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1 PL. PRZED WEJŚCIEM DO SIEDZIBY BIURA GERIATOUR - DZIEŃ

Podziemny pasaż handlowy.

Do jednego z punktów usługowych - siedziby Biura

Turystycznego GERIATOUR - podchodzi wysoka, szczupła

brunetka. To OLGA (38). Wyjmuje klucze.

Nad wejściem szyld:

"GERIATOUR - PODRÓŻE, Z KTÓRYCH WRÓCISZ".

Do wejścia podchodzi też śliczna, zielonooka blondynka -

MARTA (25).

MARTA

Cześć.

OLGA

Cześć.

(zdziwiona)

Co tak wcześnie?

MARTA

Chcę zobaczyć.

Wchodzą razem do środka.

MARTA zapala światło i...

OLGA

(oschle)

Nikt cię nie będzie pytał.

...obie idą na zaplecze.

2 WN. KANCIAPA - DZIEŃ

Bardzo małe pomieszczenie socjalne: piętnaście metrów

kwadratowych. Lodówka, mały stół, trzy białe taborety,

zegar nad lodówką, pod nim kartka z napisem:

"CZAS ZWOLNIĆ"

OLGA otwiera lodówkę, wkłada do niej dwa jogurty

naturalne.

MARTA nastawia elektryczny czajnik.

MARTA

Przecież będę z nim

współpracowała.

OLGA

Z nim?

(CONTINUED)



CONTINUED: 2.

MARTA

Podobno dwie baby to za dużo.

OLGA

Wiem, jak dobierać ludzi.

Nieprawdaż?

MARTA wymownie milczy.

OLGA (CD)

(ciepło)

Spodoba ci się.

MARTA zauważa przez otwarte drzwi kanciapy i korytarza,

jak do biura wchodzi starszy mężczyzna.

MARTA

A jak nie?

OLGA

Jak nie od razu to... później.

Idzie pierwszy kandydat...

Mina MARTY zdradza, że nie wzbudził w niej entuzjazmu.

OLGA to zauważa.

OLGA (CD)

(prowokacyjnie)

... do spodobania.

3 WN. GABINET OLGI - DZIEŃ

Naprzeciw OLGI siedzi PIERWSZY KANDYDAT - tęgi mężczyzna z

sumiastymi wąsami (około 65 lat).

OLGA (CD)

... Dlaczego chce pan tutaj

pracować?

PIERWSZY KANDYDAT

Domniemywam, że otrzymam zniżkę

na nasze wycieczki.

OLGA

Nasze?

PIERWSZY KANDYDAT

Wybiegam w przyszłość.

OLGA

Właśnie taka będzie?

PIERWSZY KANDYDAT podnosi się nieco z fotela mówiąc:

(CONTINUED)



CONTINUED: 3.

PIERWSZY KANDYDAT

Domniemywam, że gdy się

zbliżymy...

Olga gwałtownie się odchyla.

PIERWSZY KANDYDAT (CD)

... Gdy się bliżej poznamy,

zyskam pani sympatię.(pauza) A

wracając do zniżki?

OLGA

Dwadzieścia procent.

PIERWSZY KANDYDAT

(uśmiech od ucha do ucha)

To wspaniale. Latam do Egiptu dwa

razy w roku.

(lubieżny uśmieszek)

Lubię Rosjanki. Bardzo!

OLGA

Te dojrzalsze są prze -

PIERWSZY KANDYDAT

- młode, te przed trzydziestką.

OLGA

(oburzona)

A po trzydziestce? To już nie są

młode?

PIERWSZY KANDYDAT

(wpatrując się w Olgę)

Polki oczywiście są jak... jak...

jak słodkie czereśnie.

OLGA

(patrząc z obrzydzeniem)

Jak... dla pana za wysoko te

czereśnie.

PIERWSZY KANDYDAT

Dlatego latam do Egiptu.

OLGA

A, te młode Rosjanki, toooo tak?

PIERWSZY KANDYDAT

Najpierw nie chcom, a później...

(obleśny uśmieszek)

... muszom.

Szok na twarzy OLGI. PIERWSZY KANDYDAT to zauważa.

(CONTINUED)



CONTINUED: 4.

PIERWSZY KANDYDAT (CD)

Rodzice każom.

OLGA

Cooo?!

PIERWSZY KANDYDAT

(spokojnym głosem)

Czy nie jestem do kogoś podobny?

OLGA

Tylko trochę.

PIERWSZY KANDYDAT

Dla rodziców Rosjanek

wystarczająco. Chcą się bratać...

w imię słowiańskiej solidarności.

Podziwiają nasze umiłowanie

wolności.

OLGA

U pana to miłość bezgraniczna.

PIERWSZY KANDYDAT

Jak pani będzie miała tyle lat -

OLGA

- wróćmy do tematu. A więc -

PIERWSZY KANDYDAT wciągnął się emocjonalnie w temat.

PIERWSZY KANDYDAT

- chce pani uciec od starości?!

Ona przy pani już jest. Każdego

dnia, w każdej minucie... w

każdej sekundzie.

PIERWSZY KANDYDAT wpada w trans i naśladuje odgłos

wskazówki sekundowej.

PIERWSZY KANDYDAT (CD)

CYK - starsza, CYK - starsza, CYK

-

OLGA

- DOŚĆ!

PIERWSZY KANDYDAT

No to jak? Dostanę tę pracę?

OLGA

(zdecydowanie)

Nie!

PIERWSZY KANDYDAT

(zakoczony)

Dlaczego?

(CONTINUED)



CONTINUED: 5.

OLGA

Nie "muszem" odpowiadać.

PIERWSZY KANDYDAT

Proszę powiedzieć?

OLGA

Nie "muszem" iii... nie "chcem".

(wstając)

Do widzenia, panu.

4 WN. KANCIAPA - DZIEŃ

OLGA i MARTA, bezpośrednio po rozmowie z PIERWSZYM

KANDYDATEM. MARTA zauważa, że OLGA jest pełna emocji.

MARTA

Co się stało?

OLGA

Nic.

MARTA

Nic? Wow. Jakie wielkie to twoje

NIC! Zaraz wybuchniesz!

OLGA nie słucha.

PW OLGI -- Zegar wiszący nad lodówką i kartka z napisem:

"CZAS ZWOLNIĆ"

Słychać wewnętrzy ODGŁOS - za każdym razem, gdy wskazówka

sekundowa zmienia swoje położenie:

CYK... CYK... CYK...

Ciało OLGI przeszywa implus dreszczu w rytm wewnętrznych

odgłosów. MARTA to zauważa.

MARTA

Co się stało?! Powiedz!

OLGA powraca do rzeczywistości.

OLGA

Tak wielkie NIC, że nie mogę ci

powiedzieć.

MARTA

Musisz! Przyjaciółki mówią sobie

wszystko. Nawet jeśli to NIC.

OLGA odpowiada MARCIE śmiertlenie poważnie:

(CONTINUED)
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OLGA

Nie mogę, dla twojego dobra.

OLGA zauważa, że do biura zbliża się młody człowiek.

OLGA

Idzie drugi kandydat.

5 WN. GABINET OLGI - DZIEŃ

OLGA rozmawia z bardzo młodym, budzącym zaufanie szatynem.

To JARO (22).

OLGA (CD)

... A jakie ma pan doświadczenie?

JARO

Chciałbym nabrać...

Pojawia się zdziwienie na twarzy OLGI.

OLGA

Mnie?

JARO

Nie, oczywiście, że nie panią.

Go... Jego...

OLGA

Kogo?

JARO

Doświadczenia!

OLGA

To mamy problem.

JARO

Wszędzie to samo: Ale bez

doświadczenia, i tak dalej, i tak

dalej.

Po chwili JARO wybucha:

JARO (CD)

Jak mam zdobyć doświadczenie,

jeżeli każdy wymaga, żebym je

miał już na wstępie?!

OLGA

Powinien pan podrasować swoje CV.

JARO

(oburzony)

Napisać nieprawdę?!

OLGA zachowuje zupełną obojętność.

(CONTINUED)
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OLGA

No, cóż. Każdy tak robi.

JARO

Ale ja nie jestem KAŻDY!

JARO wstaje i zbiera się do wyjścia.

JARO

Do widzenia. Dziękuję, że pani

znalazła dla mnie czas.

OLGA

(rozkazująco)

Niech pan siada!

(łagodnie)

Proszę mi powiedzieć, dlaczego

miałabym zaryzykować?

JARO aż zaniemówił. Siada.

JARO

Bo... bo...

OLGA

Bo?

JARO

Ja nie jestem KAŻDY.

OLGA

To już wiem.

JARO

Bo... to praca z ludźmi, a ja

lubię ludzi.

OLGA

Starszych też? Wie pan, do kogo

skierowana jest nasza oferta?

JARO potakuje.

JARO

Rodzice się rozwiedli. Mama

robiła karierę. Wychowywali mnie

dziadkowie.

OLGA wstaje, JARO razem z nią.

OLGA z obojętną miną wyciąga rękę do JARA.

JARO wyciąga niepewnie swoją.

JARO

Tooo... jeszcze raz: do widzenia.

OLGA ściska mocno rękę JARA i nagle promienieje.

(CONTINUED)
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OLGA

Witaj w klubie. Mów mi Olga.

JARO otwiera usta. Jest w szoku. Przez chwilę nie może

wydobyć z siebie słowa.

JARO

Jaro.

OLGA krzywi się i patrzy wymownie na zbyt mocny uścisk

JARA.

JARO

Sorki.

JARO puszcza dłoń OLGI i podskakuje do góry z radości.

JARO

Yes, yes, yes...

JARO patrzy OLDZE prosto w oczy.

JARO (CD)

...teś boska.

OLGA

(kokietując)

Szybko zmienisz zdanie.

Bystrzak JARO od razu podłapuje.

JARO

Postaraj się, aby nie.

OLGA

(z podziwem)

Fiu, fiu. A taki niepozorny. Ty

też będziesz musiał.

JARO

Dla ciebie wszystko, moja

królowo-baśniowo.

OLGA

Jaro, mogłabym być twoją mamą!

JARO

Yyy... nieee, już nic nie powiem.

OLGA, grożąc palcem, ale z uśmiechem na twarzy.

OLGA

Oj, uważaj, bo zaraz przekroczysz

granicę!

(CONTINUED)



CONTINUED: 9.

JARO

Obiecuję, żeeee... przekroczę,

ale później.(pauza) No dobrze.

Finito.

OLGA

No.

JARO, stając w drzwiach.

JARO

Przedstawię się. Jak ONA ma na

imię?

6 WN. SALA OPERACYJNA - DZIEŃ

MARTA odskakuje od uchylonych drzwi do korytarza i szybko

podbiega do stojaka z folderami.

7 WN. KANCIAPA - DZIEŃ

OLGA

ONA to Marta.

JARO

Taka fajna jak ty?

OLGA

Zobaczysz, jaka fajna.

JARO wychodzi.

8 WN. SALA OPERACYJNA - DZIEŃ

JARO wchodzi na salę operacyjną. MARTA udaje, że układa

foldery.

JARO zagaduje MARTĘ, udając sierotę.

JARO

Hm, hm.

MARTA odwraca się i uśmiecha delikatnie do JARA.

JARO (CD)

Mam do pani prośbę.

MARTA

Słucham?

JARO

Ale nie wiem, jak to powiedzieć.

MARTA udaje, że łapie się na podpuchę.

(CONTINUED)



CONTINUED: 10.

MARTA

(ciepło)

Śmiało. Nie ugryzę.

JARO

Wszystko jest w pani rękach.

MARTA patrzy na folder, który trzyma w ręku. Podchodzi do

JARA i wręcza mu go.

MARTA

(żartobliwie)

Proszę.

JARO bezwiednie wyciąga rękę i bierze folder. Nic nie

mówi.

MARTA wybucha śmiechem.

MARTA

Witaj w klubie, Jaro.

JARO

Och, ty, podsłuchiwałaś.

MARTA

Słyszałam. (pauza) Nigdy nie mów

tak do kobiety.

JARO

Jak?

MARTA

Dżentelmen tak nie mówi.

JARO

Żaden? Czyli KAŻDY dżentelmen...?

MARTA

Oczywiście. Inaczej nie byłby

dżentelmenem.

JARO

Ha, ha, ha. Rzeczywiście. Nie

podsłuchiwałaś.

MARTA

Już lepiej.

JARO

Nie o to mi chodzi.

MARTA

A o co?

(CONTINUED)
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JARO

Nie słyszałaś wszystkiego.

MARTA

...?

JARO

Ja nie jestem KAŻDY.

JARO patrzy MARCIE prosto w oczy.

JARO (CD)

Jaro to JARO.

MARTA

Rozumiem.

JARO

Zrozumiesz, już niedługo.

Wchodzi OLGA.

OLGA

Marta, poznałaś naszego nowego

pracownika.

MARTA

Tak.

OLGA

Spodobał się?

MARTA

No, nie wiem.

JARO

Halo, ja tu jestem.

OLGA

Daj mu czas.

JARO

(do Marty)

A ja go złapię i... zatrzymam dla

ciebie.

Te słowa robią ogromne wrażenie na OLDZE.

MARTA

Dobry jesteś.

JARO

Jestem JARO.

MARTA

Czy ten Jaro się najaroł?!

OLGA wtrąca się bardzo poważnym głosem.

(CONTINUED)



CONTINUED: 12.

OLGA

(do JARA)

Potrafiłbyś?

MARTA patrzy na OLGĘ z niedowierzaniem.

MARTA

Co wyście tam robili?

OLGA zauważa dwoje starszych ludzi zbliżających się do

biura.

OLGA

Kto ich obsłuży?

MARTA

Ten, co się najaroł. Zobaczymy,

co to za ziółko!

OLGA

(do Marty)

A my napijemy się kawy.

OLGA i MARTA wychodzą do kanciapy.

9 PL. PRZED WEJŚCIEM DO SIEDZIBY BIURA GERIATOUR - DZIEŃ

Do biura zbliża się STARE NIEDOBRE MAŁŻEŃSTWO: NIEDOBRA

ŻONA - tęga pani (ponad 70 lat) oraz NIEDOBRY MĄŻ -

szczupły wysoki pan z bujną siwą czupryną (ponad 70 lat).

NIEDOBRA ŻONA

Tylko się zachowuj.

NIEDOBRY MĄŻ

Się schowam...

NIEDOBRA ŻONA

Nie! Idziemy razem.

NIEDOBRY MĄŻ (CD)

... w sobie. Mogę też w tobie,

ale wtedy musielibyśmy -

NIEDOBRA ŻONA

- Znowu piłeś?

NIEDOBRY MĄŻ

Znowu? Co to słowo robi w tym

pytaniu?

NIEDOBRA ŻONA

Wiem, wiem. To ta nadzieja...

(CONTINUED)
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NIEDOBRY MĄŻ

- Chyba beznadzieja.

NIEDOBRA ŻONA

... że czasami robisz sobie

przerwy.

NIEDOBRY MĄŻ otwiera drzwi.

NIEDOBRY MĄŻ

Ależ planuję przerwy. Bez

przerwy.

(gestem zaprasza do wejścia)

Proszę.

10 WN. SALA OPERACYJNA - DZIEŃ

STARE NIEDOBRE MAŁŻEŃSTWO wchodzi do biura.

JARO wstaje i wskazuje prawą dłonią na dwa krzesła przed

sobą.

JARO

Witam państwa, proszę siadać.

NIEDOBRE MAŁŻEŃSTWO

Dzień dobry.

NIEDOBRE MAŁŻEŃSTWO siada naprzeciwko JARA.

JARO

Czym mogę służyć?

NIEDOBRY MĄŻ

Służyć? Młodzieńcze, to ja służę

tej oto kobiecie, od ponad

czterdziestu lat.

JARO

Pozazdrościć pana małżonce.

NIEDOBRY MĄŻ

A mnie pan nie współczuje?

NIEDOBRA ŻONA

No widzi pan?

(do męża)

Czy ty mnie w ogóle jeszcze

kochasz?

NIEDOBRY MĄŻ

W ogóle, to zależy za co.

NIEDOBRA ŻONA

Za to, że byliśmy razem przez te

czterdzieści lat.

(CONTINUED)
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NIEDOBRY MĄŻ

Zrzędziliśmy tyle lat!

JARO

To może ja zostawię państwa na

chwilę?

NIEDOBRY MĄŻ

Nie, zostań i słuchaj, bo warto!

NIEDOBRA ŻONA

A te chwile szczęścia i...

NIEDOBRY MĄŻ

- Bardzo krótkie. I nie wiem, czy

mówimy o tych samych.

NIEDOBRA ŻONA

...i uniesienia?

NIEDOBRY MĄŻ

Unoszenia! Gdy zabawiałaś się w

jeźdźca. Po ostatnim dziecku

ważyłaś ponad setkę!!!

(łapiąc się za plecy)

Auuuuaaa!

NIEDOBRA ŻONA

Dałam ci syna.

NIEDOBRY MĄŻ

Któremu oddajemy połowę

emerytury.

NIEDOBRA ŻONA

I córkę.

NIEDOBRY MĄŻ

Zafundowała ci sto kilo. I

jeszcze na mnie wrzeszczy!

NIEDOBRA ŻONA

Martwi się o ciebie. (pauza)

Widzi, że za dużo pijesz.

NIEDOBRY MĄŻ

Chce mnie dobić! Żyję tylko

dlatego, że piję.

NIEDOBRA ŻONA

Ja nie piję i też żyję!

NIEDOBRY MĄŻ

Co to za życie?! Ze starym

śmierdzącym capem? Od tylu lat!

(CONTINUED)
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NIEDOBRA ŻONA

To moje życie. Przestań się

obwiniać.

NIEDOBRY MĄŻ

Stwierdzam fakty.

NIEDOBRA ŻONA

To już mnie nie kochasz? Nic a

nic?

NIEDOBRY MĄŻ

Kocham, kocham.

NIEDOBRA ŻONA

Ale za co? Podaj choć jeden

powód.

NIEDOBRY MĄŻ

Za to, że wciąż jesteś ze mną...

ze starym śmierdzącym capem.

NIEDOBRA ŻONA

(wzruszona)

Naprawdę?

NIEDOBRY MĄŻ

Byłbym taki samotny.

NIEDOBRA ŻONA

(coraz bardziej wzruszona)

Ale przecież wciąż... miałbyś

dzieci, wnuczkę iii... kumpli do

wódki.

NIEDOBRY MĄŻ wyciąga z wewnętrznej kieszeni kurtki

piersiówkę.

NIEDOBRY MĄŻ

Ale jej... nie byłoby przy

mnie...

(wzdychając)

...żadnego wieczoru... i...

żadnego ranka. (pauza) Bez twojej

emerytury.

(do Jara)

Napije się pan?

JARO

Nie, dziękuję. A więc, gdzie

chcieliby państwo wypocząć?

NIEDOBRA ŻONA wstaje.

NIEDOBRA ŻONA

Już nigdzie.

(CONTINUED)
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NIEDOBRY MĄŻ

(do Jara)

No widzi pan? I tak od ponad

czterdziestu lat.

JARO szybko wstaje i podchodzi do wychodzącej NIEDOBREJ

ŻONY.

11 WN. KORYTARZ - DZIEŃ

OLGA i MARTA stoją za lekko uchylonymi drzwiami i

przyglądają się rozmowie JARA ze STARYM NIEDOBRYM

MAŁŻEŃSTWEM.

12 WN. SALA OPERACYJNA - DZIEŃ

JARO pod drzwiami zwraca się ciepłym głosem do NIEDOBREJ

ŻONY. NIEDOBRY MĄŻ cały czas siedzi na fotelu i przegląda

folder.

JARO

Przecież chciała pani jechać na

wycieczkę?

NIEDOBRA ŻONA

Chciałam. Słyszał pan naszą

rozmowę.

JARO

Ma pani wspaniałego męża.

NIEDOBRY MĄŻ odkłada folder, odwraca się do tyłu i patrzy

na JARA.

NIEDOBRA ŻONA

Chłopcze, wybacz, że tak się do

ciebie zwracam, mam wnuczkę w

twoim wieku.

JARO

Bardzo proszę.

NIEDOBRA ŻONA

Przecież siedziałeś tu cały czas.

JARO

Myślę, że trzeba cenić to, co

posiadamy, osoby, które kochamy.

Przecież kocha pani męża?

NIEDOBRA ŻONA patrzy niemal w szoku na JARA. Rzuca szybkie

spojrzenie na NIEDOBREGO MĘŻA.

(CONTINUED)
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NIEDOBRA ŻONA

A on mnie kocha?

JARO

Ktoś kiedyś powiedział: kto się

lubi, ten się czubi.

NIEDOBRY MĄŻ

Właśnie.

NIEDOBRA ŻONA uśmiecha się.

JARO

Gdyby pani znała mojego dziadka.

Nie pije, ale bije. Prawie

codziennie.

NIEDOBRY MĄŻ kiwa głową.

JARO (CD)

Dziadkowie mnie wychowywali.

Rodzice się rozwiedli, a mama nie

miała czasu. Dziadek mnie bił, do

trzynastego roku życia. Przestał,

gdy pewnego dnia...

JARO z trudem kończy zdanie.

JARO (CD)

... mu oddałem.

NIEDOBRA ŻONA przytula na chwilę JARA, głaszcząc go czule

po głowie.

NIEDOBRA ŻONA

Och, chłopcze. Współczuję ci.

Dzieciństwo to najpiękniejszy

okres w życiu. A ty je straciłeś.

(wzdycha)

Jaką ja jestem egoistką.

JARO

Ma pani naprawdę wspaniałego

męża. Ponad czterdzieści lat

razem! Bez bicia!

Na ostatnie słowa NIEDOBRY MĄŻ kuli się w sobie. Wyciąga

piersiówkę i opróżnia ją.

JARO (CD)

Zasłużyli państwo na tę podróż.

To jak?

NIEDOBRA ŻONA

Nie dzisiaj, chłopcze. Ale

obiecuję, że przyjdziemy... za

kilka dni.

(CONTINUED)
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JARO

Trzymam panią za słowo.

NIEDOBRA ŻONA

(do męża)

Wstawaj. Wychodzimy.

NIEDOBRY MĄŻ wstaje i podchodzi do JARA.

NIEDOBRY MĄŻ

Jak masz na imię?

JARO

Jarek.

NIEDOBRY MĄŻ

Naprawdę dałeś dziadkowi w zęby?

JARO

To za dużo powiedziane.

NIEDOBRY MĄŻ

(uspokojony)

Tak myślałem.

JARO

Zanim go uderzyłem miał tylko dwa

zęby.

JARO pokazuje na swojej szczęce dwa zęby, jeden na górze,

a drugi na dole.

JARO

Ten i ten. I wtedy je stracił.

NIEDOBRY MĄŻ, słysząc ostatnie słowa JARA, mruży oczy -

jakby chciał uniknąć ciosu.

NIEDOBRY MĄŻ

(do żony)

Wychodzimy, moja droga małżonko.

STARE NIEDOBRE MAŁŻEŃSTWO wychodzi.

NIEDOBRE MAŁŻEŃSTWO

Do widzenia.

JARO

Do widzenia.

13 PL. PRZED SIEDZIBĄ BIURA - DZIEŃ

STARE NIEDOBRE MAŁŻEŃSTWO wychodzi z biura. Idą przez

chwilę w milczeniu.

NIEDOBRA ŻONA zatrzymuje się.

(CONTINUED)
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NIEDOBRA ŻONA

Masz jeszcze trochę?

NIEDOBRY MĄŻ

Dziękuję.

NIEDOBRA ŻONA

To było pytanie, a nie groźba.

NIEDOBRY MĄŻ

(zaskoczony)

Tym bardziej dziękuję. A o co?

NIEDOBRA ŻONA

O twoją drugą miłość.

NIEDOBRY MĄŻ

Kochanie?!

NIEDOBRA ŻONA

Podzielisz się ze mną?

NIEDOBRY MĄŻ wyciąga z wewnętrznej kieszeni kurtki

piersiówkę. Potrząsa nią.

NIEDOBRY MĄŻ

Wzruszyłem się Twoją rozmową z

tym chłopcem.

(przepraszająco)

Chyba za bardzo.

NIEDOBRY MĄŻ rozgląda się dookoła. Zauważa szyld:

"SAMO ZDROWIE - owoce, warzywa i napoje alkoholowe".

NIEDOBRY MĄŻ (CD)

Tej miłości można wciąż dokupić.

Wskazuje palcem na sklep SAMO ZDROWIE.

NIEDOBRA ŻONA

Prawdziwa jest na wyczerpaniu.

NIEDOBRY MĄŻ całuje NIEDOBRĄ ŻONĘ w policzek i obejmuje.

Oboje udają się w kierunku sklepu SAMO ZDROWIE.

14 WN. SALA OPERACYJNA - DZIEŃ

JARO cały czas stoi przy drzwiach i patrzy na oddalające

się STARE NIEDOBRE MAŁŻEŃSTWO. Uśmiecha się refleksyjnie.

Wchodzą OLGA i MARTA.

JARO odwraca się do nich. Uśmiecha się niepewnie.

(CONTINUED)
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JARO

Sorki. Nie kupili wycieczki.

Naprawdę się starałem. Ale

obiecali, że wrócą za kilka dni.

To nie moja wina. Jutro na pewno

coś sprzedam. Może jeszcze

dzisiaj.

OLGA i MARTA patrzą na JARA w milczeniu.

OLGA uśmiecha się ciepło i mówi pełna emocji:

OLGA

Byłeś wspaniały.

OLGA patrzy groźnie na MARTĘ.

MARTA

Potwierdzam.

JARO

Jak to? Podsł...

MARTA robi wielkie oczy i JARO gryzie się w język.

JARO (CD)

...Byli bardzo głośni. Ja też.

Zawsze gdy rozmawiam ze starszymi

ludźmi myślę, że niedosłyszą.

OLGA

Musimy opić twój debiut.

JARO

Co?

MARTA

(żartem)

Chyba obić.

JARO podłapuje, robiąc minę zbitego psa.

JARO

Masz rację. Zasłużyłem na obicie.

OLGA na te słowa reaguje gwałtownie.

OLGA

(do Marty)

Nie mów tak.

JARO

Wy tak zawsze?

OLGA

(z troską)

Bicie to temat tabu. Zrozumiano?

(MORE)

(CONTINUED)



CONTINUED: 21.

OLGA (cont’d)

(pauza) A teraz chodźmy do

kanciapy.

Wszyscy wychodzą do...

15 WN. KORYTARZ - DZIEŃ

...korytarza.

JARO wchodzi ostatni i zostawia niedomknięte drzwi.

OLGA je zamyka.

JARO

A jak ktoś przyjdzie?

OLGA

Ci staruszkowie to był wyjątek.

Pierwsi klienci pojawiają się po

lunchu. A i tak żaden z nich nic

nie kupuje.

JARO

To po co przychodzą?

OLGA

Chcą opóźnić cudowny moment

powrotu...

(wzdychając)

...na twarde krzesło przed

komputerem.

16 WN. KANCIAPA - DZIEŃ

OLGA wchodzi do kanciapy z opróżnioną do połowy butelką

whiskey.

JARO i MARTA stoją przy lodówce.

OLGA

(do Jara)

Podaj trzy szklanki.

JARO otwiera szafkę i wyjmuje z niej trzy małe

szklaneczki. Stawia je na stole.

OLGA otwiera butelkę i nalewa whiskey do szklaneczek - do

około jednej trzeciej wysokości.

MARTA

Nie za dużo!

(CONTINUED)
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OLGA

Powinnam więcej.

JARO

Wystarczy. Ja raczej nie piję.

OLGA

Jak wszyscy w tym kraju.

OLGA bierze szklaneczkę i kiwa głową, aby MARTA i JARO

wzięli swoje.

OLGA

No to Jaro, za twoje zdrowie.

JARO

Z tym jest OK.

OLGA

Ze wszystkim innym też będzie.

Obiecuję.

Wszyscy troje upijają po małym łyczku.

OLGA

Jestem taka szczęśliwa.

MARTA

A czy ty kiedykolwiek byłaś

nieszczęśliwa?

OLGA

Tak tylko gadam. To mi pomaga.

MARTA

Gadanie? Zrób coś z tym wreszcie,

podejmij męską decyzję.

JARO patrzy na obie nieco zagubiony.

OLGA

(do Jara)

Wybacz, to takie babskie sprawy.

Ale teraz jestem naprawdę

szczęśliwa. Bo właśnie zrobiłam

coś, z czego jestem dumna.

MARTA

Tak, tak.

(do Jara)

To o tobie mowa. Olga i ja

jesteśmy bardzo szczęśliwe, że

dołączyłeś do nas.

MARTA wyciąga dłoń do JARA. Ten ściska ją serdecznie.

(CONTINUED)



CONTINUED: 23.

JARO

Dzięki. To ja jestem. Bardziej

niż wy.

OLGA z trudem powstrzymuje wzruszenie.

OLGA

(do Jara)

A ja cię aż uściskam.

OLGA obejmuje serdecznym uściskiem JARA. Ten jest trochę

zażenowany.

Ale po chwili odwzajemnia tę czułość.

Otwierają się drzwi i do kanciapy wchodzi przystojny

brunet w eleganckim garniturze i płaszczu. To KUBA (42).

POV KUBY: OLGA w uściskach JARA.

OLGA gwałtownym ruchem wyzwala się z uścisku.

KUBA

Nie przeszkadzam? Czy ja też mogę

się napić?

CIĘCIE:

KONIEC PIERWSZEGO ODCINKA


