŁ 

Boję się, że to jest najgłupsza rzecz, 

jaką w życiu zrobiłem, ale nie mogłem 

się powstrzymać… 

 

MARCIN (z telefonu) 

Kto mówi? 

 

RAFAŁ 

Dobra, walę prosto z mostu, nie mam 

pojęcia, czy jesteś homo, czy hetero, 

ale dostałem fioła na twoim punkcie, 

odkąd cię tylko spotkałem i 

postanowiłem postawić wszystko na jedną 

kartę… najwyżej, jak nie trafiłem, to 

się zmyję z pracy, poszukam jakiejś 

innej… bo nie powinienem nawet w 

prywatnych celach szukać twojego numeru 

telefonu… ale jesteś po prostu… 

zajebisty… 

(śmiech) 

Można powiedzieć, że to był cytat… 

 

MARCIN 

(z telefonu) 

Jesteś ten koleś z wypożyczalni? 

 

RAFAŁ 

Tak… 

 

Pauza. 

 

RAFAŁ 

Sorewicz, nawet nie zapytałem, czy ci 

przeszkadzam, w ogóle jedenasta już 

jest, odbiło mi, odbiło mi na twoim 

punkcie… i teraz chciałbym wiedzieć, 
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czy się ze mną spotkasz, czy mam się 

spalić ze wstydu i zmienić pracę… 

 

MARCIN (z telefonu) 

A jak myślisz?… 

 

RAFAŁ 

Nie wiem. Pierwszy raz w życiu robię 

coś tak głupiego… więc mam problem z 

oceną sytuacji… 

 

Wzdycha, osuwając się pod tą ścianą, cały czas o nią 

oparty, do pozycji siedzącej. 

 

MARCIN (śmiech, z telefonu) 

Ale skoro jeszcze cię nie opierdoliłem 

do tej pory?… to jak myślisz?… 

 

RAFAŁ się śmieje do telefonu. 

Bicie serca w ścieżce dźwiękowej coraz mocniejsze. 

 

WNĘTRZE: MIESZKANIE MARCINA - NOC 

[KRAKÓW 2005] 

[brak dźwięku rzeczywistego] 

RAFAŁ i MARCIN kochają się w łóżku. 

RAFAŁ daje się całkowicie ponieść MARCINOWI, który go 

rozbiera, pieści, w końcu go bierze. 

Seria krótkich, szybko urywających się ujęć. 

Ścieżka dźwiękowa: bicie serca. 

 

WNĘTRZE: KAWALERKA PITERA I RAFAŁA - DZIEŃ 

[KRAKÓW 2005] 

PITER stoi. 

RAFAŁ siedzi na krześle. 

Patrzy w podłogę, nie ma odwagi podnieść oczu na PITERA. 

To milczenie po tym, co PITEROWI powiedział. 

PITER idzie do kuchni. 

Albo jeszcze do niego nie dotarło, co RAFAŁ mu powiedział, 

albo usiłuje nad sobą panować. 

Bierze szklankę. 

Nalewa do niej wody z butelki. 

Pije. 

RAFAŁ wstaje z krzesła.  

Wyciąga spod łóżka swoją torbę. 
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Otwiera ją i pakuje do niej swoje rzeczy wyciągane z szafy. 

 

PLENER: ULICA W KRAKOWIE - DZIEŃ 

[2005 KONTYNUACJA] 

RAFAŁ wychodzi z bloku z dwiema dużymi torbami. 

Staje na ulicy. 

Wyciąga telefon i dzwoni po taksówkę. 

 

WNĘTRZE: TAKSÓWKA NA ULICY W KRAKOWIE - DZIEŃ 

[2005 KONTYNUACJA] 

RAFAŁ siedzi z tyłu w taksówce z telefonem przy uchu. 

 

WNĘTRZE: JAKIŚ KORYTARZ - DZIEŃ 

[2005 RÓWNOLEGLE] 

MARCELINA rozmawia z nim przez telefon. 

 

MARCELINA 

Co zrobiłeś?! Zerwałeś z Piterem dla 

kolesia, którego właściwie nie znasz?! 

Czy ciebie, za przeproszeniem, 

pojebało?! 

 

WNĘTRZE: TAKSÓWKA NA ULICY W KRAKOWIE - DZIEŃ 

[2005 RÓWNOLEGLE/KONTYNUACJA] 

 

RAFAŁ 

(ze łzami w oczach) 

Tak… pojebało mnie… 

 

Rozłącza się. 

 

WNĘTRZE: KAWALERKA PITERA I RAFAŁA - DZIEŃ 

[KRAKÓW 2005 KONTYNUACJA] 

PITER został w kawalerce sam. 

Leży na podłodze i płacze. 

Płacz wstrząsa całym jego ciałem. 

 

WNĘTRZE: MIESZKANIE MARCINA - DZIEŃ 

[KRAKÓW 2005] 

MARCIN otwiera drzwi. 

RAFAŁ wchodzi z tymi dwiema torbami do środka. 

Stawia torby na podłodze. 

Rzuca się MARCINOWI na szyję i zaczyna go całować. 

MARCIN całując go od razu zaczyna go rozbierać. 
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Zdejmuje z niego kolejne rzeczy. 

Ciągnie go do pokoju.  

Zaciąga go do łóżka. 

 

WNĘTRZE: WŁOSKA RESTAURACYJKA W LONDYNIE - DZIEŃ 

[LISTOPAD 2006] 

RAFAŁ i PATRICE siedzą przy stole, dopijają wino, które 

towarzyszyło im do obiadu. 

 

RAFAŁ 

(po angielsku) 

A co ty właściwie robisz w Londynie? 

 

PATRICE 

(po angielsku) 

Parę rozmów i konferencja dla mojego 

wydawnictwa. 

 

RAFAŁ 

(po ang.) 

Co to za wydawnictwo? 

 

PATRICE podaje mu wizytówkę. 

 

PATRICE 

(uśmiech, po ang.) 

Poszedłbyś ze mną do mojego hotelu? 

 

WNĘTRZE: POKÓJ W CZTEROGWIAZDKOWYM HOTELU W LONDYNIE - 

WIECZÓR 

[LISTOPAD 2006] 

PATRICE i RAFAŁ rozbierają się nawzajem i idą do łóżka. 

Ujęcia ich pocałunków, pieszczot, ich stosunku wreszcie 

przeplecione są INSETRAMI-FLASHBACKAMI, bardzo krótkimi 

strzępami ujęć pocałunków, pieszczot i stosunku z MARCIENM. 

Ten z MARCINEM był bardzo intensywny, namiętny, gęsty. Ten 

z PATRICE’EM w hotelu jest jedynie daremną próbą odzyskania 

smaku tamtej intensywności. Jest jałową namiastką, którą 

RAFAŁ popełnia z desperackiego pragnienia odzyskania 

czegokolwiek, z tęsknoty za MARCINEM, za miłością. 

 

WNĘTRZE: KRAKOWSKA KAWIARNIA - DZIEŃ 

[2005] 

MARCELINA siedzi przy stoliku z PITEREM. 
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PITER 

(śmiech) 

Nie, nie wyrzuciłem go, to nie tak… 

 

Przestaje się śmiać. 

 

Nie wyrzuciłbym go. Nigdy bym go nie 

wyrzucił. Gdyby mnie zdradził, bo mu 

coś odbiło, raz czy dwa - hormony, 

feromony, chuj wie co - nawet przez 

myśl by mi nie przeszło go wyrzucać, 

czy z nim zrywać… za bardzo go 

kochałem… kocham.  

 

Pauza. 

 

On po prostu mi powiedział, że 

odchodzi, bo spotkał innego i już 

dłużej nie może ze mną być. Spakował 

się… i wyszedł z torbami. 

 

MARCELINA 

Nie odeszłabym nigdy od kogoś takiego 

jak ty. Dopadło go jakieś szaleństwo. 

 

PITER 

Miłość… to szaleństwo to miłość… 

 

PITER śmieje się gorzko z własnego bon motu. 

 

PITER 

(załamującym się głosem) 

Między nami też zaczęło się nagle, od 

razu i na maksa… 

 

MARCELINA 

No dobra, ale byliście razem sześć lat, 

a nie dwa miesiące. Nie wiem, jak można 

tak po prostu wyjść od kogoś po sześciu 

latach. Spakować się, wrzucić wszystko 

do torby i wyjść. Nie rozumiem. 

Byliście najdłuższym związkiem, jaki 
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znałam. Znaczy z ludzi w naszym, w 

podobnym wieku… 

 

WNĘTRZE: WYPOŻYCZALNIA WIDEO - WIECZÓR 

[KRAKÓW 2005] 

RAFAŁ zasuwa między regałami. 

Układa pudełka na półkach. 

Rusza się dynamicznie, szybko. 

 

WNĘTRZE: SALA WYKŁADOWA, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI - DZIEŃ 

[KRAKÓW 2005] 

RAFAŁ siedzi w którymś tam rzędzie w głębi i oczy trochę mu 

się kleją ze zmęczenia, ale trzyma fason. 

 

WNĘTRZE: WYPOŻYCZALNIA WIDEO - WIECZÓR 

[KRAKÓW 2005] 

RAFAŁ dokłada napoje do lodówki z napisem „Coca Cola”. 

Za jego plecami przechodzi akurat MARTYNA. 

 

MARTYNA 

Red Bulle do tyłu! 

 

RAFAŁ 

No tak. 

 

Przekłada je do tyłu, za innymi puszkami i butelkami, żeby 

ich nie było widać. 

 

MARTYNA 

Podobno tam w filii u Eli ten buc z 

Coca Coli ich przyłapał na Red Bullach, 

że nie ich i co to ma znaczyć i chce 

karę nałożyć. Wiadomo po czyjej 

kieszeni uderzą te pizdusie z 

szefostwa. 

 

RAFAŁ biegnie po chipsy. 

Układa je na stojaku. 

Jest nabuzowany jakimś nadmiarem energii, rusza się szybko 

i zamaszyście, podśpiewuje nawet coś cicho pod nosem. 

 

WNĘTRZE: MIESZKANIE MARCINA - NOC 

[KRAKÓW 2005] 
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RAFAŁ i MARCIN leżą razem w łóżku i śmieją się z czegoś 

strasznie. Taki śmiech głupawkowy, z rozpędu, z samego 

śmiechu już. 

MARCIN trzyma w ręce butelkę wina.  

Pociąga z gwinta. 

RAFAŁ bierze od niego butelkę i też pije prosto z niej. 

Była to już akurat końcówka, więc odkłada butelkę gdzieś na 

bok. 

MARCIN przewraca go na plecy i kładzie się na nim. 

 

RAFAŁ (śmiech) 

Jesteś zajebisty… arcyzajebisty… 

 

MARCIN (śmiech) 

W takim razie proszę się do mnie 

zwracać per „Wasza Arcyzajebistość”. 

Udzielam ci takiego pozwolenia. 

 

RAFAŁ (śmiech) 

Dobrze, Wasza Arcyzajebistość. Dziękuję 

za pozwolenie, czuję się zaszczycony. 

 

MARCIN go całuje. 

W usta. 

W szyję. 

 

WNĘTRZE: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, KORYTARZ - DZIEŃ 

RAFAŁ idzie korytarzem ze swoją koleżanką MAGDĄ. 

MAGDA daje mu jakieś papiery, jakiś segregator. 

 

MAGDA 

Masz to i przeczytaj chociaż to. Nie 

przeczytałam jeszcze wszystkiego z 

listy, ale co czytam, to sobie na 

bieżąco robię notatki, przeczytaj 

chociaż notatki, bo obawiam się, że 

Zalewskiego nie przekona to, że nie 

masz czasu, bo prosto stąd biegasz 

zasuwać do wypożyczalni. Nie było cię 

na połowie zajęć chyba. 

 

RAFAŁ 

Dzięki. 
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WNĘTRZE: WYPOŻYCZALNIA WIDEO - DZIEŃ 

[KRAKÓW 2005] 

RAFAŁ zasuwa między regałami. 

 

WNĘTRZE: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, KORYTARZ - DZIEŃ 

RAFAŁ i MAGDA opierają się o parapet. 

 

RAFAŁ 

Boję się, że mnie z Guriewicza zapyta, 

a w ogóle nawet go nie ruszyłem, 

powiedz mi chociaż w skrócie, o co tam 

biega. 

 

PLENER: ULICA W KRAKOWIE, PRZY BANKOMACIE - DZIEŃ 

[2005] 

RAFAŁ wyciąga pieniądze z bankomatu. 

 

RAFAŁ 

Kurwa, znowu debet… No chuj… 

 

 

PLENER: NAD RZEKĄ - DZIEŃ 

[2005] 

RAFAŁ i MARCIN siedzą z podwiniętymi nogawkami z nogami w 

wodzie. 

MARCIN zaczyna RAFAŁA całować. 

 

RAFAŁ (śmiech) 

Tam chyba jacyś ludzie idą, zaraz nas 

zobaczą. 

 

MARCIN (śmiech) 

„Jebać ich mać faszystowską”. 

 

RAFAŁ (śmiech) 

Kusturica 1995. 

 

MARCIN 

No widzisz. 

 

RAFAŁ 

No widzę. 
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MARCIN 

Nie tak się należy zwracać. 

(śmiech) 

 

RAFAŁ 

No widzę, Wasza Arcyzajebistość. 

 

MARCIN 

No widzisz, teraz dopiero naprawdę 

widzisz. 

 

PLENER: ULICA W WARSZAWIE - NOC 

[NOC SYLWESTROWA 2005/2006] 

Na niebie sztuczne ognie. 

Na ulicy LUDZIE. 

RAFAŁ i MARCIN wśród nich. 

MARCIN otwiera butelkę szampana - potrząsając, tak żeby 

buchnęła z niej piana. 

 

WNĘTRZE: MIESZKANIE MARCINA - NOC 

[KRAKÓW 2005] 

RAFAŁ i MARCIN siedzą, właściwie pół-leżą na podłodze. 

Między nimi leży pusta butelka po winie. Obok stoi kolejna. 

MARCIN polewa z niej do kieliszków.  

RAFAŁ trzyma w ręce książkę - „W oparach absurdu” Tuwima, 

stary egzemplarz, ma z pięćdziesiąt lat. 

 

RAFAŁ (czyta) 

„Dzieci amerykańskie w darze dla Polski 

WASZYNGTON. (FIAT)” - Albo ef-i-a-te - 

nazwa agencji pewnie - „Podobno każdy 

Polak ma dostać jedno dziecko 

amerykańskie. Two AMERYKOPOL Polish-

American Cie Ltd. dostarcza na żądanie 

mleko skondensowane dla krów, które nie 

mogą karmić same, zwozi drzewo do lasów 

sosnowych, buduje żelbetonowe doły 

kartoflane. Eksport, import, aport i 

rapaport. Specjalność: wydajemy 

świadectwa dojrzałości burakom 

pastewnym.”  

 

Śmieją się obaj. MARCIN zapala papierosa. 
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RAFAŁ (czyta) 

Ale to nie jest najlepsze. 

 

Kartkuje w poszukiwaniu innego fragmentu. 

 

RAFAŁ 

„Krem Polimol usuwa inne kremy”. 

 

Śmieje się i kartkuje dalej. 

 

RAFAŁA 

„Notatki literackie. Ferdynand Hoesick 

Żywot i czyny Andrzeja Niemojewskiego, 

Warszawa 1920. Wyd. Gebethner i Wende. 

Dwa tomy. Tom I: str. LXV + 876, tom 

II: str. 648 in folio. Niestrudzony 

badacz naszej literatury i kultury, p. 

Hoesick, obdarzył nas monumentalnym 

dziełem, brak którego od dawna dawał 

się odczuwać. Jest nim praca o Andrzeju 

Niemojewskim. W obszernej przedmowie 

autor wyłuszcza powody i motywy 

napisania swego nowego dzieła: „Czym 

był Palestrina dla grafiki 

holenderskiej, Byron dla arytmetyki, 

Mantegazzo dla Katarzyny II, Zygmunt 

Waza dla impresjonizmu, Voltaire dla 

chiromancji? Niczym! Andrzej 

Niemojewski jest zaś wszystkim. 

Historia Polski jest właściwie jednym 

ciągiem przeczuwania, że zjawi się ów 

mąż, o którym autor powiada: ‘O! to 

ty!’.”  

 

MARCIN ze śmiechu krztusi się dymem z papierosa. 

 

RAFAŁ 

„Dalszy ciąg przedmowy wyjaśnia 

stosunek Niemojewskiego do dziejów 

świata, po czym następuje długi szereg 

gruntownie opracowanych rozdziałów, z 

których wymienimy najważniejsze: 

„Napomnienia w Piśmie św.”, „Assur-

banipal i Niemojewski”, „Niemojewski a 
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odkrycie Ameryki”, „Wilk z Wilczej jako 

legenda wieków”, „Czy doprawdy, czy 

żartami?”, „Czterdzieści cztery 

wyjaśnione”, „Talmud a Rozwój”, 

„Projekt kanonizacji”, „Aktor 

nazwiskiem Frenkiel”, „Komu ofiarować 

dar narodowy”, „Kto jest właściwie 

autorem poezji Mickiewicza”, etc. etc. 

Dzieło p. Hoesicka zawiera mnóstwo 

barwnych ilustracji, fotografii 

Niemojewskiego z lat dziecinnych i 

jeszcze dawniejszych, kilka tabelek 

porównawczych przekonań N., projekty 

pomników (zwracamy uwagę czytelnika na 

ciekawy artykuł w końcu książki: „Wawel 

czy Skałka?”), jednym słowem jest 

encyklopedia Niemojewskiego, którą 

gorąco polecamy wszystkim tym, komu 

drogie jest imię, nazwisko i dokładny 

adres Wielkiego Przewodnika całego 

narodu - Andrzeja Niemojewskiego.” 

 

WNĘTRZE: KORYTARZ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO - DZIEŃ 

Kamera zasuwa po korytarzach w przyspieszonym tempie, po 

schodach, z góry na dół, z dołu do góry. 

 

WNĘTRZE: WYPOŻYCZALNIA WIDEO - NOC 

Kamera zasuwa tak samo między regałami i snującymi się po 

wypożyczalni KLIENTAMI. 

 

WNĘTRZE: MIESZKANIE MARCINA - NOC 

[KRAKÓW 2005 - c.d. sceny czytania Tuwima] 

RAFAŁ i MARCIN leżą teraz w łóżku, mają na sobie tylko 

bieliznę. Obaj palą. RAFAŁ dalej czyta. 

 

RAFAŁ (śmiech) 

O, tu jest kawałek o nas.  

(czyta) 

„Wybryk natury. Od pewnego czasu 

zwróciła uwagę nielicznych przechodniów 

kobieta dziwnej powierzchowności. Ma 

ona dużą czarną brodę i piękne 

zakręcone wąsy. Ubrana w męskie i 

wizytowe ubranie, spaceruje po ulicach, 
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paląc cygaro i wydaje się być 

najzupełniej niezmieszana.” 

 

Cięcie. 

Leżą teraz w innych pozycjach. 

 

RAFAŁ (czyta) 

„List bończy”.  

 

Obaj się zwijają ze śmiechu. 

 

MARCIN (zanosząc się śmiechem) 

List bończy… 

 

RAFAŁ (czyta dalej) 

„Urząd śledczy policji państwowej w 

Warszawie wyznacza tysiąc marek nagrody 

za wynalezienie wysokiego blondyna 

(format 9x12 cm), ubranego w damski 

żakiet karakułowy i boa szenszylowe 

pochodzące z kradzieży przy ulicy 

Stawki. Tudzież koszyk do papierów. 

Indywiduum nosi stale sękatą laskę i ma 

węża imieniem Cytruś w kieszeni 

kamizelki. Oznaki nieszczególne. 

Zbiegły ścigany jest z artykułu 

wstępnego. Akt tyczący się sprawy można 

obejrzeć w kąpieli.” 

 

Cięcie. 

Zbliżenie ich splecionych, pieszczących się delikatnie 

dłoni, gdy leżą razem w łóżku. 

 

WNĘTRZE: POKÓJ HOTELOWY PATRICE’A W LONDYNIE- WIECZÓR 

[LISTOPAD 2006] 

RAFAŁ i PATRICE leżą w łóżku. 

Są po stosunku. 

Dłoń PATRICE’A dotyka dłoni RAFAŁA. 

Potem jego torsu. 

I twarzy. 

 

PARTICE (po angielsku) 

Coś tak posmutniał? Tak źle było? 

(śmiech) 
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Obrażę się. „Po stosunku zwierzę jest 

smutne”? 

 

PATRICE przestaje się śmiać. 

RAFAŁ odwraca od niego twarz i tuli ją w poduszkę. 

Tłumi płacz. 

 

PATRICE (po ang.) 

Przestań, proszę cię… co ci jest?… 

 

DZWONI telefon. 

 

PATRICE (po ang.) 

To twój, ja mam inny dzwonek. 

 

RAFAŁ sięga do kieszeni spodni, które leżą na podłodze obok 

łóżka. 

Wyciąga telefon. 

Na jego ekraniku widnieje napis „Mama”. 

RAFAŁ nie odbiera. 

Odkłada telefon na bok. 

 

PATRICE (po ang.) 

Nie odbierasz? 

 

RAFAŁ potrząsa głową, że nie. 

 

PATRICE (po ang.) 

Nie płacz. Proszę. Czuję się okropnie… 

 

RAFAŁ (po ang.) 

To nie twoja wina… 

 

WNĘTRZE: TRZYPOKOJOWE MIESZKANIE W WARSZAWIE - DZIEŃ 

[WARSZAWA 2 STYCZNIA 2006] 

RAFAŁ otwiera oczy.  

Leży w łóżku prawie nagi. 

MARCIN stoi obok i się ubiera. 

Dostrzega, że RAFAŁ się obudził. 

 

MARCIN 

Witamy drugiego dnia nowego dwa tysiące 

szóstego. 
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RAFAŁ 

Gdzie idziesz? 

 

MARCIN 

Kupić coś do żarcia. W kuchni pusto. 

 

RAFAŁ 

To zapytaj tego swojego kupla, co on 

sobie wyobraża, że zostawia pustą 

lodówkę, wyjeżdżając sobie do Tunezji, 

jakby nie wiedział, że tu przyjedziemy. 

 

MARCIN 

Prawda? Skandal, no nie? Zadzwonię do 

niego do tej jebanej Kartaginy, czy 

gdzie on tam jest. 

 

Śmieje się. 

Podchodzi do RAFAŁA. 

Całuje go. 

 

MARCIN 

Co chcesz na śniadanie? 

 

RAFAŁ spogląda na telefon. 

 

RAFAŁ 

Będzie to dość późne śniadanie, ale 

najchętniej jajecznicę. Na boczku. 

 

MARCIN 

Zamówienie przyjęte. 

 

MARCIN wychodzi. 

RAFAŁ nie rusza się z łóżka. 

Wyciąga się szczęśliwy i patrzy w okno. 

Słychać KLUCZ w zamku w drzwiach wejściowych. 

Ktoś wchodzi. 

 

RAFAŁ 

Już jesteś? Kupiłeś jakieś owoce może? 

Albo pomidory? 

 

Tymczasem z przedpokoju słychać kobiecy głos. 
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KOBIETA 

Że co proszę?!? 

 

RAFAŁ zrywa się z łóżka i wybiega do przedpokoju. 

A tam: trzydziestoletnia KOBIETA  z 5-letnią CÓRECZKĄ. 

 

RAFAŁ 

Skąd pani ma klucze? Kim pani jest? 

 

KOBIETA 

To chyba ja powinnam się spytać kim pan 

jest, ale domyślam się, że kolejnym 

gachem mojego męża. 

 

Pauza. 

 

No proszę się tak nie dziwić, oczy panu 

wyskoczą. Poprzedniemu też nie 

powiedział, tyle mogę panu powiedzieć 

na uspokojenie. Moniczko, pójdziesz do 

swojego pokoju? 

 

CÓRECZKA ogląda się za siebie, ale idzie posłusznie do 

swojego pokoju. 

Zamyka za sobą drzwi. 

 

KOBIETA 

No i jesteśmy w trakcie rozwodu, już od 

pewnego czasu. O to się proszę nie 

martwić, kto jak kto, ale ja od dawna 

nie sypiam z moim mężem, wkrótce byłym. 

Nie powiedział panu, że to mieszkanie 

jego żony? Kiedyś również jego, no ale 

to było dawno. A co panu powiedział? 

 

WNĘTRZE: KLATKA SCHODOWA W BLOKU - DZIEŃ 

[WARSZAWA 2 STYCZNIA 2006] 

RAFAŁ i MARCIN siedzą na schodach, RAFAŁ jest zapłakany. 

 

RAFAŁ  

Dlaczego mi nie powiedziałeś? 

 

Cisza. 
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RAFAŁ  

Znamy się już parę miesięcy. Dlaczego 

mi nie powiedziałeś, że masz żonę i 

dziecko? 

 

MARCIN  

Rozwodzę się. 

 

RAFAŁ  

I co, kurwa z tego?! Mogłeś mi 

powiedzieć! Co ty myślałeś?! Że się w 

tobie nie zakocham, bo masz dziecko?! 

-- A teraz? - co ja teraz mam myśleć? 

Że chuj wie, czego jeszcze się mogę 

dowiedzieć… Co byś teraz myślał na moim 

miejscu?… Co ty myślałeś, powiedz mi, 

no bo normalnie nie rozumiem… 

 

Patrzy mu w oczy.  

Ku jego zdziwieniu MARCIN oczu nie spuszcza.  

Zaczyna go całować.  

RAFAŁ stawia opór.  

Ale słaby.  

Za słaby. 

 

WNĘTRZE: POKÓJ PATRICE’A W HOTELU - WIECZÓR 

[LONDYN LSITOPAD 2006] 

PATRICE i RAFAŁ leżą razem w łóżku. 

PATRICE przytula się do pleców RAFAŁA. 

 

PATRICE (szeptem) 

Qu’est-ce qui t’arrive? 

(po ang.) 

Co ci się stało?… 

 

WNĘTRZE: DOM RODZICÓW PITERA, JADALNIA - WIECZÓR 

[KRAKÓW 2004] 

[Rafał i Piter byli jeszcze razem; na długo zanim Rafał 

poznał Marcina.] 

Jest to zamożny inteligencki dom (ojciec prawnik, matka 

psycholog, jak już była mowa wcześniej w dialogach). 

Rodzina koszmarnie inteligencka z pokolenia na pokolenie. 
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OJCIEC PITERA i MATKA PITERA wyglądają, jakby się żywcem 

urwali z filmu Zanussiego. 

OJCIEC PITERA, MATKA PITERA, PITER i RAFAŁ siedzą przy 

stole. Jedzą. 

 

RAFAŁ 

Pyszne. Co to takiego? 

 

MATKA PITERA (z uśmiechem) 

Terrine - taki jakby pasztet zapiekany 

- z kaczki, z morelami. 

 

RAFAŁ 

Bardzo dobre. 

 

Chwila ciszy. 

 

MATKA PITERA 

Może ja puszczę jakąś muzykę. 

 

Wstaje od stołu. 

Podchodzi do odtwarzacza CD i puszcza jakąś późną szmirę 

Pendereckiego (np. tą z Jerozolimą w tytule), albo 

oratorium Rubika. Niezbyt głośno.  

Siada z powrotem. 

 

MATKA PITERA (po chwili) 

Dobrze, że znaleźliście sobie w końcu 

to mieszkanie. 

 

OJCIEC PITERA 

Żeby tylko wam ten motłoch szyb nie 

powybijał. 

 

Chwila ciszy. 

 

MATKA PITERA 

To prawda… 

 

OJCIEC PITERA 

No ale swoje pięć groszy mają w tym i 

ten cały Biedroń, i ten drugi, ten od 

Le Madame. Niektórzy ludzie tak chamsko 

reagują, bo tacy jak oni przeginają. 
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RAFAŁ 

Co konkretnie pan ma na myśli? 

 

PITER go szturcha i daje mu wzrokiem znać, żeby nie wnikał. 

 

MATKA PITERA 

No bo znowu nie można przesadzać. Każdy 

może żyć jak chce, ale nie posuwajmy 

się do absurdów. 

 

OJCIEC PITERA 

Po co na ten przykład ten cały cyrk z 

małżeństwami? Doskonale wiecie, że nie 

mamy nic przeciwko gejom, cieszymy się, 

że nasz syn ma kogoś bliskiego, ale 

małżeństwo to związek kobiety i 

mężczyzny. Chodzi o to, żeby w życie 

takich ludzi jak wy nikt z butami nie 

właził, ale też nikt nie powinien 

włazić z butami w takie uświęcone 

tradycją sprawy, jak małżeństwo. 

 

MATKA PITERA 

No bo jak na przykład dwóch facetów 

mogłoby wychować dziecko. Skoro natura 

tak to urządziła, że go razem mieć nie 

mogą, to może nie powinni. Może 

dlatego, że nie powinni. A wiadomo na 

kogo by takie dziecko wychowali? 

 

PITER 

Znaczy co, mamo? Na kolejnego pedała? 

To masz na myśli? Chciałbym wam 

przypomnieć, że mnie wychowaliście wy, 

kobieta i mężczyzna, z tego, co mi 

wiadomo, i niczemu to nie zapobiegło. 

 

MATKA PITERA (łagodnym tonem) 

Jak możesz mi wkładać w usta coś 

podobnego? Mnie, która cię akceptuję 

takim, jakim jesteś, bo jesteś moim 

synem i przynajmniej w domu musisz mieć 
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jakieś schronienie przed tą dziczą, 

która nas otacza. 

 

PITER (równie łagodnym tonem) 

My z Rafałem tylko wynajęliśmy razem 

kawalerkę, nie żądamy ani, żeby nam 

ktoś udzielił ślubu, ani, żeby nam dał 

dziecko do adopcji. Czy możemy 

porozmawiać o czymś innym? 

 

MATKA PITERA 

Oczywiście, że możemy, dziecko. 

 

OJCIEC PITERA (do Rafała) 

Czym się zajmują twoi rodzice? 

 

MATKA PITERA 

Ja tymczasem pozbieram. Po entrée czas 

na danie główne. 

  

Wstaje i zbiera talerze. 

 

MATKA PITERA (z uśmiechem) 

Na danie główne będzie bœuf 

bourguignon. Z purée z selera zamiast 

zwykłego takiego z ziemniaków. 

 

Wychodzi z talerzami do kuchni. 

 

OJCIEC PITERA (do Rafała) 

Gdzie pracuje twój ojciec? 

 

RAFAŁ 

We Francji ostatnio. 

 

OJCIEC PITERA 

O, a co robi? 

 

RAFAŁ 

Jest murarzem. Wyjeżdża na kontrakty za 

granicę. 

 

PITER obserwuje swojego ojca, gdy ten zadaje te pytania. 
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OJCIEC PITERA 

Ale ty studiujesz, z tego, co mi 

Piotrek mówił? 

 

RAFAŁ 

Tak, studiuję. Filmoznawstwo. 

 

PITER 

Mamo, potrzebujesz pomocy? 

 

MATKA PITERA (z kuchni) 

Nie, nie, wszystko pod kontrolą, już 

nadchodzę. Miejcie się na baczności. 

(śmiech) 

 

MATKA PITERA rzeczywiście nadchodzi - z wazą z bœufem. 

Stawia ją na stole. 

 

MATKA PITERA 

Jeszcze purée. 

  

Wychodzi. 

 

OJCIEC PITERA (do Rafała) 

Filmoznawstwo. To na pewno ciekawe. 

Pewnie mnóstwo filmów oglądacie. Co 

chcesz potem robić? 

 

MATKA PITERA wraca z tym purée w półmisku i siada przy 

stole. 

 

PITER 

Tak naprawdę to jeszcze nie wiem… Nie 

mam planu. Chciałbym organizować jakieś 

projekcje, przeglądy, w jakimś ośrodku 

filmowym pracować, w jakimś dobrym 

kinie…  

 

MATKA PITERA 

Surówki też już tu czekają, jesteście 

gośćmi, więc wy najpierw. 

 

PITER pokazuje RAFAŁOWI, żeby pierwszy się obsługiwał. 

MATKA PITERA zerka na zegarek. 
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MATKA PITERA 

Za godzinę będzie ten film dokumentalny 

o papieżu. 

 

PLENER: BRZEG WISŁY W WARSZAWIE - DZIEŃ 

[KONIEC GRUDNIA 2005] 

[bez dźwięku rzeczywistego] 

RAFAŁ i MARCIN idą razem ścieżką brzegiem Wisły. 

Śmieją się z czegoś strasznie. 

Obaj wyglądają na bardzo szczęśliwych. 

Bardzo krótkie, pourywane ujęcia. 

 

WNĘTRZE: KORYTARZ W SZPITALU - DZIEŃ 

[WIOSNA 2005] 

RAFAŁ idzie korytarzem. 

Idzie szybko, prawie biegnie. 

Kamera podąża za nim. 

Dźwięk zniekształcony: pogłosy, spotęgowane echo kroków 

itp. 

 

WNĘTRZE: KAWALERKA MARCINA W KRAKOWIE - WIECZÓR 

[WIOSNA 2006] 

MARCIN siedzi na podłodze. 

Przyciska ostatnio wybrane połączenia - cała seria prób 

połączenia z Marcinem. 

Wybiera jeszcze raz. 

Przed nim, na podłodze, leżą rachunki - za telefon, za 

wodę, za elektryczność. 

Zamiast Marcina odzywa się automatyczna sekretarka. 

 

RAFAŁ 

Marcin, proszę, odezwij się… Nie wiem 

co się z tobą dzieje… właściciel 

dopomina się o pieniądze za mieszkanie, 

zapłacę całość, ale zostanę bez grosza, 

ba! żeby chociaż bez grosza tylko, na 

minusie… Co się z tobą dzieje, gdzie 

jesteś?… boję się o ciebie, do kurwy 

nędzy!… 

 

PLENER: ULICA W KRAKOWIE, PRZED BANKIEM - DZIEŃ 

[WIOSNA 2006] 

RAFAŁ idzie do banku. Szybkim, nerwowym krokiem. 
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WNĘTRZE: BANK W KRAKOWIE - DZIEŃ 

[WIOSNA 2006] 

RAFAŁ stoi przy okienku. 

 

RAFAŁ  

W bankomacie mi tak pokazało, nie wiem, 

co jest grane. 

 

URZĘDNICZKA 

No tak to wygląda. 203 złote ma pan na 

koncie i 72 grosze. 

 

RAFAŁ 

Ale jak to? Przecież powinienem mieć 

już wypłatę. A znowu, gdyby jeszcze nie 

było wypłaty, to miałbym tylko z 

pięćdziesiąt złotych. 

 

URZĘDNICZKA 

No wydruk panu zrobię, to będzie pan 

miał wszystko przed oczami. W systemie 

jest, że wypłata już przyszła. 

 

RAFAŁ 

No ale jak to? 

 

URZĘDNICZKA 

(podaje mu wydruk) 

153 złote i 22 grosze. Tytuł przelewu: 

wynagrodzenie za miesiąc marzec. 

 

RAFAŁ patrzy przerażony w wydruk. 

 

RAFAŁ 

Ale za cały miesiąc dostałem 153 złote 

i 22 grosze? Jak to jest możliwe? 

 

URZĘDNICZKA 

No my nie wiemy, nam nikt nie wyjaśnia 

wysokości przelewów na pana konto, 

proszę zadzwonić do działu kadr czy do 

szefa i zapytać, co się stało… 
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PLENER: PRZED BANKIEM W KRAKOWIE - DZIEŃ 

[WIOSNA 2006] 

RAFAŁ siedzi na schodach i płacze. 

Z telefonem przy uchu. 

 

RAFAŁ 

Potrącili nam z wypłaty remanent… 

Kurwa, zapłacili nam tylko po 153 

złote! Martynę już pytałem, jej tak 

samo. Umrę z głodu, sam kredyt 

studencki nie wystarczy mi na cały 

miesiąc… Marcin gdzieś przepadł… ludzie 

kradną i ja mam za to płacić?… kurwa, 

nawet kiedy płacili, trudno było za to 

wyżyć, teraz nie wiem, co robić… Marcin 

przepadł gdzieś, prosił, żebym do niego 

nie dzwonił przez tydzień, ale nie ma 

go już trzy, kamień w wodę, trzeba 

zapłacić za mieszkanie, wszystko się 

wali, nie wiem, co robić… Czuję się 

normalnie jak wódz Galów z Asteriksa, 

niebo wali mi się na głowę… 

 

MARCELINA (głos z telefonu) 

Ale co tam tyle kosztowało? 

 

RAFAŁ 

No przez rok się uzbierało… żarcie, 

napoje i płytki DVD ze sprzedaży, bo 

mamy też sprzedaż, no nie? 

 

MARCELINA (głos z telefonu) 

A podpisałeś zgodę na potrącenie? 

 

RAFAŁ 

Nie, skąd. Marcelina, nikt nic nie 

mówił o żadnym potrąceniu. 

 

MARCELINA (głos z telefonu) 

Nie wiem, ale chyba nie można tak po 

prostu potrącić człowiekowi prawie 

całej wypłaty… Kogo by się o to spytać? 

Rafał, przeleję ci kilkaset złotych, 

tyle, ile mogę. Beata jest przy kasie, 
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jak nie wystarczy, to ją poproszę, żeby 

ci pożyczyła… 

 

WNĘTRZE: SZPITAL W KRAKOWIE, KORYTARZ - DZIEŃ 

[KRAKÓW WIOSNA 2006] 

RAFAŁ idzie tym korytarzem. 

 

WNĘTRZE: WYPOŻYCZALNIA WIDEO - WIECZÓR 

[KRAKÓW WIOSNA 2006] 

MARTYNA ma dzisiaj na sobie koszulkę z Leninem. Patrzy na 

RAFAŁA. 

 

MARTYNA 

Nie wiem, jak ty, ale ja składam 

wypowiedzenie. Nie będę zapierdalała za 

153 złote i 22 grosze. Złamali prawo, 

nie można nic potrącić z wynagrodzenia 

bez wyroku sądu, więc możemy złożyć 

wypowiedzenie ze skutkiem 

natychmiastowym i jeszcze będą nam 

musieli zapłacić za okres wypo-

wiedzenia, jakbyśmy wtedy pracowali.  

 

RAFAŁ 

Skąd wiesz? 

 

MARTYNA 

Wczoraj prosto z banku, jak mnie krew 

zalała, poszłam do księgarni i kupiłam 

kodeks pracy. Przeczytałam od deski do 

deski. 

 

Kładzie ten kodeks przed nim na ladzie. 

 

Pozaznaczałam wszystko, co nas dotyczy.  

 

Rzeczywiście, z kodeksu wyzierają z każdej strony żółte 

karteczki służące do zaznaczania. 

 

Ale ja składam normalne, z 

dwutygodniowym terminem. Bo niby muszą, 

ale pewnie i tak by nam nie zapłacili 

za ten okres wypowiedzenia. Skoro 

potrafili potrącić prawie całą wypłatę. 
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Przez te dwa tygodnie zamierzam za to 

odebrać ukradzione. Chodź tu, pokaże ci 

przekręt, na jaki wpadłam parę dni 

temu. Coś jest nie tak w tym ich 

chujowym programie komputerowym i można 

sprawić, że część pieniędzy znika z 

pamięci komputera. Możemy codziennie 

nawet po 200 zł na łebka w ten sposób 

ukręcić. 

 

RAFAŁ 

Bez jaj. 

 

MARTYNA 

Serio. Chodź, pokażę ci. To się nazywa 

walka klas. Kurs przyspieszony. 

 

RAFAŁ 

No pokaż. 

 

MARTYNA demonstruje mu to w systemie. 

 

MARTYNA 

Zauważyłam, że jeżeli się zagapisz i 

nie wciśniesz, że płatność jest 

uregulowana i wczytasz kartę nowego 

klienta od razu, ta suma, co nie 

została niby uregulowana, znaczy nie 

zniknęła z tego tu okienka, po prostu 

przeskakuje na tego następnego, co mu 

omyłkowo za wcześnie otworzyłeś konto. 

I otóż trzeba założyć każdego dnia 

jakiegoś klienta fikcyjnego. 

 

Robi w komputerze to, co mówi. 

 

MARTYNA 

Tego dzisiejszego nazwijmy… Fryderyk 

Engels. Jego kartę z kodem kreskowym 

trzymamy gdzieś z boku. Będziemy na 

niego zrzucać pieniądze tych 

wszystkich, którzy nie czekają na 

paragony. Zaraz do nas podejdzie ta 

pani… 



Jarosław Pietrzak - Banita (scenariusz, v. 2010) 

jaroslawpietrzak.com 

68 

 

KLIENTKA podchodzi do nich do lady i podaje dwa pudełka. 

RAFAŁ bierze je od niej i wydaje jej płyty, o które jej 

chodziło. 

KLIENTKA zostawia pieniądze. 

 

KLIENTKA 

Dziękuję. Do widzenia. 

  

KLIENTKA wychodzi. 

 

MARTYNA 

Widzisz? Nie czekała na paragon. Więc 

co teraz robimy? Nie drukujemy go. Nie 

regulujemy tej płatności w systemie, 

tylko otwieramy konto naszego Fryderyka 

Engelsa. Widzisz? Kasa do uregulowania 

przeskoczyła na jego konto. Na koncie 

tamtej laski wszystko się wyzerowało, a 

tu wpuszczamy to Fryderykowi w 

zadłużenie, że niby ma to zapłacić przy 

zwrocie. 

 

RAFAŁ 

Zwrocie czego? - nic nie ma 

wypożyczonego na jego karcie. 

 

MARTYNA 

To jest, mój drogi, bez najmniejszego 

znaczenia, bo wieczorem, zanim 

zamkniemy system i zrobimy kopię 

bezpieczeństwa wszystkich danych, po 

prostu zlikwidujemy Fryderyka i ślad po 

nim nie zostanie. Wszystko się 

zbilansuje, ta suma zniknie z globalnej 

sumy kredytu, nie zostanie po tym ślad. 

Oprócz pieniędzy w naszej kieszeni. 

 

RAFAŁ 

Serio? 

 

MARTYNA 

Serio. Wczoraj to przetestowałam. Po 

jego wykasowaniu wszystko się będzie 
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zgadzało. Tylko obroty spadną o 

kilkaset złotych dziennie, jeśli 

zrobimy to na większą skalę. 

 

RAFAŁ 

Pewnie, że zrobimy, kurwa, nie mam na 

mieszkanie! 

 

MARTYNA 

Ciekawe, co powie nasz neoliberał?  

 

ROBERT akurat właśnie wychodzi z zaplecza, gdzie się 

przebrał po swojej zmianie.  

Patrzy na ten jej Kodeks pracy leżący na ladzie. 

 

ROBERT 

Wszystko przez ten cały pierdolony 

socjalizm. Gdyby koszty pracy nie były 

takie wysokie i te wszystkie 

darmozjady, renciści i to bydło całe, 

nie żerowało na zdrowych ludziach, 

którzy na siebie pracują, to normalny 

biznesmen nie musiałby w taki sposób 

pokrywać strat. Ale przez te koszty 

pracy, podatki, sratki, zusy, tu się 

nie da zarobić i to się kurwa na nas 

odbija. Dozo. 

 

Wychodzi. 

Podchodzi jakiś KLIENT. 

 

MARTYNA 

Wtajemniczamy go w nasz plan? 

 

KLIENT 

Dobry wieczór. 

 

Podaje pudełko. 

 

MARTYNA 

Dobry wieczór. 

 

MARTYNA wydaje mu pudełko. 
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MARTYNA  

(ponownie do Rafała) 

Wbrew swemu obiektywnemu interesowi on 

wciąż odczuwa solidarność z tymi, 

którzy go wyzyskują, zamiast z innymi 

wyzyskiwanymi. 

 

RAFAŁ (śmiech) 

Łamistrajk. 

 

KLIENT odchodzi nie czekając na paragon. 

MARTYNA wrzuca pieniądze na konto Fryderyka Engelsa. 

 

WNĘTRZE: WYPOŻYCZALNIA WIDEO - WIECZÓR 

[KRAKÓW WIOSNA 2006] 

Seria krótkich, dynamicznych, przyspieszonych ujęć. 

MARTYNA i RAFAŁ co chwilę wrzucają coś na konto Fryderyka 

Engelsa, na którym kumuluje się w pewnym momencie już ponad 

czterysta złotych. 

Usuwają konto Fryderyka Engelsa. 

Na koniec dnia drukują raport dzienny. 

I dzielą między siebie po 207 złotych. 

Przybijają piątkę. 

 

WNĘTRZE: WYPOŻYCZALNIA WIDEO - DZIEŃ/WIECZÓR 

[KRAKÓW WIOSNA 2006] 

MARTYNA i RAFAŁ kontynuują swój przekręt w ciągu kolejnych 

dni. Seria krótkich ujęć. Mają na sobie różne ubrania, 

RAFAŁ raz jest ogolony, raz nie, MARTYNA raz ma na sobie 

koszulkę z Marksem, raz z Fidelem - skąd wiadomo że to 

seria ujęć kondensujących kilka dni. 

Zmienia się też nazwisko fikcyjnego klienta, na którego 

zrzucają „zadłużenie”. Są to kolejno: Róża Luksemburg, Lew 

Trocki, Salvador Allende, Włodzimierz Iljicz i Nadieżda 

Krupska.   

 

WNĘTRZE: SZPITAL W KRAKOWIE, KORYTARZ - DZIEŃ 

[WIOSNA 2006] 

RAFAŁ idzie korytarzem.  

Spotęgowane bicie serca i echo kroków. 

 

GŁOS PIELĘGNIARKI (off) 

Leży w sali numer 12. Miał zapaść. Leży 

tu od tygodnia. 
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WNĘTRZE: SZPITAL W KRAKOWIE, SALA CHORYCH NA DETOKSIE - 

DZIEŃ 

[WIOSNA 2006] 

RAFAŁ siedzi przy łóżku, w którym leży MARCIN. 

W sali leży jeszcze trzech innych PACJENTÓW, ale śpią. 

RAFAŁ trzyma MARCINA za rękę. 

MARCIN jest osłabiony, ale w stanie już w miarę dobrym. 

 

RAFAŁ 

Bałem się o ciebie… 

 

MARCIN 

(wyrywając rękę) 

Nie tak powinieneś się zwracać. 

(śmiech) 

 

RAFAŁ (śmiech) 

Bałem się o Waszą Arcyzajebistość. 

 

MARCIN 

No. To rozumiem. 

 

RAFAŁ chwyta tą jego rękę znowu i całuje wewnętrzną stronę 

jego dłoni. 

Patrzy na sąsiednie łóżka. 

Nikt się na nich nie obudził. 

Przysuwa się więc do MARCINA. 

Pochyla się nad nim i całuje go. 

 

WNĘTRZE: SZPITAL W KRAKOWIE, KORYTARZ - DZIEŃ 

[WIOSNA 2006] 

Korytarzem idzie dwóch KARKÓW, naprawdę potężnych chłopów. 

Wyroki więzienia mają na twarzy wypisane.  

Idą szybkim krokiem w stronę drzwi numer 12. 

Biegną za nimi dwie PIELĘGNIARKI. 

 

PIELĘGNIARKA I 

Dokąd to?! Proszę się zatrzymać! 

 

KARK I 

My tylko na chwilę. Zaraz wychodzimy. 
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PIELĘGNIARKA I 

Proszę się zatrzymać! 

 

PIELĘGNIARKA II zawraca. 

 

PIELĘGNIARKA II 

Panie doktorze! Szymon!! Panie 

doktorze!! 

 

WNĘTRZE: SZPITAL W KRAKOWIE, SALA CHORYCH NA DETOKSIE - 

DZIEŃ 

[WIOSNA 2006] 

RAFAŁ jeszcze całuje MARCINA delikatnie w usta, gdy nagle 

do środka wpadają z hukiem obydwa KARKI. 

RAFAŁ się zrywa na równe nogi, MARCIN się podnosi do 

pozycji siedzącej. 

Zrywa się też jeden z PACJENTÓW, a dwaj pozostali budzą 

się, ale leżą przestraszeni nieruchomo w łóżkach. 

KARK I popycha RAFAŁA na ścianę. 

 

KARK I 

Co ty sobie wyobrażałeś?! że się 

zaszyjesz gdzieś w szpitalu, to cię nie 

znajdziemy?!  

 

Wyrywa MARCINA z łóżka i zwleka go na podłogę. 

KARK II go kopie. 

 

KARK I 

Psi synu ty! 

 

KARK II 

To jest ostatnie ostrzeżenie! Albo 

uregulujesz długi, albo cię 

zapierdolimy! 

 

Daje MARCINOWI z pięści w twarz.  

 

KARK I 

I do widzenia! Żebyśmy nie musieli 

drugi raz się kolebać z taką wizytą! 

 

WNĘTRZE: SZPITAL W KRAKOWIE, KORYTARZ - DZIEŃ 

KARKI wychodzą z sali nr 12 i wracają do wyjścia. 
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Naprzeciwko nim biegnie SANITARIUSZ i MŁODY LEKARZ. 

KARK I odpycha LEKARZA. 

KARK II daje z łokcia SANITARIUSZOWI. 

Obaj rozbijają się o ściany. 

Gdzieś w kącie PIELĘGNIARKA I dzwoni na policję z telefonu 

komórkowego. 

KARKI szybko wychodzą, zanim ktokolwiek ich zatrzyma. 

 

WNĘTRZE: SZPITAL W KRAKOWIE, SALA CHORYCH NA DETOKSIE - 

DZIEŃ 

[WIOSNA 2006] 

RAFAŁ pomaga MARCINOWI wstać. 

 

RAFAŁ 

Żyjesz? Dostałeś w pysk? Przynieść ci 

lodu? 

 

Prowadzi go z powrotem do łóżka. 

 

RAFAŁ 

W co ty się wpakowałeś?… co ty masz z 

nimi wspólnego?… 

 

MARCIN 

Ano niestety… od dawna mam z nimi 

trochę wspólnego… Na przykład 

upłynniałem to, co kradli… 

 

WNĘTRZE: BAR W KRAKOWIE - NOC 

RAFAŁ zasuwa. 

Zbiera szklanki, kufle i talerze. 

Pomaga za barem. 

Ruch, mnóstwo LUDZI. 

Widać po RAFALE, że jest zmęczony. 

 

WNĘTRZE: MIESZKANIE MARCINA W KRAKOWIE - NOC. 

RAFAŁ wraca z pracy. 

Wchodzi. 

Zamyka za sobą drzwi. 

Zdejmuje buty i zostawia je na środku przedpokoju. 

Zdejmuje cienką kurtkę, którą miał na sobie. 

Idzie do pokoju. 

Nie zapala w nim światła, żeby nie obudzić MARCINA, który 

już śpi w łóżku. 
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Rozbiera się, rzucając wszystkie ciuchy na podłogę. 

Zerka jeszcze na telefon komórkowy. 

 

RAFAŁ 

Już po trzeciej… ja pierdolę, a jutro 

kolokwium… 

 

RAFAŁ kładzie się do łóżka. 

Ustawia jeszcze telefon, żeby go obudził o 7:30. 

Odkłada telefon na szafkę obok łóżka. 

Sięga po niego ponownie. 

Zmienia godzinę alarmu na 7:45. 

Zmienia ją jeszcze raz. 

Na 7:48. 

Odkłada telefon. 

Przysuwa się do MARCINA i przytula się do jego pleców. 

MARCIN porusza się tylko nieznacznie przez sen. 

 

RAFAŁ (szeptem) 

…pewnie nie pachnę teraz najpiękniej w 

moim życiu, ale nie mam siły iść się 

myć… 

 

Obejmuje MARCINA zanurzając dłoń w jego bieliznę. 

 

RAFAŁ (szeptem) 

…ty draniu niewyżyty… mam nadzieję, że 

to ja ci się śnię… 

 

Zasypia wtulony w jego plecy. 

 

WNĘTRZE: POKÓJ PATRICE’A W HOTELU - WIECZÓR 

[LONDYN LISTOPAD 2006] 

PATRICE i RAFAŁ siedzą wciąż nadzy w łóżku, przykryci 

częściowo prześcieradłem i kocem. 

Popijają piwo i patrzą w telewizor. 

BBC. 

Leci materiał o tym, ilu ludzi przyjechało ostatnio do 

Wielkiej Brytanii z Europy Wschodniej. 

RAFAŁ dopija swoje piwo do końca. 

Odkłada butelkę. 

 

RAFAŁ (po ang.) 

Spadam już. 
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PATRICE (po ang.) 

Dlaczego? No co ty? 

 

RAFAŁ (po ang.) 

Muszę już iść. Musze się spotkać z 

siostrą. 

 

RAFAŁ zaczyna się ubierać. 

PATRICE sięga po swój portfel. 

 

RAFAŁ (śmiech, po ang.) 

Co? Chcesz mi zapłacić? 

 

PATRICE (śmiech, po ang.) 

To ci chcę dać. 

 

Daje mu dwie wizytówki. 

 

PATRICE (po ang.) 

Tu jest mój telefon, tylko +33 wybierz 

na początku, bo to francuski telefon. 

Na drugiej napisz mi swój. 

 

RAFAŁ (po ang.) 

Ja do ciebie zadzwonię. 

 

PATRICE (po ang.) 

Daj mi swój numer. 

 

RAFAŁ (po ang.) 

Ja zadzwonię. Zaraz sobie wpiszę Twój 

numer w telefon. 

 

PATRICE (po ang.) 

Boję się, że nie zadzwonisz… 

 

RAFAŁ (po ang.) 

Zadzwonię. 

 

Ale nie patrzy mu w oczy. 
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PATRICE (po ang.) 

Cały tydzień tu będę. Potem jadę do 

Brukseli. Chciałbym się jeszcze z tobą 

spotkać. Cały ten tydzień chciałbym 

spędzić z tobą. 

 

RAFAŁ kończy się ubierać. 

Podaje mu rękę na pożegnanie. 

PATRICE przyciąga go za tą rękę do siebie. 

Całuje go w usta. 

RAFAŁ reaguje, ale bez entuzjazmu. 

 

PATRICE (po ang.) 

Zadzwoń. 

 

RAFAŁ (po ang.) 

Zadzwonię. Do zobaczenia. 

 

Wychodzi. 

 

WNĘTRZE: BAR W KRAKOWIE - NOC 

[WIOSNA 2006] 

RAFAŁ i MENADŻERKA stoją gdzieś w kącie za barem. 

 

MENADŻERKA 

Idź do domu i się wyśpij. Wyglądasz jak 

widmo. Nie ma ruchu dzisiaj, wpiszę ci 

w ewidencji czas do końca zmiany, nie 

martw się o kasę, tylko idź w końcu się 

wyśpij, bo któregoś dnia padniesz mi tu 

na pysk. 

 

WNĘTRZE: KLATKA SCHODOWA W BLOKU W KRAKOWIE - NOC 

[WIOSNA 2006] 

RAFAŁ wchodzi zmęczony po schodach do góry. 

 

WNĘTRZE: MIESZKANIE MARCINA W KRAKOWIE - NOC 

[WIOSNA 2006] 

RAFAŁ wchodzi do mieszkania. 

Zamyka za sobą drzwi. 

Stara się być cicho, by nie obudzić Marcina. 

Słyszy jednak, że MARCIN nie śpi i nie jest w domu sam. 

Idzie w stronę otwartych drzwi sypialni. 

A w sypialni MARCIN kopuluje z jakąś BLONDYNĄ. 
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RAFAŁA to tak uderza, że natychmiast wycofuje się do drzwi 

i wybiega z mieszkania, trzaskając za sobą drzwiami. 

 

WNĘTRZE: KLATKA SCHODOWA W BLOKU W KRAKOWIE - NOC 

[WIOSNA 2006] 

RAFAŁ biegnie po chodach w dół. 

Szybko. 

Jak w amoku. 

 

WNĘTRZE: MIESZKANIE MARCINA W KRAKOWIE - NOC 

[WIOSNA 2006] 

MARCIN ubiera się w pośpiechu. 

BLONDYNA siada na łóżku. 

 

BLONDYNA 

Mogę wiedzieć, co to za komedia? 

 

MARCIN nie odpowiada nawet. 

Zakłada buty i wybiega. 

 

WNĘTRZE: KLATKA SCHODOWA W BLOKU W KRAKOWIE - NOC 

[WIOSNA 2006] 

MARCIN zbiega po schodach. 

 

PLENER: ULICA W KRAKOWIE - NOC 

[WIOSNA 2006] 

RAFAŁ wybiega z bloku na ulicę. 

Biegnąc, wyciera łzy z twarzy. 

MARCIN po chwili również wybiega z bloku. 

Biegnie za nim. 

Dogania go. 

Chwyta go za ramię. 

Za nimi wisi jakiś niedobitek plakat z wizyty Benedykta XVI 

w Polsce. 

 

PLENER: ULICA PRZED HOTELEM W LONDYNIE - WIECZÓR 

[LISTOPAD 2006] 

RAFAŁ wychodzi na ulicę z telefonem przy uchu. 

  

MARCELINA (głos w telefonie) 

Zadzwoń do niej. Prosiła mnie, żebym ci 

powiedziała, żebyś do niej zadzwonił. 

Ma doła, że tak dawno z tobą nie 

rozmawiała. 
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RAFAŁ 

No i dobrze. Niech ma. Chociaż tyle. To 

oni mnie  z domu wyrzucili. 

 

WNĘTRZE: MIESZKANIE MARCINA W KRAKOWIE - DZIEŃ 

[LATO 2006] 

RAFAŁ zagląda w panice do szuflad. 

Jednej, drugiej, trzeciej. 

Znajduje kopertę. 

Z tyłu jest napis „WALKA KLAS SP. Z O.O., Martyna & Rafał 

udziały Rafcia” 

Otwiera ją. 

Jest tam tylko kawałek papieru wytargany z czegoś. A na tym 

kawałku napisane od ręki „przepraszam, nie mam wyjścia”. 

RAFAŁ zdruzgotany i ze łzami w oczach siada na podłodze. 

 

PLENER: ULICA W KRAKOWIE, PRZY BANKOMACIE - DZIEŃ 

[LATO 2006] 

RAFAŁ wkłada kartę do bankomatu. 

Sprawdza saldo. 

36 złotych 53 grosze. 

Zamyka oczy i opiera się czołem o mur. 

Po jego twarzy spływają łzy. 

 

RAFAŁ (szeptem, do siebie) 

Ja w to nie wierzę… to nie może być 

prawda… jak mogłeś mi to zrobić?… 

 

WNĘTRZE: MIESZKANIE MARCINA W KRAKOWIE - DZIEŃ 

[LATO 2006] 

RAFAŁ siedzi na podłodze z tą kopertą, z tą karteczką, i 

płacze. 

Wyciąga telefon komórkowy. 

Wybiera numer Marcina. 

 

KOMUNIKAT W SŁUCHAWCE 

Abonent znajduje się poza zasięgiem 

albo ma wyłączony telefon 

 

RAFAŁ przerywa i chowa telefon do kieszeni. 

 

WNĘTRZE: KORYTARZ W BLOKU W KRAKOWIE - WIECZÓR 

[LATO 2006] 
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WŁAŚCICIEL MIESZKANIA stoi przed drzwiami z jakimś pismem w 

ręce. 

Dzwoni do drzwi. 

Drzwi się otwierają a w nich RAFAŁ. 

 

RAFAŁ 

Dzień dobry… 

 

WŁAŚCICIEL MIESZKANIA 

Wcale nie taki dobry. 

 

WŁAŚCICIEL MIESZKANIA wchodzi do środka, odsuwając nieco 

RAFAŁA. 

 

WNĘTRZE: MIESZKANIE MARCINA W KRAKOWIE - WIECZÓR 

[LATO 2006] 

RAFAŁ zamyka za WŁAŚCICIELEM MIESZKANIA drzwi. Jest to 

bubek koło czterdziestki, typowy krakowski intelo-petit-

bourgeois. 

 

RAFAŁ 

No wiem… 

 

WŁAŚCICIEL MIESZKANIA 

Co „wiem”? Co „wiem”? 

 

Wręcza mu papier, z którym wszedł. 

 

To jest, mój drogi, wypowiedzenie umowy 

najmu mieszkania, jako, że po raz 

kolejny czekam na czynsz i to już trzy 

tygodnie tym razem. Od tych trzech 

tygodni dzwonię do jaśnie pana 

Sosnowskiego i oczywiście poza 

zasięgiem. Proszę mi tu podpisać kopię, 

że pan ją dostał, mój drogi, bo niby 

wynajmuję to mieszkanie Sosnowskiemu, 

ale skoro go nigdzie nie ma, nie mam 

gdzie tego wysłać, więc daję to panu.  

 

RAFAŁ podpisuje. 
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WŁAŚCICIEL MIESZKANIA 

Bo domyślam się, że nie ma pan 

pieniędzy?   

 

RAFAŁ potrząsa tylko przecząco głową. 

 

RAFAŁ 

Ile mam czasu? 

 

WŁAŚCICIEL MIESZKANIA 

Na co? 

 

RAFAŁ 

Żeby się wynieść gdzieś… 

 

WŁAŚCICIEL MIESZKANIA 

Miesiąc. Tak było w umowie. Ale za ten 

miesiąc trzeba będzie zapłacić, pan 

myśli, że za darmo tu pomieszka? 

Powiedz no mi pan, gdzie on jest, ten 

Sosnowski? 

 

Rzuca z niesmakiem okiem na wiszący na ścianie kalendarz z 

czarno-białym zdjęciem nagiego mężczyzny. 

RAFAŁ w odpowiedzi wzrusza ramionami i nie wie, gdzie oczy 

podziać. 

 

WŁAŚCICIEL MIESZKANIA 

Kamfora? 

 

Patrzy jeszcze raz na to zdjęcie na kalendarzu. 

 

Wie pan co? Może pan miał jednak rację. 

Może to jest dobry dzień. Wynajmując 

Sosnowskiemu to mieszkanie, nie byłem 

świadom, komu je wynajmuję. Teraz mam 

wreszcie jakiś powód, żeby jego razem z 

panem stąd wyrzucić, i będę mógł je w 

końcu wynająć jakimś przyzwoitym 

ludziom, a nie zboczeńcom wynaturzonym 

jakimś. 

 

Odwraca się do drzwi. 
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WŁAŚCICIEL MIESZKANIA 

Do widzenia. 

 

Wychodzi, zamykając za sobą drzwi. 

RAFAŁ mnie to wypowiedzenie w kłębek i rzuca je w drzwi. 

 

RAFAŁ 

Nie jestem żaden twój drogi, chuju. 

 

WNĘTRZE: MIESZKANIE JAMROZÓW W SOSNOWCU, POKÓJ MARCELINY - 

NOC 

[LATO 2006] 

MARCELINA z telefonem przy uchu. 

 

MARCELINA 

Miał twój PIN? Dałeś mu swój PIN?! 

Dlaczego i po co?! Zabrał i gotówkę i 

pieniądze z konta… ile tej gotówki 

było? rany boskie, Rafał… masz 

cokolwiek w ogóle? Z czego zapłacisz za 

mieszkanie, jak on nie wróci?… Zostawił 

cię kompletnie na lodzie! Rafał, po co 

ty się w ogóle z nim zadałeś?… 

 

WNĘTRZE: BAR W KRAKOWIE - NOC 

[LATO 2006] 

RAFAŁ zasuwa między stolikami. 

Zbiera kufle, szklanki, popielniczki. 

Zanosi je na zaplecze. 

 

WNĘTRZE: BIBLIOTEKA JAGIELLOŃSKA - DZIEŃ 

[LATO 2006] 

RAFAŁ szuka kolejnych pozycji w katalogu. 

Ma z sobą kilka list lektur do egzaminów w tej sesji, na 

każdej liście kilkadziesiąt pozycji. 

Odhacza na liście książkę, którą znalazł. 

 

WNĘTRZE: ZAPLECZE BARU W KRAKOWIE - NOC. 

[LATO 2006] 

RAFAŁ staje gdzieś w kącie. 

Wyciąga z kieszeni telefon. 

Wybiera numer Marcina. 
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KOMUNIKAT W TELEFONIE 

poza zasięgiem lub ma wyłączony telefon 

abonent znajduje się poza zasięgiem lub  

 

WNĘTRZE: MIESZKANIE MARCINA W KRAKOWIE - DZIEŃ 

[LATO 2006] 

RAFAŁ siedzi przy stole, na którym leżą rozłożone dwie 

gazety. Zaznacza w nich kilka ofert pracy. 

 

PLENER: ULICA W KRAKOWIE - DZIEŃ 

[LATO 2006] 

RAFAŁ idzie ulicą. 

Mija sklep, w którego szybie wisi ogłoszenie o pracy. 

Wraca do niego. 

Czyta ogłoszenie. 

Wyciąga z torby teczkę, w której ma swoje CV, i wchodzi do 

sklepu. 

 

WNĘTRZE: JAKIEŚ BIURO - DZIEŃ 

[KRAKÓW LATO 2006] 

RAFAŁ siedzi po jednej stronie biurka, a po drugiej 

KADROWA. 

 

KADROWA (z uśmiechem) 

Tysiąc sto złotych brutto na miesiąc. 

 

RAFAŁ potrząsa nieśmiało głową. 

KADROWA rozkłada ręce mając na myśli „no to trudno”. 

RAFAŁ wychodzi. 

 

WNĘTRZE: KORYTARZ W BIURZE - DZIEŃ 

[KRAKÓW LATO 2006] 

RAFAŁ wychodzi z biura po tej rozmowie o pracę. 

W korytarzu czeka w kolejce kilkanaście OSÓB. 

 

WNĘTRZE: SKLEP ODZIEŻOWY - DZIEŃ 

[KRAKÓW LATO 2006] 

RAFAŁ rozmawia z niewiele starszym KIEROWNIKIEM SKLEPU. 

 

KIEROWNIK SKLEPU 

Na początek proponujemy umowę na okres 

próbny. 900 złotych na rękę. Z tym, że 

trzy weekendy w miesiącu w pracy. W 
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zamian za to jakiś inny jeden lub dwa 

dni w tygodniu. 

 

RAFAŁ 

A po tym okresie próbnym? 

 

KIEROWNIK SKLEPU 

Potem przechodzimy na umowę na czas 

określony na rok. 

 

RAFAŁ 

A pieniądze? 

 

KIEROWNIK SKLEPU 

Co pieniądze? 

 

RAFAŁ 

Czy po tych trzech miesiącach dostanę 

trochę więcej? 

 

KIEROWNIK SKLEPU 

Nie no, bez przesady, dostaniesz umowę 

na czas określony. Na początek to chyba 

już coś. 

 

RAFAŁ 

I co? Najem się tą umową? Wywieszacie 

ogłoszenie, w którym pisze „minimum 

wykształcenie średnie” i tak dalej, i 

900 złotych proponujecie i mam być 

szczęśliwy, że umowa jest na rok, tak 

jakby to wypas jakiś był, a z taką 

umową może się okazać, że nawet debetu 

w banku mi odmówią! 

 

KIEROWNIK SKLEPU 

Mój drogi, my szukamy kogoś z 

entuzjazmem do pracy, a nie z 

roszczeniami od samego początku. 

 

RAFAŁ patrzy na niego z obrzydzeniem w oczach. 

Zabiera mu z ręki swoje CV. 

I wychodzi. 
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WNĘTRZE: KOLEJNE BIURO - DZIEŃ 

[KRAKÓW LATO 2006] 

KADROWY patrzy na RAFAŁA. 

 

KADROWY 

1100 złotych brutto. 

 

WNĘTRZE: KOLEJNE BIURO - DZIEŃ 

[KRAKÓW LATO 2006] 

DYREKTORKA siedzi za biurkiem, naprzeciwko niej RAFAŁ. 

 

DYREKTORKA 

Z tym, że ostatnio jest ogromny ruch w 

interesie, więc uczciwie informuję, że 

przynajmniej w najbliższym okresie czas 

pracy na pewno nie zamknie się w 42 

godzinach tygodniowo, trzeba będzie 

robić nadgodziny. 

 

Chwila ciszy. 

 

Ma pan jakieś pytania? 

 

RAFAŁ 

No mam. Ile w takim razie razem z tymi 

nadgodzinami będę mógł zarobić? 

 

DYREKTORKA 

No wie pan, ja myślę, że to jest 

kwestia pokazania tego, czy jest się 

zaangażowanym w pracę, czy się wykazuje 

jakąś identyfikację z firmą, jakieś 

poświęcenie w zamian za umowę na czas 

nieokreślony, a nie o rozliczanie się 

jak Żydzi z każdego kwadransa dodatkowo 

włożonej pracy. Taki wzmożony ruch w 

interesie jest zawsze okresowy, potem 

czas pracy skróci się do normalnego. 

 

RAFAŁ 

To znaczy wprost mi pani mówi, że za 

nadgodziny, których nie wiadomo ile 

będzie, mi pani płacić nie zamierza? 
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WNĘTRZE: KOLEJNE BIURO - DZIEŃ 

[KRAKÓW LATO 2006] 

MENADŻER siedzi na biurku, niby że taki wyluzowany, a RAFAŁ 

naprzeciwko niego na krześle. 

 

MENADŻER 

No więc czy zgodziłbyś się popracować 

przez tydzień jakby jako taki jakiś 

praktykant, wtedy zorientujemy się, czy 

się nadajesz i zadecydujemy czy 

zostaniesz? 

 

RAFAŁ 

W sensie, że za darmo? 

 

MENADŻER 

No tak, ale jeśli się sprawdzisz, to 

dostaniesz pracę. 

 

WNĘTRZE: NAPRAWDĘ WYPASIONE BIURO - DZIEŃ 

Trzydziestoletni BIZNESMEN siedzi za biurkiem, RAFAŁ 

naprzeciwko niego. BIZNESMEN ubrany w garnitur i buty 

Pierre Cardin, na ręce odlotowy zegarek Calvina Kleina, 

wysmażony w solarium, wypacykowany na wszystkie strony. W 

drzwiach stoi jego ASYSTENTKA. 

 

BIZNESMEN (do niej) 

Pani Renatko, proszę potwierdzić ten 

manicure na czwartek na jedenastą, ok.? 

 

ASYSTENTKA 

OK. 

 

BIZNESMEN 

I to oglądanie domu z moim ojcem i z 

tym developerem proszę dogadać. Proszę 

nas zostawić teraz. 

 

ASYSTENTKA 

Oczywiście, panie prezesie. 

 

I wychodzi. 
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BIZNESMEN 

No więc wracając do naszej rozmowy. 

Rozumie pan, że tak naprawdę jeszcze 

pan nic nie potrafi. Tak naprawdę przez 

te pierwsze trzy miesiące to pan mi 

powinien płacić, bo się pan tylko 

będzie uczył, za tą całą praktyczną 

wiedzę, którą pan zdobędzie, albo nie 

wiem, państwo mi powinno płacić, 

zamiast marnować na ten bezsensowny 

niczego konkretnego nie uczący system 

nauczania. Więc ja bym chciał panu 

zaproponować trzymiesięczny staż, na 

którym się pan wszystkiego nauczy, 

zobaczy pan sam, jak dużo, a że wygląda 

pan na bystrego człowieka, inaczej by 

pan nie doszedł do tego etapu 

rekrutacji, to pewnie potem pana 

zatrudnimy. 

 

RAFAŁ 

I ten staż byłby płatny?… 

 

BIZNESMEN 

No nie, no staż byłby bezpłatny 

oczywiście. To znaczy jeszcze byśmy 

spróbowali wyciągnąć ten zasiłek dla 

stażystów z urzędu pracy, ale ostatnio 

nam się nie udało. Sam może pan 

spróbować. Ale to tylko przez trzy 

miesiące, potem dostanie pan umowę i 

wypłatę, na początek 1300 złotych 

brutto. Ja po prostu nie mogę tak od 

razu pana przyjąć na etat, nie stać 

mnie na to, w tym kraju trzeba sobie 

żyły wypruwać, nie da się normalnie 

interesów robić. Te 1300 byłoby tylko 

na początek, po roku podwyżka o sto 

złotych. Tylko trzy miesiące stażu.  

 

RAFAŁ 

Ale słyszał pan, żeby ktoś przeżył trzy 

miesiące bez jedzenia? 
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WNĘTRZE: BAR W KRAKOWIE - NOC 

[LATO 2006] 

RAFAŁ zasuwa między stolikami. 

Zbiera kufle. 

Popielniczki. 

Wkłada je do zmywarki. 

 

WNĘTRZE: MIESZKANIE MARCINA W KRAKOWIE - NOC 

[LATO 2006] 

RAFAŁ leży w łóżku (sam), gapi się w telewizor, w którym w 

jakichś „Wiadomościach” czy innych „Faktach” leci mantra o 

kosztach pracy i ciężkim życiu polskich „pracodawców”. 

RAFAŁ sięga po telefon komórkowy. 

Wybiera znów numer Marcina. 

Nikt nie odpowiada. 

Włącza się skrzynka głosowa. 

RAFAŁ się rozłącza. 

 

WNĘTRZE/PLENER: SAMOCHÓD/LAS - DZIEŃ 

[LATO 2006] 

[brak dźwięku rzeczywistego] 

RAFAŁ siedzi w samochodzie na tylnym siedzeniu, oparty 

głową o szybę. 

Za szybą przemyka las. 

W samochodzie jest jeszcze kilka osób, ale ich nie widać, 

nie słychać ich też. 

 

MARCELINA (głos z offu, brzmi jak z 

telefonu) 

Beata pojechała do Londynu na wakacje, 

jej rodzice są teraz w Anglii, od 

dawna, mieszkanie stoi puste. Mam 

klucze, bo miałam tam podlewać kwiatki, 

co prawda przez ostatni tydzień 

zapominałam i ani razu nie poszłam, ale 

jak się tam zatrzymasz, to będziesz 

podlewał. Oni zamierzają to mieszkanie 

zacząć wynajmować prawdopodobnie, ale 

jeszcze nie zaczęli i Beata mówi, żebyś 

się zatrzymał tam teraz. Skoro nie ma 

opcji, żebyś wrócił do rodziców, no a 

nie ma, nie masz kasy, no przecież nie 

dopuścimy, żebyś wylądował na ulicy…   
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WNĘTRZE: MIESZKANIE BEATY W SOSNOWCU - NOC. 

[LATO 2006] 

RAFAŁ siedzi w dużym pokoju przed telewizorem. 

Pociąga whisky.  

Wygląda, jakby coś jeszcze przedtem wziął. 

 

W telewizorze: KIBOLE przed oknem papieskim, wiążą szaliki 

itd. 

 

RAFAŁ przełącza telewizor. 

 

W telewizorze: 

1. Jakiś cholernie piękny facet reklamuje coś strasznie 

luksusowego, Armani, Pierre Cardin, czy coś z tej beczki. 

2. KIBOLE z poprzedniego kanału nagle znajdują się przed 

billboardem, na którym jest ten facet reklamujący ten 

produkt. KIBOLE robią się wściekli. 

3. GIERTYCH wskazuje z ekranu palcem na MARCINA. 

 

GIERTYCH (z ekranu) 

Pedał! 

 

4. WIERZEJSKI patrzy na niego tak samo i również wyciąga 

palec w jego kierunku. 

5. KACZYŃSKI to samo. Najpierw jeden, potem drugi. 

 

KACZYŃSKI (z ekranu) 

Pedał! 

 

RAFAŁ zdaje sobie sprawę, że coś mu się w oczach roi i 

przełącza telewizor na kolejny kanał. 

 

W telewizorze:  

KIBOLE zakładają szaliki z powrotem na szyję. Są wściekli. 

Za nimi ten billboard. Rzucają się spod niego jakby w 

pościg, jakby wysłani przez tego GIERTYCHA, WIERZEJSKIEGO, 

KACZYŃSKICH.  

 

RAFAŁ przełącza telewizor. 

 

W telewizorze: jakiś FACET rzuca się na coś z siekierą. 

 

RAFAŁ odwraca głowę w stronę okna. 

Za oknem mignęło coś jak ludzka sylwetka. 
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RAFAŁ wstaje z fotela. 

Podchodzi do okna. 

Zerka zza firanki przez okno. 

Oczywiście nikogo za nim nie ma, bo to piąte piętro. 

Cięcie. 

RAFAŁ znowu siedzi w fotelu i gapi się w telewizor. 

Jakiś dziwny chrobot za drzwiami, RAFAŁ się odwraca. 

Cięcie. 

RAFAŁ stoi w drzwiach do przedpokoju. 

Kolejny dziwny dźwięk, z drugiej strony, od okna. 

RAFAŁ nerwowo odwraca się do okna. 

Jakiś inny dźwięk z innej strony, jakby z kuchni. 

RAFAŁ biegnie do kuchni. 

Cięcie. 

RAFAŁ siedzi znowu w fotelu. 

Znowu coś przemyka za oknem. 

Cięcie. 

RAFAŁ sięga po telefon (stacjonarny, znajduje się w tym 

samym pokoju). 

Podnosi słuchawkę. 

Wybiera jakiś numer. 

Cięcie. 

RAFAŁ znowu podchodzi do okna. 

Wygląda przez nie z przerażeniem i czujnością w oczach. 

 

RAFAŁ (do siebie) 

Ktoś jest, kurwa, na balkonie…  

 

Zabiera się za komodę. 

Przesuwa ją. 

Pcha. 

Żeby zabarykadować drzwi na balkon. 

Cięcie. 

Komoda już dopchnięta, zasłania drzwi na balkon. 

RAFAŁ znowu wybiera jakiś numer. 

Siada z tym telefonem na podłodze. 

 

RAFAŁ 

Policja? Ktoś chce się do mnie włamać, 

jest już na balkonie, ktoś jest też na 

korytarzu, słyszałem, jak się kręci za 

drzwiami… proszę, przyjedźcie tu, oni 

mnie chcą okraść, a to nie moje 

mieszkanie, miałem się tylko opiekować 
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doniczkami, kwiatkami znaczy… zabić 

mnie chcą, jeden ma siekierę… ratujcie 

mnie, błagam… 

 

Płacze do tego telefonu. 

 

Adres?… Już wam, podam… kurwa, 

zapomniałem, normalnie zapomniałem, 

jaki tu jest adres, zaraz się zesram ze 

strachu! 

 

Cięcie. 

Rozlega się dźwięk potężnych uderzeń w drzwi. 

RAFAŁ stoi w przedpokoju. 

 

POLICJANCI (zza drzwi) 

Policja! Proszę otworzyć drzwi! Proszę 

natychmiast otworzyć! 

 

RAFAŁ (przerażony i zapłakany) 

Jaka kurwa policja?… Dopiero odłożyłem 

telefon… Dupa a nie policja! Policja 

nie mogłaby tak szybko przyjechać! 

Dopiero odłożyłem telefon! 

 

POLICJANCI (zza drzwi) 

Proszę natychmiast otworzyć drzwi!! 

 

RAFAŁ zaczyna w panice biegać po mieszkaniu. 

 

RAFAŁ 

Ratunku! Ratunku! Fałszywa policja! 

Niech ktoś zadzwoni po prawdziwą 

policję! Oni mnie zabiją! 

 

Potyka się o coś i się przewraca. 

Wstaje. 

I biega dalej. 

 

RAFAŁ 

Ratunku! Pomocy!  

 

Chce wybiec na balkon, ale drzwi zabarykadowane komodą. 

Otwiera więc okno. 
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Wyłazi na balkon przez okno. 

POLICJANCI (w liczbie trzech) wywarzają tymczasem drzwi i 

wpadają do środka. Są jak najbardziej prawdziwi. 

RAFAŁ tymczasem wydziera się na balkonie. 

 

RAFAŁ 

Pomocy! Niech ktoś zadzwoni po 

prawdziwą policję! Fałszywa policja! 

Ludzie, zadzwońcie po prawdziwą 

policję, oni mnie zabiją! 

 

POLICJANCI widzą, co on wyrabia. 

POLICJANT III i POLCJANT IV zostają w przedpokoju. 

POLICJANT V idzie do kuchni. 

Tam z okna mu się przygląda. 

 

POLICJANT V (do pozostałych) 

Może wyskoczyć! To psychiczny jakiś, 

odkleiło mu!  

 

POLICJANT III wyciąga telefon. 

 

POLICJANT III (do telefonu) 

Przyślijcie psychologa, odbiła mu 

palma, jest na balkonie, drze się i 

może wyskoczyć.  

 

POLICJANT III i POLICJANT IV również wchodzą do kuchni, 

żeby niczego dramatycznego nie prowokować. 

RAFAŁ na tym balkonie dostrzega POLICJANTA V w oknie 

kuchni. 

 

RAFAŁ 

O kurwa, tędy chce się dostać, przez 

okno…   

 

Wraca więc przez okno do dużego pokoju. 

Biegnie do wyważonych drzwi. 

Wybiega na korytarz. 

POLICJANCI rzucają się za nim. 

 

WNĘTRZE: KORYTARZ W BLOKU W SOSNOWCU - NOC. 

[LATO 2006] 
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POLICJANCI dopadają go na korytarzu. POLICJANT III i 

POLICJANT IV rzucają go na podłogę. 

 

RAFAŁ 

Ratunku! Fałszywa policja! Okradają 

mieszkanie! 

 

POLICJANT IV 

A zamkniesz się w końcu?! 

 

SĄSIADKA i SĄSIAD wyglądają z drzwi dwóch innych mieszkań 

na tym piętrze. 

 

RAFAŁ 

Wynoszą telewizor! 

 

POLICJANT V (do sąsiadów) 

Jesteśmy prawdziwą policją, on sam nas 

wezwał. 

 

Pokazuje im legitymację. 

 

RAFAŁ 

Wcale nie ich wezwałem! Prawdziwą 

policję wezwałem! A nie ich! Oszustów! 

 

POLICJANT III 

No żesz do kurwy nędzy, co ci odbiło, 

pajacu?! 

 

Otwiera się widna i wychodzi z niej MARCELINA. 

 

MARCELINA 

Rafał! 

 

POLICJANT V 

Zna go pani? 

 

MARCELINA 

To mój brat. 

 

POLICJANT III 

Czy on się na coś leczy? Co mu odbiło? 
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MARCELINA 

Załamał się, miał ostatnio ciężki okres 

w życiu. 

 

Przyklęka przy nim. 

 

MARCELINA 

Uspokój się. To jest policja, ja tu 

jestem, spokojnie, nic się nie dzieje. 

 

RAFAŁ 

Dzieje się! To nie jest prawdziwa 

policja! To fałszywka jakaś! Wynieśli 

telewizor… byli tu już dosłownie minutę 

po moim telefonie… przecież prawdziwa 

policja nie mogłaby tak szybko 

przyjechać… meble zaczęli wynosić… 

 

MARCELINA 

Czy mogliby panowie… go puścić?…  

 

POLICJANT III 

No moglibyśmy, ale on się gotów zabić, 

z balkonu wyskoczyć, już tam był. 

 

WNĘTRZE: MIESZKANIE BEATY W SOSNOWCU - NOC 

[LATO 2006] 

MARCELINA wprowadza RAFAŁA do pokoju, trzymając go pod 

ramię. 

 

MARCELINA 

Widzisz? Wszystko jest na swoim 

miejscu. 

 

Patrzy na komodę. 

 

MARCELINA 

No prawie wszystko. 

 

Prowadzi go na kanapę. 

 

MARCELINA 

Połóż się. Oni tam teraz rozmawiają z 

Beatą. Przez telefon. 
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WNĘTRZE: KORYTARZ W BLOKU BEATY W SOSNOWCU - NOC 

[LATO 2006] 

POLICJANT V z telefonem przy uchu. 

 

POLICJANT V 

Więc państwo wiedzą, że on przebywa w 

tym mieszkaniu? A czy pani, albo ktoś 

inny z osób zameldowanych pod tym 

adresem, mogłaby się stawić na 

komisariacie, żeby to wyjaśnić i podpis 

złożyć? 

 

WNĘTRZE: MIESZKANIE BEATY W SOSNOWCU - NOC 

[LATO 2006] 

POLICJANT III i POLICJANT IV stoją w przedpokoju. 

RAFAŁ i MARCELINA w dużym pokoju. RAFAŁ leży na kanapie, 

przykryty grubym kocem, MARCELINA siedzi przy nim. 

 

MARCELINA (cicho) 

Coś ty wziął, kretynie? Niemożliwe, 

żeby to sama ta whisky… 

 

Widzi bowiem butelkę na podłodze. 

 

RAFAŁ 

Amfę wziąłem najpierw… Ale to jest 

fałszywa policja… nie może być 

prawdziwa… 

 

MARCELINA 

Skończ już tą śpiewkę - skąd ci to 

strzeliło do głowy? 

 

RAFAŁ 

Byli tu już minutę po tym, jak 

odłożyłem słuchawkę… 

 

MARCELINA 

Wszystko ci się pojebało od mieszania 

whisky z amfą. Pół godziny wcześniej 

dzwoniłeś do Adriana. Powiedziałeś mu, 

że ktoś jest na balkonie i chce się 

włamać, więc on zadzwonił do mnie i na 
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policję… kompletnie zapomniałeś? 

Dopiero potem musiałeś sam zadzwonić na 

policję, jak oni już tu prawie byli. 

 

RAFAŁ 

Naprawdę?…  

 

WNĘTRZE: GABINET LEKARSKI - DZIEŃ 

[SOSNOWIEC LATO 2006] 

RAFAŁ zakłada na siebie podkoszulek i sweter po badaniu. 

Kaszle. 

PANI DOKTOR siada za biurkiem. 

 

RAFAŁ 

Nie wiem, nie mogę się doleczyć. Kaszlę 

już dwa tygodnie i w ogóle nawet nie 

zaczęło przechodzić. Wszystko biorę, co 

mi pani zapisała i nic… 

 

PANI DOKTOR 

Panie Jamróz. Jest pan przemęczony. 

Studia, praca, stres. Organizm w pewnym 

momencie odmówił posłuszeństwa, zanim 

go pan wyniszczy. Nie dał mu pan 

urlopu, to wziął chorobowe. Musi pan 

odpocząć, panie Jamróz. 

 

WNĘTRZE: BANK - DZIEŃ 

[SOSNOWIEC LATO 2006] 

RAFAŁ i URZĘDNICZKA po dwóch stronach biurka. 

Ona przegląda tam jakieś jego papiery i indeks. 

 

URZĘDNICZKA 

Przykro mi, ale zasady przyznawania 

kredytu studenckiego zostały w taki 

sposób określone przez ustawodawcę. 

Oblał pan sesję, tu widzę, że właściwie 

całkowicie. 

 

RAFAŁ 

Czyli gdybym powtarzał ten rok, to 

kredytu już dalej dostawał nie będę… 
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URZĘDNICZKA 

No nie tylko, że pan dalej dostawał nie 

będzie, będzie pan musiał od razu 

zacząć go spłacać. 

 

RAFAŁ 

Czyli muszę przerwać studia, bo bez 

kredytu mnie na nie nie stać… 

 

URZĘDNICZKA 

Jak pan przerwie studia, to musi pan od 

razu zacząć spłacać kredyt. 

 

RAFAŁ 

Myślałem, że po roku albo dwóch od 

ukończenia… 

 

URZĘDNICZKA 

No ale przecież przerywając je, pan ich 

nie ukończy. Od razu musi pan zacząć 

spłacać. 

 

RAFAŁ 

Super… świetnie to zostało wymyślone, 

naprawdę… 

 

WNĘTRZE: MIESZKANIE BEATY W SOSNOWCU - NOC 

[LATO 2006] 

POLICJANTÓW z rzekomo fałszywej policji już nie ma.  

MARCELINA podaje RAFAŁOWI, który nadal leży przykryty kocem 

na kanapie, gorącą herbatę. RAFAŁ jest już spokojny. 

 

MARCELINA 

Rozmawiałam z Piterem. Jego rodzice 

mają domek na Mazurach. Piter się tam 

wybiera z Bartkiem. Proponuje, żebyśmy 

się zabrali z nim. 

 

RAFAŁ 

Kto to jest Bartek? 

 

MARCELINA 

Jego chłopak. 
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RAFAŁ 

Kogo? 

 

MARCELINA 

No Pitera. 

 

Pauza. 

 

Odpocząłbyś w końcu… Miejsca tam 

wystarczy, podobno są trzy sypialnie. 

Zabralibyśmy się z nimi samochodem. 

Piter będzie gotował, wiesz jak on to 

lubi i jak gotuje… Nie wydasz ani 

grosza. 

 

WNĘTRZE/PLENER: SAMOCHÓD/LAS - DZIEŃ 

[LATO 2006] 

W samochodzie siedzą: PITER (za kierownicą) i jego nowy 

chłopak BARTEK (obok kierowcy), MARCELINA i jej chłopak 

WOJTEK oraz RAFAŁ (w trójkę z tyłu). MARCELINA siedzi 

przytulona do WOJTKA. RAFAŁ siedzi z głową opartą o szybę. 

 

PLENER: BRZEG JEZIORA NA MAZURACH - DZIEŃ 

[LATO 2006] 

[brak dźwięku rzeczywistego] 

Wszyscy w kostiumach kąpielowych. 

PITER i BARTEK właśnie wyszli z wody i siadają na kocu. 

BARTEK całuje PITERA delikatnie w usta i się śmieje. 

PITER też się śmieje. 

BARTEK kładzie się na brzuchu, a PITER smaruje mu plecy 

kremem czy jakimś balsamem do opalania. 

RAFAŁ leży na kocu obok i patrzy na nich. 

MARCELINA leży obok WOJTKA i strasznie się z czegoś śmieją. 

 

PLENER: OGRÓD PRZED DOMEM NA MAZURACH - WIECZÓR 

[LATO 2006] 

MARCELINA, RAFAŁ, PITER, BARTEK i WOJTEK siedzą wszyscy na 

stołkach ogrodowych, na stopniach schodów przed drzwiami 

itp. Sączą piwo i wino. O czymś tam rozmawiają. BARTEK 

obejmuje PITERA ramionami. 

MARCELINA siedzi obok RAFAŁA. 
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MARCELINA 

My z Wojtkiem wyjeżdżamy za dwa 

tygodnie. Wojtka kuzyn nagrał nam 

wstępnie pracę w coffee shopie. 

Przyjedź do nas. Inaczej nie wyjdziesz 

z długów. W Londynie na ratę kredytu 

studenckiego będziesz pracował trzy 

dni, a może i mniej, jak znajdziesz 

jakąś lepszą pracę potem. Tutaj 

będziesz musiał połowę pensji co 

miesiąc oddawać. Będziesz tylko miał 

coraz większe długi. W tym kraju nikt 

ci nie zapłaci więcej niż 1200 zł 

brutto, 1500 to już przy największym 

fuksie. Piter ma zupełnie inną 

sytuację. Ustawieni rodzice, ich 

kontakty i w ogóle. Może sobie pozwolić 

na pracę przez pierwsze 5 lat za jakieś 

śmieszne pieniądze, zanim dostanie 

awans czy coś, bo jego starzy mu 

pomogą, przez pięć lat będą mu dawać 

kasę, a on w tym czasie stanie na nogi. 

Ty nie masz takiej opcji. Nawet 

gdybyście się z ojcem do siebie 

odzywali, to on teraz pojechał już na 

ostatni, a w najlepszym razie 

przedostatni kontrakt, bo mu zdrowie 

siada. Jedyne wyjście to United 

Kingdom, Rafał. Ja nie mam nawet 

zamiaru wracać do tego pierdolnika tu. 

Jak patrzę na Magdę, która od 7 lat 

zapierdala 6 dni w tygodniu i ciągle 

nie stać jej, żeby się od rodziców 

wyprowadzić z tego pokoju swojego 8 

metrów kwadratowych, to nie mam 

złudzeń, że tu są jakiekolwiek widoki. 

Zorganizujemy ci dach nad głową, 

przyjedź do nas do Londynu, Rafał. 

 

RAFAŁ słucha jej w milczeniu, jakby w zawieszeniu.  

Spogląda na PITERA i BARTKA.  

INSERT: ujęcie, kiedy PITER obejmował RAFAŁA. 
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WNĘTRZE: MIESZKANIE BEATY W SOSNOWCU - DZIEŃ 

[PAŹDZIERNIK 2006] 

RAFAŁ zakłada buty. Właśnie ma gdzieś wyjść. 

Dzwoni jego komórka. 

RAFAŁ grzebie w torbie w jej poszukiwaniu. 

Wyciąga ją. 

Jeszcze dzwoni. 

Na ekraniku widać, że to… Marcin. 

RAFAŁ aż siada na podłodze. 

Odbiera. 

 

MARCIN (głos w telefonie, jak gdyby 

nigdy nic) 

No cześć, co tam u ciebie słychać? 

 

RAFAŁ 

Co… u mnie słychać? 

 

MARCIN (głos w telefonie) 

No co słychać? 

 

RAFAŁ 

Nie no, wiesz, u mnie wszystko dobrze. 

Zostałem wyrzucony na bruk, bo nie 

miałem na mieszkanie, które przecież 

nie było moje, a nie miałem za nie czym 

zapłacić, bo resztka pieniędzy, jakie 

miałem, zniknęła któregoś pięknego 

poranka razem z pewnym… skurwysynem. 

 

RAFAŁ próbuje panować nad łamiącym mu się głosem. Średnio 

skutecznie. 

 

MARCIN (głos w telefonie) 

Rafał, oddam ci te pieniądze. Wpadłem w 

straszne tarapaty. Nie wiedziałem, co 

zrobić. 

 

RAFAŁ 

Więc postanowiłeś, że najlepiej mnie 

okraść i zostawić samego. 

 

Po twarzy RAFAŁA spływają łzy. 
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RAFAŁ 

Bo się tego najmniej spodziewam. 

 

Chwila ciszy. 

 

MARCIN (głos w słuchawce) 

Ej! jesteś tam? 

 

 

RAFAŁ 

Bez żadnych mi tu „ej”, kurwa.  

 

Płacze już konkretnie. 

 

MARCIN (głos w słuchawce) 

Potwornie żałuję, że ci to zrobiłem i 

oddałbym parę lat życia, żeby to się 

nie stało. Żeby móc to odwrócić. 

 

Pauza. 

 

Tęsknię za tobą. Spotkajmy się znowu. 

Wszystko będzie znowu tak jak kiedyś. 

 

RAFAŁ 

Do czasu, aż mnie znowu nagle 

zostawisz? Na lodzie… 

 

MARCIN (głos w telefonie)  

Przepraszam… naprawdę przepraszam… 

Tęsknię za tobą. Za twoim dłońmi, za 

twoimi ustami. Za twoją zardzewiałą w 

zawiasach szyją. Do której chciałbym 

się znowu przytulić. Do tego, jak 

mówiłeś do mnie „wasza 

arcyzajebistość”. Do tych chwil, kiedy 

miałeś ze mną orgazm. Do tych 

wszystkich orgazmów… Gdzie ty teraz 

jesteś? Na Śląsku? Czy w Krakowie? 

 

PLENER: PARK PRZY WIĘZIENIU W KATOWICACH - DZIEŃ. 

[PAŹDZIERNIK 2006] 

RAFAŁ siedzi na ławce. 

Czeka. 
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Zerka na telefon, żeby zobaczyć, która jest godzina. 

Cięcie. 

RAFAŁ stoi przy fontannie. 

Wyciąga telefon. 

Wybiera numer Marcina. 

Marcin nie odbiera. 

Cięcie. 

RAFAŁ siedzi na innej ławce. 

Patrzy na dzieci bawiące się tam właściwie tuż pod murem 

więzienia. 

Cięcie. 

RAFAŁ stoi gdzieś przy ławce znowu z telefonem przy uchu. 

Cięcie. 

RAFAŁ chodzi w tę i z powrotem. 

Cięcie. 

RAFAŁ stoi przy fontannie. 

Wyciąga telefon. 

Wyszukuje Marcina na liście kontaktów. 

I go z niej wykasowuje. 

Chowa telefon i odchodzi w stronę dworca kolejowego. 

 

PLENER: PRZYSTANEK AUTOBUSOWY NA SKARGI - DZIEŃ 

[KATOWICE PAŹDZIERNIK 2006] 

RAFAŁ wsiada do autobusu do Sosnowca. 

 

WNĘTRZE: MIESZKANIE BEATY W SOSNOWCU - DZIEŃ 

[LISTOPAD 2006] 

RAFAŁ pakuje rzeczy do walizki i do torby podręcznej. 

 

WNĘTRZE: TERMINAL LOTNISKA W PYRZOWICACH - DZIEŃ 

[LISTOPAD 2006] 

RAFAŁ zdaje bagaż. 

Dopłaca za nadbagaż. 

Przechodzi kontrolę paszportową. 

 

PLENER: PŁYTA LOTNISKA W PYRZOWICACH - DZIEŃ 

[LISTOPAD 2006] 

RAFAŁ wchodzi po schodach do samolotu. 

Cięcie. 

Samolot odlatuje. 

 

WNĘTRZE: WHSMITH NA DWORCU VICTORIA - NOC 

[LONDYN LISTOPAD 2006] 

RAFAŁ bierze z półki listopadowy numer „Sight and Sound”. 
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Idzie z nim do kasy. 

 

PLENER: ULICA W LONDYNIE - NOC 

[LISTOPAD 2006] 

RAFAŁ idzie z tą gazetą pod pachą, jedząc jakiegoś wrapa. 

 

WNĘTRZE: POKÓJ PATRICE’A W HOTELU W LONDYNIE - NOC 

[LISTOPAD 2006] 

PATRICE siedzi na łóżku, plecami oparty o ścianę. 

Gapi się w okno. 

 

WNĘTRZE: WAGON METRA W LONDYNIE - NOC 

[LISTOPAD 2006] 

RAFAŁ siedzi w wagonie metra. 

Jest w nim tylko parę osób. 

Naprzeciwko niego DZIEWCZYNA z Europy Wschodniej.  

Na jej twarzy maluje się zmęczenie po ciężkim dniu, może po 

podwójnej zmianie.  

Obok niej leży torebka i książka po węgiersku. 

DZIEWCZYNA wyciąga z tej torebki lusterko i jakiś krem. 

Wciera go w zmęczoną twarz - dzięki temu, gdy dotrze już do 

domu, o parę minut szybciej pójdzie spać. 

Parę miejsc w prawo od niej siedzi dwóch SYNGALEZÓW ze Sri 

Lanki, widać, że wracają z pracy, rozmawiają po syngalesku. 

W innym miejscu tego samego wagonu młody ARAB w poplamionym 

ubraniu wraca z jakiejś fuchy polegającej na malowaniu 

ścian. Słucha muzyki z iPoda. 

Młoda LATYNOSKA w kącie zdejmuje buty i rozmasowuje sobie 

zmęczone stopy.  

 

WNĘTRZE: MIESZKANIE JAMROZÓW - DZIEŃ 

[LISTOPAD 2006] 

MATKA RAFAŁA siedzi przy stole z jego młodszym bratem, 

MAĆKIEM.  

Jedzą obiad.  

Tylko we dwójkę. 

Na ścianie wisi mapa Europy. 

W mapę wbite są trzy szpilki z grubymi, kolorowymi 

główkami: dwie wbite w Londyn, jedna w jakąś tam 

miejscowość na francuskiej prowincji. 

 

MATKA 

Ty też będziesz musiał wyjechać? 
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PLENER: ULICA W LONDYNIE - DZIEŃ 

[LISTOPAD 2006] 

RAFAŁ idzie ulicą w Londynie. 

 

WNĘTRZE: RESTAURACJA W LONDYNIE - DZIEŃ 

[LISTOPAD 2006] 

RAFAŁ zaczyna pierwszy dzień pracy.  

Poprawia na sobie uniform kelnera, w którym się czuje 

jeszcze nieswojo. 

Słucha wyjaśnień MENAGERA. 

 

 

 

NAPISY KOŃCOWE 

 

 


