
+ ?3 
TEATR POLSKI IVOGOSZCZ 

Artur Pałyga 

SZWOLEŻEROWIE 



Artur Pałyga 

SZWOLEŻEROWIE 



Artur Pałyga 

SZWOLEŻEROWIE 

REŻYSERIAJan Kl ata 

SCENOGRAFIA, KOSTIUMY Mirek Kaczmarek 

MUZYKA Maciej Szymborski, Slawek Szudrowicz 

REŻYSERIA ŚWIATŁA Ju styna Łagowska 

KONSULTACJE CHOREOGRAFICZNE Maćka Prusak, Aneta .Jankowska 

ASYSTENT REŻYSERA Anna Włodarska 

MUZYKA GRANA NA ŻYWO : Błażej Gawliński, Sławek Szudrowicz, 

Maciej Szymborski, Kuba Ziolek 

INSPICJENT Mateusz S tebliński 

prapremiera 15 lipca 2011 



4+5 

WYSTĘPUJĄ 

KAROLINA ADAMCZYK Sylwia Kulturoznawczyni 

DOMINIKA BIERNAT Sindirella 

MICHAŁ CZACHOR Łukasz Złamany 

MIROSŁAW GUZOWSKI Fryzjer Ryszard 

MATEUSZ ŁASDWSKI Maciej Miszczu 

MARTA NIERAD KIEWICZ Izabela Polująca 

ROLAND NOWAK Prezes Bogdan 

MARTA SCISŁOWICZ Sandra Karmiąca 

MAŁGORZATA WITKOWSKA Psycholożka Jolanta 

PIOTR ŻURAWSKI Krzyś Młody 



-ST, I O "1 "'11"5...,M' 41110:4"' 
"'°'W„ HUT-' „ .... BU~Ą.lllUC>al&' 

TU RN I E.J 

P l ,,.TEK." 'W - ~I 1.66-

Zenon Butkiewicz 
Z czego składa się żużel? 
Dla początkt\jących i niezaawansowanych 

Od autora: 
Widzu,jeżelijesteś kibicem żużlowym i zjawiłeś się w teatrze ściągnięty 
tematem spektaklu, wszystko o czym jest napisane poniżej znasz, ale 
jeśli przyszedłeś do teatru i zaskoczył cię temat, to przeczytaj, może 
lepiej zrozumiesz niektóre tajniki czarnego sportu. 

Z nazwy 
Żużel uprawia się tylko w Polsce. Tu: chodzi się na żużel, jeździ na 

żużlu, tu są żużlowcy. Żaden szanujący się kibic sportu żużlowego nie 
chodzi na zawody speedwaya, czy na wyścigi motocyklowe na torze. 
A tak wlaśnie nazywają ów sport w innych krajach. \V wielu językach 
zadomowiła sir; właśnie angielska nazwa speedway. Widnieje ona i w Pol.
sce w oficjalnych nazwach zawodów, w języku mediów i reklam, ale kto 
chodzi w Polsce na speedway - nikt, na żużel wielu! 

Dla niezaawansowanych: Skąd się wziął żużel? Odpowiedź najprostsza -
z hut, jako odpad poprodukcyjny. Nim to właśnie wykładano tory, po których 
ścigali się motocykliści. Nawierzchnie żużlowe i umorusani nimi zawodnicy 
należą od lat do przesz/ości. Nazwa pozostała. 

Z zapachu i hałasu 
Ryk silników - nieraz można te słowa przeczytać w sprawozdaniach 

z zawodów, cztery maszyny stojące na starcie, silniki pracujące na 
coraz wyższych obrotach, otoczone niecką trybun - hałas w istocie 
ogromny, który skutecznie zagłusza okrzyki i trąbki kibiców, którzy 
dopingują swoich zawodników w trakcie biegu z całą świadomością, 
że nie są słyszani. Upust emocjom mogą dawać żegnając zawodników 
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po biegu zjeżdżających do parkingu. jest i zapach, zapach paliwa - nie 
benzyny, ale metanolu, i zapach palonej gumy - efekt ścierających się 
opon, szczególnie intensywny na początku zawodów. 

Dla niezaawansowanych: W ramach postępu światowe władze żużla 
wprowadzają różne modyfikacje, między innymi bardziej ~f'ektywne tłumiki . 

Zużlowcy polscy protestowali, w/adze postawiły na s"Woim. Zuże/ w ciszy? - do 
tego droga jednak daleka„. 

Z emocji 
Czym różnią się emocje podczas zawodów żużlowych i piłkarskich. 

Moment emocji jest ściśle spodziewany. Kibic przeżywa emocje w rów
nych odstępach. Zawodnicy, zapowiadani przez spikera, wyjeżdżają do 
kolejnych biegów. Ustawiają się na starcie, ryk motorów sięga zenitu. 
Potem start, pierwszy wiraż - najważniejszy, prosta, drugi wiraż, znów 
prosta, znów wiraż i tak przez cztery okrążenia. Następny wyścig nieco 
ponad minutę emocji i kilka kolejnych minut oczekiwania (patrz: prze
rwy i programy). I tak kilkanaście razy w ciągu jednych zawodów. 

Dla niezaawansowanych: Najlepsze miejsce na stadionie żużlowym to wej
ście w pierwszy łuk i sam łuk. Udany start i zajęcie dobrej pozycji wyjściowej 
z pierwszego wirażu, nadaje ton ry-wa/izacji podczas całego biegu i często decy
duje o kolejności na mecie. Tego akurat kibice żużla najbardziej nie lubią ... 

Z zawodników 
Zawsze o atrakcyjności zawodów decydują ONI: odważni mło

dzieńcy, mężczyźni i dojrzali panowie, którzy gotowi są kręcić kółka na 
owalu ograniczonym bandą z prędkością dochodzącą 100 km/godzinę 

na motorach pozbawionych hamulca i skrzyni biegów. Kiedyś synoni
mem żużlowca był wiejski chłopak. bądź młodzian z przedmieść, który 
ujeżdżał .wu-ef-emkę" czy SHL-kę po podmiejskich drogach, by trafić 
do żużlowej szkółki. Ponieważ wymagana była (i nadał jest) zgoda 
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rodziców, więc wielu trafiało tam dopiero po skończeniu pełnoletnio
ści . Obecnie na torach widok ścigających się nastolatków nie budzi 
zdziwienia, czołówka polskich żużlowców regularnie jeździ w ligach 
angielskiej, szwedzkiej, duńskiej, włada swobodnie językiem angiel
skim, stereotyp absolwenta zawodówki umiejącego tylko odkręcać do 
końca gaz, odszedł w zapomnienie. 

Dla niezaawansowanych: Zawsze też można spotkać na torach zawod
ników, którym żużel nie odwzajemnia miłości i pasji jaką go darzą. Po kilku 
latach pokonywania czterech okrąże11 w lewo, z rzadka przyjeżdżając na 
lepszym niż ostatnie miejsce, znikają z torów pozostawiając swe skromne 
osiągnięcia na końcu tabel statystycznych. 

Z kibiców 
Trybuny na zawodach żużlowych zaczęły się zapełniać już w latach 

pięćdziesiątych, kiedy żużel po raz pierwszy zdobył sobie w Polsce 
wielką popularność . Kibic żużlowy to często kibic rodzinny. Familijny 
sposób udziału w zawodach, a zatem widoczna liczba kobiet, dzieci od 
wieku niemal przedszkolnego prowadzonych w niedzielne popołudnia 
(tradycyjna pora zawodów żużlowych) na stadiony, to widok normalny 
i pewnie dziwny dla kibiców innych sportowych zmagań. 

Dla niezaa"Wansowanych: Kibice mają swoje święte wojny. Nic tak nie 
cieszy w Zielonej Górze jak zwycięstwo nad Gorzowem, pokonanie druty ny 
z Torunia zawsze było wielkim sportowym świętem dla bydgoskich kibiców 
i odwrotnie. Ale - na szczęście„. jak dotąd ... scen podobnych. do tych z mecz.y 
piłkarskich, bandytyzmu stadionowego ukrytego pod kapturem, jeszcze na 
stadionach żużlowych się nie spotyka. Ochrona zawodów żużlowych. to jak 
dotąd dość spokojne zajęcie. Więcej nic tak nie martwi kibiców Torunia jak 
spadek bydgoskiej drużyny z ekstraligi, rezultat meczu z Bydgoszczą to jedno, 
ale, żeby nie było derbów Pomorza to dopiero trudno zaakceptować! Zupełnie 
tak samo uważają skarbnicy obu klubów. 



Z dynastii 
jak mało w którym, by nie rzec, w żadnym sporcie, na kartach żużla 

aż roi się od dynastii sportowych. Syn idący w ślady ojca, młodszy brat 
wstępujący do szkółki w ślad za starszym, bracia bliźniacy w jednej 
drużynie, kilkuosobowe braterskie i rodzinne klany„. Nie starczyłoby 
miejsca, aby wyliczyć tu przykładowe polskie i zagraniczne nazwiska. 

Rodziny na torach, rodziny na trybunach, rodzinny żużel. 

Dla niezaawansowanych: Na torze jeżdżą już żużlowcy w trzecim pokole
niu. Najlepszy przykład, choć mamy i polskie: mistrz świ.ata, Australijczyk 
Cru mp, jest synem i wnukiem żużlowców i jemu w t~j dynastii przypadły 
największe sukcesy. W Polsce najwięcej zawodników wprowadzi/a na tor 
leszczyńska dynastia ]ąderów, wśród których dwaj bracia, seniorzy rodu , 
Zbigniew i Bernard zdobyli w kraju znaczącą pozycję wśród zawodników. jak 
i trenerów. 

Z 40-stolatków 
Kiedy kończył swoją karier\'. jeden z pierwszych legendarnych żuż

lowców, gwiazda lat sześćdziesiątych, pięciokrotny mistrz świata - Ove 
Funcin, podchodził pod czterdziestkę. Kiedy spojrzymy na aktualną 
klasyfikację jeźdźców walczących o tytuł mistrza świata, to w gronie 
tym dominują zdecydowanie 40-stolatkowie i spośród nich zapewne 
wyłoni się champion roku 2ou. 

Dla niezaawansowanych: Dziś z.awodnik do dwudziestu pięciu lat - to 
rokujący nadzieje talent, po trzydziestce zbliżający się ku szczytom, poten
cjalny mistrz, mistrzem zostaje się po przekroczeni.u 35 roku życia, nie inaczej 
będzie i w tym roku. 
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Z lc:gcnd 
Obok dynastii są, może i ważniejsze od nich. legendarne postaci. 

Niekiedy łączące sukces na torze i w życiu - jak duński mistrz Ole Olsen 
lub płacący za sportowy sukces osobistymi tragediami, co stało się 
udziałem wielkiego polskiego żużlowca Edwarda Jancarza. Ulubieńców 
kibiców - dzisiejszych i dawnych - uwielbianych i witanych ap ~auzem 

na licznych torach jest wielu. Z polskich legend tylko kilka: Mieczysław 
Połukard as Bydgoszczy, as Torunia Marian Rose, śląscy misirzowic 
toru: Paweł Waloszek (jeden z pięciu braci!), Antoni Woryna, leszczy
nianie: Smoczyk, Zyto, Jankowski, wywodzący się z Gorzowa Jancarz 
i Plech, zielonogórzanin Huszcza, wreszcie dziś królujący na torach 
bydgoszczanin (w barwach Gorzowa) Tomasz Gollob. 

Dla niezaawansowanych: Tomasz Gollob, bezapelacyjnie dziś najlep
szy żużlowiec świata, to przykład błyskotliwej, a zarazem trudnej kari.ery, 
w której zawodnik dochodzi/ już pod sam szczyt, by w ostatnim momencie 
na skutek przeciwności losu tracić szanse na mistrzowski tytuł. W kolejnych 
latach osuwał się poza podium. ale nie tracił wiary, że stanie wreszcie na 
najwyższym stopniu. Paradoks polegał na tym, że i dla niego i dla kibiców było 
oczywiste, że kolejny tytuł wicemistrza będzie porażką. Historia ta - godna 
ekranu.filmowego - miała swój happy-end w rok 2010, w iście hollywoodzkim 
stylu. Tomasz Gollob w imponującym stylu pokonał wszystkich rywali i prze
ciwności losu, by w rodzinn~j Bydgoszczy, przy wypełnionym do ostatniego 
miejsca stadionie odebrać uciekający przed nim, a najbardziej zasłużony tytuł! 
(„ ija tam bylem) 

Z trenerów 
Czy można sobie wyobrazić, że adeptów żużla szkoli ktoś, kto nigdy 

nie wyjechał na tor jako żużlowiec? Otóż bywa i tak. jednak regułą 
jest, że trenerami zostawali zawodnicy i ci najlepsi, z półki "legenclar
nych", ale także ci z mniejszymi sukcesami. Czasem nawet zdobywając 
większą renomę niż na torze. Trudno chyba znaleźć wśród mistrzów 



dyscypliny tych, którzy nie spróbowaliby trenerki - i wielu uczyniło 
to z dużym powodzeniem. 

Dla niezaawansowanych: Dziś rola trenera sprowadza się niekiedy do 
zajęć z adeptami szkółki, zawodowi jeźdźcy często mają własne sztaby dorad
ców. Zaś w pro wadze n.i u drużYny w czasie meczu trenera zastępuje „coach ", 
który tor zna z perspektywy trybuny, ale lepiej panuje nad meandrami 
organizacyjno-taktyczno-finansowymi. 

Z torów 
Tor żużlowy to owal o długości około 400 metrów otoczony od 

zewnątrz bandą, od wewnątrz krawężnikiem. Każdy tor to wielki atut 
drużyny, ma on swoistą geometrię łuków .. korzystne ścieżki jazdy: „po 
małym " czyli przy krawężniku, pod bandą czyli „po dużym". Szero

kie i długie tory bywają nazywane lotniskami .. krótsze z ostrzejszymi 
łukami („angielskie") uchodzą za trudniejsze, bardziej techniczne. Tor 
można przygotować na zawody na wiele: sposobów, może być twardy, 
miękki, śliski„. Często przygotowanie toru reżyseruje natura, kiedy 
kilkudniowe deszcze powodują, że staje się on mokry i śliski i trudno 
na nim się ścigać. 

Dla niezaawansowanych: Banda to dawniej po prostu drewniany płot 
około metra wysokości wspierający się na betonowych w słupkach, zastąpiony 
potem siatką okalająca tor jazdy. Dzil, odcinki prostych od widzów oddziela 
siatka, zaś na lukach są montowane bandy pneumatyczne. 

Z prezentacji 
Wojskowy marsz z chrypiących głośników i kilkunastu , lekko uty

kających motocyklistów ubranych w skórzane kombinezony mozolnie 
pokonujących owal 400-metrowego toru to widok z odległej przeszło
ści. jednak sama prezentacja zawodników pozostała stałym elementem 
zawodów. Wiele dyscyplin ten zwyczaj pożyczyło właśnie od żużlowców. 
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Najczęściej na platformach samochodowych, czasem luksusowymi 
limuzynami, zawodnicy podwożeni są na linię startu. Tam, bez kasków 

- twarzy w czasie zawodów nie oglądamy - wyczytywani i witani przez 

spikera (też ważna postać każdych zawodów) nagradzani są porcją 
braw i gwizdów - według reguły brawa dla naszych, gwizdy dla przy

jezdnych. Na szczęście bywają tu wcale nierzadkie odstępstwa na rzecz 
przyjaznego powitania wszystkich biorących udział w rywalizacj,i. 

Dla niezaawansowanych: Zużlowcy lekko utykali idąc do prezentacji, gdyż 
but lewej nogi mieli uzbrojony w ostrogę - metalową podeszwę. Pokonując 

wiraże, wspierali się właśnie na lewej nodze. Obecnie taką technikę iiznaje 
się za archaiczną. Wystawianą do przodu lewą nogę zastąpił balans ciała. 
Wystarczy spojrzeć na fotografie. Niemniej ostroga nadal na lewym /Jucie 
pozostała i jest przydatna podczas jazdy. 

Z motorów 
Przed laty sprzęt był czynnikiem decydującym, dobry silnik mógł 

przesądzić o końcowych rezultatach. \Vspółczcśnie różnice sprzętowe 
wyrównały sic; i na każdym z poziomów (światowym, picrwszo - czy 
drugoligowym) zawodnicy jeżdżą na porównywalnym sprzęcie, bar
dziej decyduje umiejętność skorelowania walorów maszyny z typem 
toru. Sztaby mechaników na najwyższym poziomie pracują niczym 
ekipy w boksach wyścigów Formuły 1, dokonując w czasie kilkuminu
towych przerw pomiędzy biegami potrzebnych korekt. 

Dla niezaawansowanych: Na prze/omie lat pięćdziesiątych i sze§ćdziesią
tych w Polsce też konstruowano silniki żużlowe w Rzeszowie - FIS-y, nazwane 
tak od nazwisk konstruktorów, zarazem z.awodników miejscowego klubu 
(Fedko i Iżewski). Polacy udanie „skopiowali" silnik brytyjski JAP wprowadza
jąc przy oka.zji swoje udoskonalenia. Własne motory n.a pewien czas uczyniły 
z Rzeszowa stolicę polskiego żużla. 



Z kombinezonów 
Strój żu żlowca zmieniał się od motocyklowej kurtki i skórzanych 

spodni , poprzez jednoczęściowe "skóry", po kevlarowe kombinezony. 
Charakterystyczne maski zakładane na twarz zastąpione zostały zmo
derni zowanymi kaskami. Ubiór żużlowca kryje liczne ochraniacze, 
jest ró żnokolorowy i ... przypomina słup reklamowy. Każdy centymetr 
kombinezonu wybitnego sportowca ma swoją cenę. Zanikają powoli 
inne charakterystyczne elementy ubioru jak plastrony na piersiach 
i na plecach zawodników. Na piersiach widniało godło klubu ( „byk", 

„gryf", „jaskółka", „lew", nawet poczciwa myszka Miki), na plecach zaś 

widoczny był czytelny numer. Obecnie element identyfikacji klubowej 
często widnieje od razu na kombinezonie. Numer, znacznie pomnitj
szony, przypinany jest do pleców. 

Dla niezaawansowanych: Do celów reklamvwyc/i służą też wszelkie moż

liwe do tego celit powie rzclinie motocykla, z kierownicą i siodełkiem c;/ącznie, 
buty, a także kaski. 

Z biegów 
Bieg to podstawowa „jednostka" zawodów indywidualnych bądź 

drużynowych. Bierze w nim udział czterech zawodników, na dystansie 
czterech okrążeń, zawodnicy ruszają z pól startowych, z których za 
najlepsze uważa sir; zazwyczaj pierwsze, czyli najbardziej wewnętrzne. 
Prawdziwych emocji dostarczają efektowne starty zawodników spod 
bandy, czyłi z toru czwartego, najbardziej zewnętrznego. Sq mistrzo
wie takich właśnie startów. 

Dla niezaawansowanych: Od niedawna na potrzeby wielkich żitżlowyc/1 
show przygotowywane są jednodniowe toi)' sztuczne, np. na Millenniwn Sta
dii1m w stolicy \Va/ii - Cai·d!!f; która to amw na co dzie1i służy piłkarzom 
i rngbistom. 
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Z przerw i programów 

Kiedy ko11czy si<; minutowa gonitwa , kibic nie tyłka może myślą 
wracać do walki na torze, ale dla prawdziwych milośników sportu są 
do wypełniania programy! Prawdziwy smak kibicowania żużlowym 
zawodom. Każde z nich, w zależności od rodzaju, odbywają si<; według 
z góry zaplanowanego harmonogramu startów. Zatem wiadomo, kto 
z kim spotka się w którym biegu, z jakiego pojedzie pola, wiadomo, 
w zależności od sytuacji, jakich zmian taktycznych w drużynie może 
dokonać trener, którego ze słabszych zawodników może zastąpić 
tzw. rezerwa taktyczna - czyli któryś z czołowych jeźdźców drużyny. 

To wszystko kibic te ż wie , śledzi więc nie tylko walkę na torze, ale 
i taktykę coacha druży ny, ocenia jego umiejętności wykorzystywania 
regulaminu. 

Dla niezaawansowa nych: \V zawodach drnżynowych jeźdźcy gospodarzy 
noszq kaski czerwony i niebieski, zawodnicy gości żółty i biały. \V czerwo
nym i w żółtym jeżdżą zawodnicy prowadzący parę, należący do najlepszych 
w swoich zespołach. Częstym zatem ohrazkiemjest c;padający jako pierwszy 
na metę zawodnik w kasku czerwonym, zaś stawkę zamyka zawodnik w kasku 
białym. Najczę§ciej, ale nie zawsze. nie zawsze .... 

Z równania toru 

Kiedy kibice wypełniają programy (czi;sto barwne. pełne reklam, 
wielostronicowe foldery, kiedyś cztery stron~' zeszytowego formatu) , 
na tor wychodzą gracowi, którzy tymi dosyć prostymi narzęd z iami, 

podgarniają odsypująca sii; głównie na wirażach nawierzchnię. Co 
kilka biegów na torze pojawiają sii; traktory, które przy użyciu spe
cjalnych bron równają cały tor. \V zależności od potrzeb pojawia się 
też polewaczka. Niewicie się tu zmienia, tylko traktory i polewaczki 
coraz bardziej nowoczesne. 



Dla 11iezaaz.:ai1sowa11yc/1: Pan 1ia traktorze równający tor to bardzo ważna 
postać. Tor można przygotować tak, aby utrudnić przyjezdnym skutecznie 
walkę 1ia torze. Z tzw. preparowaniem torów, dawnej do§ć nagminnym, mają 
prao:o walcz.yć sędziowie zawodów. którzy mogą nakazać prace dodatkowe, 
CZ)' wręcz 11ie dopuścić do zawodów na źle przygotowanym torze. 

Z mapy żużlowej 
Żużel w Europie uprawiany jest w kilkunastu kra,jach, choć najwięk

szy zasięg i popularność notuje w Skandynawii, Anglii i nąjwiększy 
w Polsce. Ścigają się też na żużlu, z mniejsza już pasją, w Czechach, 
w Niemczech, w Rosji, na Węgrzech, na Łotwie, na Slowenii i w kilku 
innych krajach Europy. Istotną siłę stanowią zawodnicy z Australii, nie
gdyś też i ze Stanów 2',jednoczonych. Dziś w czołówce pozostał jeden 
samotny jeździec zza oceanu - skądinąd znakomity - Greg Hancock. 

Dla niezam.mmsowanych: W Polsce żi1że/ uprawiają drnż)•ny w 22 mia
stach, a najmniejszym z nich jest 20-tysięczny Rawicz. 

Z pieniędzy 
Przez lata sport żużlowy znajdował się na marginesie sportów 

motorowych, wielkie pieniądze zaczęły tu trafiać z początkiem łat 
dziewięćdziesiątych. \Vówczas zainaugurowano cykl turniejów o tytuł 
indywidualnego mistrza świata. Żużlowe Grand Prix zmieniło dia
metralnie obraz sportu. Pojawiły sil'. telewizyjne transmiąje, na sta
dionach poczęto umieszczać reklamy wielkich firm energetycznych, 
paliwowych. \V Polsce za poszczególnymi drużynami stoją poważni 
przedsiębiorcy i firmy (np. Toruń, Leszno), tam gdzie brakuje takiego 
wsparcia, pojawiąją się mimo wielkich tradycji spore kłopoty (Często
chowa, Bydgoszcz). 
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Dla niezaawansowanych: Zużlowcy nerwowym rnchem wciskający na 
czo/o przed kamerą czapeczkę z logo sponsora są stałym elementem medial
nego przekazu. 

z ligi 
Na świecie najważniejsze są zawody Grand Prix - zawody indywidu

alne. \V Polsce największe emocje budzą zawody drużynowe o mistrzo

stwo ligi. Kibice po prostu kochają ligę: ekstraligę, pierwszą, bądź 
drugą, w zależności od tego, w której występuje miejscowa drużyna. 
Kilkutysięczne widownie na spotkaniach, nawet najsłabszych teamów 
nie należą cło rzadkości. Drużyna składa się z siedmiu zawodników, 
a o sile stanowi z jednej strony wyrazisty lider, rzadziej atutem moż.e 
być wyrównany skład zespołu. 

Dla niezaawansowanych: W świecie żużla polska Ekstraliga, to niczym 
i..;/oska CZ)' angielska ekstraklasa piłkarska. Tu można spotkać wszystkich 
najlepszych jeźdźców walczących o tytuł mistrza §wiata, którzy podpisują 
najwyższe kontrakty. Start w polskiej lidze każdego z zawod11ików nobilituje. 
niczym futbolistę gra w zespole Barcelony. 

Z żużlowych stolic 

Mawiano, że sport żużlowy to domena małych miast. Stolicami 
żużla bywały i są niewielkie miejscowości: Rybnik, Leszno, większe 
od nich Rzeszów i Gorzów, wreszcie takie miasta jak Częstochowa, 
Bydgoszcz, Toruń, Lublin, po \Vrocław. jest na mapie żużlowej Gdańsk. 
Uparcie, choć bez sukcesów, w cieniu innych dyscyplin, walczą żuż
lowcy w Krakowie i Łodzi. 

Dla 11iezaawansowa11ych: Nie przyjął się żi1żel Ll Warszawie. Stąd może, 
Ll czę.fri i słuszne przekonanie o sporcie dla „s/abiej Ll)'kształco11yc!1, z 11111iej
szych miejscowości", które od lat ciąży nad żużlem. 



Z innych odmian 
Żużlowcy ścigają się nie tylko na żużlu, ścigają się na z torach tra-

wiastych, ścigają się na lodzie . W Polsce jednak żużel - to żużel. · 
Dla niezaawansowanych: Próbowano także wyścigów w składzie sześciu 

zai.;odników, ale i ten eksperyment się nie zadomowi/ na polskich torach. 

Z kobiet 
Kobiety w sporcie żużlowym spotkać można nie tylko na trybunach 

i w sekretariatach zawodów. Pojawiły się panie prezesujące żużlowym 
klubom. Natomiast za czołowymi jeźdźcami nierzadko podróżują 

fanki ich występów, niczym miłośniczki muzyków rockowych . Moż
liwość spotkania z mistrzem, rozmowy czy zdobycia fotki u boku 
hołubionego jeźdźca należą do najcenniejszych pamiątek. A udział 
w dorocznym balu mistrzów czarnego sportu w Lesznie to marzenie 
wręcz niedościgłe . 

Dla niezaawansowanych: Od kilku lat panie podejmują coraz energiczniej
sze próby wtargnięcia na toi·„. w charakterze zawodniczek. Na razie działacze 
bronią im wstępu zasłaniając się przepisami. Ale za lat kilka„. 

Z upadków 
Są momenty, kiedy na stadionie gwałtownie milkną silniki, na 

trybunach zapada cisza. Upadek, karambol kilku zawodników„. bieg 
przerwany. Moment oczekiwania, czy zawodnik poruszy się czy sam 
wstanie, wróci o własnych siłach do parkingu, czy zwiezie go z toru 
karetka. Upadki tak często medialnie eksponowane nie są tym, na co 
czeka się na stadionie. Wbrew niektórym opiniom pochodzącym na 
ogół od tych , którzy zapachu żużla nie powąchali 

Dla niezaawansowanych: Na co czekajq kibice? Na efektowne mijanki, na 
szarże pod bandą, na blokowanie przy krawężniku, na odważne wchodze
nie w luki, na umiejętne zamykanie przeciwnikom toru jazdy, na efektowne 
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szp1·yce spod kół utrudniające jazdę rywalom. Można podziwiać odLlagę, tech
nikę jazdy, opano-wanie maszyny. 

Z tragedii na torze 
\V wypadkach na torze gini;:li mistrzowie, jak Anglik Peter Craven 

i adepci, których nazwisk nie zdążono nawet wpisać do programów 
zawodów. Ginęli na skutek własnych błędów, awarii sprzętu, winy 
rywali z toru. Lista jest długa . Ale czy rzeczywiście tak przera żająca, 
skoro cała histor ia polskiego czarnego sportu notuje mniej ofiar śmie r

telnych niż ginie ich w niejeden letni weekend na drogach? 

Dla niezaawansowanych: Wielu zawodników, którzy skończyli karierę 
z ciężki. mi urazami, z trwałym kalect-wem, pozostało przy żużlu. Pracą trener
ską zajmował się poruszajqcy się na wózku ongiś znakomity zawodnik Bogu
sław Nowak, świetnie zapowiadajqcy się miody żużlowiec Krzysztqf Cegielski, 
w wyniku ciężkiej kontuzji nie mogąc już jeździć na motorze, znakomicie 
komentuje zawody podczas transmisji telewizyjnych. 

Z tragedii poza torem 
Związek między umiejętnością jazdy na motocyklu bez hamulców 

po łuku, a rad zeniem sobie na życiowych za krętac h , to wcale niejed
noznaczny materiał na kilka grubych ksiąg. Są i tragedie małże ńskie 
zakończone ciosem noża lub sa mobójstwem w więziennej celi. Są 
historie młodego mistrza świata, który nie dźwignął ciężaru sukcesu, 
są historie trudno zrozumiałych desperackich kroków młodych ludzi, 
przed którym i - zdawać by się mogło - kariera sportowa stała otwo
rem, są i ponure historie mordów na tle kryminalnych porachunków 
dokonanych przez zawodników z czołowego klubu. Ciemna strona, 
rewers legendy, droga ku zapomnieniu.„ 

Dla niezaawansowanych: Jedna z tych historii znalazła się już na deskach 
teatru. Spektakl „Zapach tuż/a" stanowi opowieść o losach legendy sportowej 



Gorzowa, Edwarda ]ancarza, pierwszego żużlowca świata, któremu w rodzin
nym mieście postawiono pomnik. 

Postscriptum: 
W każdą wiosenną i letnią niedzielę w Polsce odbywa się kilkanaście 

zawodów żużlowych. Licząc ostrożnie, gromadzą one na coraz nowo

cześniejszych, stale modernizowanych stadionach ponad 50 tysięcy 
widzów. Od lat, od początku kwietnia, do końca września, początków 
października. Zawodom żużlowym towarzyszy specjalistyczna prasa, 
portale internetowe, bezpośrednie transmisje radiowe i telewizyjne, 
wydawnictwa książkowe, kompendia statystyczne, wreszcie gry kom
puterowe. Swiat żużla. 

ZENON BUTKIEWICZ 
teatrolog, dyrektor teatrów, organizator festiwali, publicysta teatralny. 

Opublikował m.in. monografię Festiwal czasów PRL-u. W latach 1993-2008 

dyrektor naczelny Teatru Współczesnego w Szczecinie. Od 2009 dyrektor 

Departamentu Narodowych Instytucji Kultury w MKiDN. 

Od ponad pól wieku zasiada na widowniach teatrów i trybunach stadionów 

żużlowych. 
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Artur Pałyga 

SZWDLEŻERDWIE 



SCENA I 

PREZES 

PREZES 

To nie jest prosty sport. 

Wydaje się. że to jest prosty sport. 
Ale to nie jest prosty sport. 
Wydaje się, że to jest prosty sposób na życie. 
Ale z tym się wiążą wydatki . 
Kiedyś ludzie jeździli ot tak. Nie było pieniędzy. 
Teraz są pieniądz e. Wkroczyła komercja. 
Są upadki. Motocykl się psuje. Trzeba go naprawiać. Trzeba się 
na tym trochę znać. 
Nie uznaję zawodników, którzy nie wiedzą. na czym jeżdżą. 
Spytacie mnie, co jest ważniejsze. motocykl. czy zawodnik. 
Odpowiem: jest jeszcze tor. Trzeba go utrzymać. Trzeba dbać . 

Ten tor musi być dobry. 

Spytacie mnie, czy silnik jest ważny. Odpowiadam: silnik jest silnik. 
A jest jeszcze głowa. Jeżeli zawodnik nie ma poukładanej sprawy 
życiowej, jeżeli mu kobieta truje non stop przysłowiową dupę, jeżeli 
mu wysyła esemesy przed, po i w trakcie meczu , jeżeli, nie daj mój 
Boże, przyjedzie i zacznie gadać: "Po co ty tym fankom autografy 
dajesz?" i tak dalej, i tak dalej . Jeżeli zawodnik nie będzie miał 
poukładanej sprawy finansowej, bo mu kobieta mówi: kup mi to, to, 
to i to, a on potrzebuje na motocykl , na silnik, na sprzęt, to nie ma 
wyników i nie ma pieniędzy, i koło się zamyka. 
Głowa! Wszyscy chcą wygrywać, ale nie wszyscy potrafią z głowy 
wykrzesać, jak wygrywać! Jeżeli ktoś nie potrafi ustawić sobie 
kobiety, jak ustawi walkę? 
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Oczywiście. Są takie sytuacje, że im gorzej, tym lepiej. Im bardziej 
pod górkę, tym bardziej z górki. To jest psychika. 
W Polsce są duże pieniądze. Naprawdę duże pieniądze. Nigdzie 
nie ma takich pieniędzy, jak tu. A gdzie są duże pieniądze, tam są 
oczekiwania. 
Na trybunach są ludzie biznesu, władzy, półświatka . Wiadomo. 
jest z tego prestiż, polityka, lansowanie się. Do zawodnika, który 
osiągnął sukces, każdy chce się przykleić. To jest gość! 
Oczywiście są żużlowcy i żużlowcy. 
Jeden zawodnik przebaluje całą zimę, jak ten słynny świerszcz. 
Inny w tym czasie będzie się odżywiał, prowadził sportowy tryb 
życia. Będzie kombinował, jak by tu przejść zimę . Będzie ćwiczył na 
przykład mii;:śnie kręgosłupa, będzie biegał, siłował się na siłowni, 
zima nie zima, śnieg, nie śnieg , jak najczęściej będzie miał kontakt 
z motocyklem. Dobry zawodnik to zwierzę! I potem patrzeć na to 
zwierzę to jest rozkosz. jak jest zbudowane, jak mu mięśnie grają . 

Profesorowie medycyny mogliby się uczyć fizjonomii . 
Dobry zawodnik jest kontrowersyjny. Wyprzedza epokę. Na przykład 
ktoś zaczyna jeździć po zewnętrznej, na jednym kole. Wszyscy 
stukają się w głowę, mówią wariat! A potem też takjeżdżą. Wariat 
wyprzedził epokę. Stal się wzorem do naśladowania . 

To, co cenię w ludziach, to waleczność. W tym sporcie każdego czeka 
katastrofa. Miażdżąca, potworna, straszna. Powtarzam, nikogo nie 
ominie. Ale dla mnie wartościowi są ci ludzie, którzy nie odpuszczą. 
Którzy wsiądą i jadą dalej, jakby nigdy nic. I to jest piękne. To krzepi. 
W tym sporcie znajduję wartości, których nie ma już w powszednim 
życiu. Pasję i namiętność. Dlatego jeśli mnie spytacie, czy to będzie 
opowieść o sporcie, odpowiem: nie, to nie będzie opowieść o sporcie. 
To będzie opowieść o paąji i namii;tności! O życiu i o śmierci! 

O miłości i o nikczemności! 
Znacie? To posłuchajcie! 
Dziewczyny! 



SCENA 2 

CASTING NA DZIEWCZYNY ŻUŻLOWCÓW 

EKSPERT 
KANDYDATKA NA DZIEWCZYNĘ ŻUŻLOWCA NUMERJEDEN 
KANDYDATKA NA DZIEWCZYNĘ ŻUŻLOWCA NUMER DWA 
KANDYDATKA NA DZIEWCZYNĘ ŻUŻLOWCA NUMER TRZY 
KANDYDATKA NA DZIEWCZYNĘ ŻUŻLOWCA NUMER CZTERY 

EKSPERT 
Uwaga, uwaga! Wybieramy dziewczyny żużlowców! Przechadzamy 
s ię tam i wzdłuż, machając pomponami. Nogi pokazujemy na 
zewnątrz i wewnątrz. Pamiętamy, prawdziwa dziewczyna żużlowca 
nie ma zahamowań I 

KANDYDATKA NA DZIEWCZYNĘ ŻUŻLOWCA NUMER JEDEN 
Jarosław Kalinowski. Zawodnik Wybrzeża Gdańsk. Lat dwadzieścia 
siedem mając, zabił żonę. Powiesił się w celi więziennej. 

KANDYDATKA NA DZIEWCZYNĘ ŻUŻLOWCA NUMER DWA 
Andrzej Sokołowski. Zawodnik Unii Leszno. Wymiatał, aż miło. 
Gdy zaczął, miał lat szesnaście. Popełnił samobójstwo w wieku lat 
trzydziestu czterech. 

KANDYDATKA NA DZIEWCZYNĘ ŻUŻLOWCA NUMER TRZY 
Piotr Gancarz. Zawodnik Stali Rzeszów. Powies ił się, mając łat 

dwadzieścia dziewięć, gdy żona groziła odejściem. 

KANDYDATKA NA DZIEWCZYNĘ ŻUŻLOWCA NUMER CZTERY 
Karol Lis. Kolejarz Opole. Powiesił sir;. Czterdzieści trzy lata. Żona 
chciała odejść. 
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KANDYDATKA NA DZIEWCZYNĘ ŻUŻLOWCA NUMER JEDEN 
Robert Dados. Mistrz Swiata. Udało mu się powiesić dopiero za 
trzecim razem. Po pierwszych dwóch próbach wciąż jeździł. Miał lat 
dwadzieścia siedem. Zostawił syna, Denisa i żonę. 

KANDYDATKA NA DZIEWCZYNĘ ŻUŻLOWCA NUMER DWA 
Rafał Kurmański. ZKŻ Zielona Góra. Powiesił się na klamce w pokoju 
hotelowym. Lat dwadzieścia dwa. 

KANDYDATKA NA DZIEWCZYNĘ ŻUŻLOWCA NUMER TRZY 
Łukasz Romanek. Rybnik. Mistrz Europy. Powiesił się w garażu, 
mając dwadzieścia trzy lara. 

EKSPERT 
Figura druga. Oczekiwałbym waszej inwencji. Wierze; w was, wic;c 
idźcie na całość! 

KANDYDATKA NA DZIEWCZYNĘ ŻUŻLOWCA NUMER CZTERY 
Nic nie zapowiadało tragedii. Nie wiadomo, dlaczego targnął się na 
swoje życie. 

KANDYDATKA NA DZIEWCZYNĘ ŻUŻLOWCA NUMER JEDEN 
Ostatnio nie jeździł dobrze. Nie był w dobrej formie . 
KANDYDATKA NA DZIEWCZYNĘ ŻUŻLOWCA NUMER DWA 
Są podejrzenia, że nie wytrzymał krytyki kibiców. 

KANDYDATKA NA DZIEWCZYNĘ ŻUŻLOWCA NUMER TRZY 
Wypadek miał duży wpływ na jego życie. 



KANDYDATKA NA DZIEWCZYNĘ ŻUŻLOWCA NUMER CZTERY 

Wygwizdywany na meczach. Po śmierci ułożyli napis. 

WSZYSTKIE 

Przepraszamy' 

KANDYDATKA NA DZIEWCZYNĘ ŻUŻLOWCA NUMER JEDEN 

Był wesoły. Nosił w sobie żywioł. Nie chciał być przeciętny. 

KANDYDATKA NA DZIE\VCZYNĘ ŻUŻLOWCA NUMER D\VA 

Zbierał komiksy, wyszywał, ładnie rysował i grał na gitarze. 

Prowadził aktywny tryb życia. Nigdy się nie nudził. 

KANDYDATKA NA DZIEWCZYNĘ ŻUŻLOWCA NUMER TRZY 

Czasami ponosiło go trochc; szaleństwo. Ułańska fantazja I 

EKSPERT 

Kończcie! 

KANDYDATKA NA DZIEWCZYNĘ ŻUŻLOWCA NUMER.JEDEN 

Jawił mi się, jako twardziel. Do wszystkiego doszedł dzięki silnej 

woli oraz ciężkiej pracy. Stawiał poprzeczkę wysoko. Ale poza torem, 

wybaczcie, był zagubiony jak dziecko. 

EKSPERT 

Ostatnia figura! 

KANDYDATKA NA DZIEWCZYNĘ ŻUŻLOWCA NUMER DWA 

Zawzięty. Odważny. Wciąż pragnął wygrywać. Doszedł do sukcesów 

dzięki własnej woli. Niespożyty organizm domagał sir; wciąż 

mocniejszych dawek adrenaliny. 
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KANDYDATKA NA DZIEWCZYNĘ ŻUŻLOWCA NUMER TRZY 

Toczyła się w nim walka. Z jednej strony bezkompromisowy 

twardziel. Z drugiej dusza wrażliwa, o dużych emocjach. Uwielbiał 

kibiców. 

KANDYDATKA NA DZIEWCZYNĘ ŻUŻLOWCA NUMER CZTERY 

Do życia był mu potrzebny tłum. I stadion. Cała Polska wstrząśnięta 

była tym wypadkiem. Coraz większe problemy z psychiką 

powodowały, że nie mógł się odnaleźć. 

KANDYDATKA NA DZIEWCZYNĘ ŻUŻLOWCA NUMER JEDEN 

Ratuje go mechanik. Miesiąc później żona. Niektórzy działacze na 

boku przyznają, że winna jest może atmosfera, która zatruwa polski 

żużel. Fanatyzm kibiców. Chore ambicje sponsorów. Presja na jazdę 

do upadłego.! 

KANDYDATKA NA DZIEWCZYNĘ ŻUŻLOWCA NUMER DWA 

Leżysz w kraksie, a w następnym biegu, o ile jesteś w stanie wsiąść na 

motor, jedziesz znowu, bo klub chce mieć punkty, a sponsor obiecał 

dodatkowy tysiąc. 

EKSPERT 

W tej pięknej dyscyplinie, zużlu, brak jest człowieczeństwa. jeśli nie 

umierasz za klub, to po tobie. Przykra sprawa. 

SCENA 3 
WYŚCIG I 

Scena wizyjna. 



SCENA 4 
FRYZJER 

FRYZ.JER 
4 facetów robi 4 okrążenia. 

Papież 

godz. 21:37 

2+1+J .-r13 

1+3=4 

Smoleńsk 

godz. 8:41 

8+4+1=13 

1+3=4 

Scheswig Holstein otwiera ogień na Westerplatte 

godz. 4:45 
4+4+5=13 

1+3=4 

Czwórka to polska liczba. Dlatego żużel jest polską specjalnością. 

ZB + Z9 

SCENA 5 
SINDIRELLA ZE SZCZOTECZKĄ 

SINDIRELLA 
MŁODY 

ZŁAMANY 

MISZCZU 

MŁODY 

Zęby myjesz tą szczoteczką? 

SINDIRELLA 
Sorka, bo ja z tą szczoteczką do zębów, że jak u dentysty. Ale łańcuch 
i zębatki czyścić najlepiej szczoteczką. Potem wyrzucam, spoko. Ja 
lubię, że to zawodnicy cenią. Umyć ci motor? 

MŁODY 

Dupę możesz mi umyć najwyżej. W środku. 

SINDIRELLA 
ja jestem Sindirella. Oszczędzać na środkach smarnych, nie mqja 
taktyka. Zębatka cierpi i cały układ do zmiany jest potem. Hejka! 

ZŁAMANY 

Ty, jak ci tam, co mi tam smarujesz? 

SINDIRELLA 
To ja, Sindirella. Syf ściągam, Złamany. Marzę o profesjonalnym 
odtłuszczaczu. 



ZŁAMANY 

Łańcucha nie zepsuj! 

SINDIRELLA 
Nie ściągam , Złamany! Zdemonotowalam osłonę, żeby syfa 

wydłubać. 

ZŁAMANY 

Syfa to ty masz. 

SINDIRELLA 

Z łańcuchem, jak z dzieckiem. Przetarcie szmatką się zda na niewiele. 

MISZCZU 

Mój myty już? 

SINDIRELLA 

Umyłam. 

MISZCZU 

I nic mi tam nie ruchać więcej! Bo ja cię wyrucham. Żart. Nie 

tknąłbym cię kijem. 

S!NDIRELLA 

Sorka. 
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SCENA 6 

SANDRA PRZED DRZWIAMI DO ŁAZIENKI 

SANDRA 
MACIEK 

SANDRA 

Ty skurwysynu! 

Skurwysynu! 

I co ja mam teraz z dzieckiem zrobić? 
Niech słucha! Niech ma kino nocne! O wdowie, kurwa , polskiej. 

Niech się zjadą kurwa, kurwy, z całej, kurwa, Polski na twój, kurwa, 

pogrzeb. wszystkie kurwy twoje, myślisz, kurwa, że co kurwa, że nie 
wiem? Ze ja oczu nie mam? Może nie mam, nie wiem. Może jakbym 

miała, to bym przejrzała była wcześniej. 

I co ja teraz mam zrobić, jak przejrzałam? 

Patrz, do czego ty mnie doprowadzasz?! 

Co ty ze mnie zrobiłeś? Co zrobiłeś ze mnie?! 

Cipę głupią z dzieciątkiem! 

Paznokcie mi się łamią. Awitaminoza! Ty myślisz , że skąd to się 
bierze? Z powietrza? 

Może i z powietrza, jak całe to twoje życie z powietrza wzięte, 

z niczego! 

Dom miałeś wykończyć, nie siebie! 

Może i cipą głupią jestem, ale ja mam prawo! 

Żebyś ty raz na szczepienie dziecka , do przychodni dziecka' Zebyś ty 

o dziecku, że dziecko masz I Które ciebie kocha' 

Najłatwiej uciec! Najłatwiej spierdolić! 

ja chciałam być matką! I po cóż! 



Słyszysz, co ja mówię? Żebyś ty jedno zdanie potrafił po ludzku 

powiedzieć! Eeeee, bede, eeeeee, bede, eeeeee. A właśnie nie 

bedziesz! 

Co ty potrafisz? No co ty potrafisz? jeździć po kółku potrafisz! Teraz 
to już nawet jeździć nie potrafisz! To jest śmiechu warte! już nic nie 

potrafisz! Herbaty nie potrafisz! Wody nie potrafisz! Z dzieckiem nie 

potrafisz! Tylko jeździć po kółku, jak debil, w jedną stronę. Ty masz 

jakieś myśli w ogóle pod tym tam? Teraz to na pewno I Teraz to już 

nie masz czym myśleć, bo ci mózg wyżarło! A może ci go już wyżarło 

dawno, tylko nie było widać pod tym tam! jakby nie wyżarło, to byś 
pomyślał może, co ja robię tutaj, kim jestem. Matką dziecka twego! 

Może byś pomyślał, że masz matkę dziecka twego w domu twoim! 
Biegłam. jak głupia biegłam Lola. 

Myślisz, że to jest przyjemne? Myślisz, że to jest przyjemne 

dowiadywać się od obcych ludzi, że twój mąż nie żyje? Co myślisz? Ze 

to jest przyjemne? Ze mnie to rozbawiło może? No może rozbawiło, 

bo to jest śmiechu warte' Prosiłam, błagałam! Żebyś nie wracał już 
do tych debili, którym się mózg od jeżdżenia po kółku odkleja. 

Mówiłeś, dobrze, mówiłeś, dobrze, mówiłeś, dobrze , mówiłeś, 
dobrze, mówiłeś, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. 

Musi wybrać człowiek, co jest ważniejsze w końcu, tak? Musi, czy nie 

musi? 

ja cię przepraszam. Ja bym cię chciała najstraszniej przeprosić. 
Człowiek czasami mówi w złości. A przecież to nienajważniejszc. 

Ani pieniądze, ani nie wiem co. Maciek, ja bym się chciała do ciebie 
przytulić. Zwinąć w kółko. ł żebyś mnie głaskał. 

MACIEK 

Ta dam! 

SANDRA 

De bił! 
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SCENA? 
U FRYZJERA 

I. 

FRYZJER 
IZABELLA 

FRYZJER 
Mina cherubina, usta jak malina . Jak cie; zrobić, dziecko? 

I ZA BELLA 

Szałowo! 

FRYZJER 
No to szalejemy! 

IZABELLA 

Zaszalałby pan ze mną? 

FRYZJER 
Dziecko, nie brykaj! 

IZABELLA 

Gdyż? 

FRYZJER 
Siwy włos uszanuj! 

IZABELLA 
Na motorze by mnie pan przewiózł. 



FRYZJER 
Na jakim motorze? 

IZABELLA 
Pan wie na jakim. 

FRYZ.JER 
Dziecko! 

IZABELLA 
No na tym motorze, na pana motorze, co zawsze mi się myli, jak on 
się nazywał. 

FRYZJER 
Excalibur. 

IZABELLA 
Na ekslibrisie by mnie pan przewiózł. 

FRYZJER 
ja nie wiem, gdzie on teraz jest. 

IZABELLA 
, o niech pan opowie! Niech pan mówi' Niech czas zleci' ja nie lubię, 
jak czas nie zleci. 

FRYZJER 
Excalibur. 

IZABELLA 
Po trupie jak pan go kupił. Pan opowie, jak pan go po trupie kupił. 
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FRYZJER 
Od żony. 

IZABELLA 
Od wdowy. 

FRYZJER 
Od wdowy. 

IZABELLA 
No nie wiem, co ja bym, jako żona, wdowa zrobiła, powiedziała, 

gdyby ode mnie, wdowy, ktoś chciał po trupie motor kupić. 

FRYZJER 
Ona go sama sprzedać chciała. 

IZABELLA 
Napisała ogłoszenie: sprzedam po trupie motor. 

FRYZJER 
Wiedziałem, że chłop si.,: zabił na tej maszynie i że będzie na 

sprzedaż. 

IZABELLA 
Skrwawiony był? 

FRYZJER 
ja o cym spotkaniu nieraz myślę. Bo to nie było dziwne, że po 
trupie. Wtedy. że po trupie nie było tak dziwne. Dzisiaj jest dziwne, 

wtedy nie. 



IZABELLA 

Więcej trupów było niż żywych wtedy. 

FRYZJER 
Zawsze więcej. Dzisiaj też więcej . Ale że żona, wdowa sprzedaje po 

trupie, nie było dziwne. Ale ona tego mocoru się w ogóle nie chciała 

dotknąć. W ogóle podejść nawet! Powiedziała, tam stoi ten motor, 

proszę go obejrzeć. 

IZABELLA 

Skrwawiony był? 

FRYZJER 
Brudny był. Ze wszystkiego. 

IZABELLA 

No ale niech pan czesze dalej! 

FRYZJER 
Ja krwi nie widziałem, ale mogła być. Brudny był, z błota, ze 

wszystkiego. 

IZABELLA 

Nie umyła go? 

FRYZJER 
Absolutnie! Przyprowadzili go i tak stał. I ze mną w ogóle nie 

rozmawiała. 

IZABELLA 

Niech pan czesze! 
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FRYZJER 

W ogóle na mnie nie patrzyła i mówiła obok mnie, w powietrze. 

łZABELLA 

W żałobie była? 

FRYZJER 

Elegancka. Paznokcie w czerwieni, fryz zrobiony, ale w jakiejś tam 

żałobie. Mówiła, że ten motor pod nikim nie pojedzie. 

łZABELLA 

Pod panem pojechał. 

FRYZJER 

Pode mną pojechał. 

IZABELLA 

W końcu rzucił pana. 

FRYZJER 

I w końcu mnie rzucił. 

IZABELLA 

Odmieniło się. 

FRYZJER 

Odmieniło . 

I ZA BELLA 

Niech pan czesze. A czemu? 



FRYZJER 
Czemu się odmieniło? 

IZABELLA 
No. Czemu? 

FRYZJER 
Wiesz, dziecko, o tych sprawach trudno się gada z motorem. 

IZABELLA 
A potem go pan sprzedał. 

FRYZJER 
A potem go sprzedałem. 

IZABELLA 
I następny też się na nim zabił. 

FRYZJER 
I następny też się zabił. 

IZABELLA 
I? 

FRYZJER 
I już na nim nie jeździ. 

IZABELLA 
I nie interesował się pan, co potem' 
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FRYZJER 

Co potem, interesowałem się, interesuję. Chcesz usłyszeć? 

IZABELLA 
Co potem? 

FRYZJER 
Tak. Chcesz usłyszeć, co potem? Puścić ci? 

łZABELLA 

Jasne! 

FRYZJER 
Nie boisz się? 

IZABELLA 

Boję sii;:. Ale ja się lubię bać . Mi się chyba coś robi w środku, jak się 
boję. 

FRYZJER 
Wiem. 

2. 

FRYZJER 
SANDRA 

FRYZJER RYSIEK 
Piankę ci , Sanclruniu wetrę. 

Asymetrycznie, stylowo. Grzywkę clrapieżniczkę. Pasemeczka. 
Z takim cięciem fantazyjnym, o. 



SANDRA 

Panie Ryszardzie, stylowo. 

FRYZJER RYSIEK 

No i cóż to si<;: odbywa, proszę ciebie, znieśli przyciąganie! 

SANDRA 

Co pan powie? 

FRYZ.JER RYSIEK 

Proszę ciebie, wyobraź, że nie ma już siły ciążenia! Okazało się, że 

blef! Trzymamy się, proszę ja ciebie, nie na grawitacji, ale, wyobraź, 

poprzez zakrzywienie się czasoprzestrzeni. 

SANDRA 

Krótszy tył niech pan zrobi. 

FRYZJER RYSIEK 

Wokół każdego ciała się zakrzywia. I stąd przyciąganie . .Jak tor 

żużlowy sic;: zakrzywia. A na torze motor. 

SANDRA 

jak kiedy skręcasz? 

FRYZJER RYSIEK 

jak na wirażu. Się przechyla. Dajmy na to, tor, jako przestrzeń, po 

której jedziesz, krążysz. Motocykl to, przypuśćmy, proszi;; ciebie , 

czas. I ten czas mnie niesie. I się zakrzywia, bo wiraż, bo ruch, bo 

ciężar ciała. 
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SANDRA 

.Jaki z tego wniosek? 

FRYZJER RYSIEK 
Ze jeśli się zakrzywia, to logiczne, że musi coś być poza tym, nie 

logiczne? Tylko trzeba się przebić . .Jak przez bandę. A w tym celu 

ciało się musi rozłożyć tu, na tym świecie, żeby przejść na tamten, 

poza czasoprzestrzeń. To logiczne, że się z ciałem nie da. Nie da się 

z ciałem przebić przez tę bandę. Przynajmniej nie z takim. 

SANDRA 

Nie z jakim? 

FRYZJER RYSIEK 

Nie z takim, jakie mamy teraz. 

SANDRA 
Pan lepiej o beczce śmierci opowie. ja lubię, jak mężczyźni męscy są. 

FRYZ.JER RYSIEK 

Co tu opowiadać? 

SANDRA 

I jak pan z żużla przeszedł na fryzjerstwo! 

FRYZJER RYSIEK 

W dupę dostaniesz, mała, jak będziesz się śmiać. 



3· 
FRYZJER 
SYLWIA 

SYLWIA 
Smierdzi . 

FRYZJER 
Gorąc . Wilgoć. Rozkład. 

SYLWIA 
Ale tu. Czymś wyraźnie jedzie. 

FRYZJER 
W salonie? 

SYLWIA 
No. 

FRYZJER 
A z czym ten zapach pani się kojarzy? 

SYLWIA 
Plastik, chemia, stary wywoływacz do zdjęć, zatęchła benzyna, zgniłe 
jajo. 

FRYZJER 
A! To kotek. 

SYLWIA 
Pan kotka ma? 
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FRYZJER 
Zużelka. Na żwirku ma ustęp. 

SYLWIA 
I to tak jedzie? 

FRYZJER 
Kiedyś to było czuć. Teraz to już prawie nie czuć. 

SYLWIA 
Zużelek osłabł? 

FRYZJER 
Zużelek się trzyma, ale kiedyś ich miałem bogactwo. Tych kotków. 

SYLWIA 
Jak bogactwo kotków? 

FRYZJER 
Hodowlę taką miałem. 

SYLWIA 
I co się stało z nimi, z kotkami? 

FRYZJER 
Zabite. 

SYLWIA 
Kto je zabił? 



FRYZJER 
Ja. 

SYLWIA 
Pan? Zabijał kotki? 

FRYZ.JER 
No. Trochę. 

SYLWIA 
Dlaczego?' 

FRYZJER 
Na skórki. 

SYLWIA 
Zdziera ł pan skóry z kotów?! 

FRYZ.JER 
Na kręgosłup. Bolał. 

SYLWIA 
A Zużelek? 

FRYZJER 

Topiłem go, ale przeżył. I tak jakoś patrzył. To pomyślałem: A! 
Kocisyn nie chce umrzeć, niech żyje! 

SYLWIA 

Pan zawsze takie historie klientkom podczas strzyżenia włosów 
opowiada? 

44+45 

FRYZJER 
Zależy. 

SYLWIA 
Wolę o kręgosłupie . Czemu pana bolał? 

FRYZJER 
Wypadek, wie pani, miałem. W beczce śmierci, jak jeździłem. Jak się 

jeździ w beczce śmierci to się wcześniej, później ma wypadek. I ja 

miałem wcześniej. Deska się poluzowała . I zobaczyłem umarłych. 

I więcej nie wsiadłem na motor. Ani tam nawet nie poszedłem, na ten 

stad i on więcej . 

SYLWIA 
Przywidziało się panu . 

FRYZJER 
Myśli pani? 

SYLWIA 
W strachu człowiek różne rzeczy widzi. Umysł ludzki jest dziwny. 

FRYZJER 
Pani po studiach? 

SYLWIA 
Po kulturoznawstwie. 

FRYZJER 
Moja żona po gastronomii i zarządzaniu. Trzydzieści lat to 

studiowała. 



SYLWIA 
I? 

FRYZJER 

I umarła . A teraz nie wiem, co robi. Grzywkę podciąć? 

SYLWIA 
Jak, co robi? 

FRYZJER 
Kto? 

SYLWIA 
Zona. 

FRYZJER 
Moja? 

SYLWIA 

No co może robić? Teraz? Pana zdaniem? 

FRYZJER 
Nie wiem, ale mówi do mnie. 

SYLWIA 
A co mówi? 

FRYZJER 
Ostatnio powiedziała - kubek-. 
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SYLWIA 
Kubek? 

FRYZJER 
Kubek. 

SYLWIA 
I co? 

FRYZJER 
Trzydzieści złotych pani płaci. Zapraszam znów. 

SCENA 8 
BAL ŻUŻLOWCA 

I. 

PREZES 

Generalnie życie to nie li tylko pot i łzy. 

jest czas wałki i czas wolny. 

Przekujmy nasz pot i łzy w beztroską zabawę w tej ekskluzywnej 

restauracji, w której jak co roku spotykamy się z miłą atmosferą 

na niezastąpionym balu żużlowca. 

Ze szczególną życzliwością witamy nasze odstrzelone kobiety, które 

umilą nam czas na parkiecie. 

Wraz z nimi oddajmy się szalonym harcom z kontrolowanym 

poślizgiem. 

Ze tak się lirycznie wyrażę, szable w dłoń! 

Służba cesarska, zabawa husarska. 

Czas relaksu czas zacząć! 



2. 

PREZES 
IZABELLA 
MŁODY 

PREZES 

Presja, tak, presja. Zużel to męski sport. Oczekiwania mieć będziemy 

coraz większe. Zgoda? 

IZABELLA 

Na twoje wynagrodzenie skladać się będzie wynagrodzenie 

podstawowe i wynagrodzenie dodatkowe. 

MŁODY 

OK. 

PREZES 

Był taki zawodnik Romanek. Po treningu poszedł i się powiesil. 

Nie wytrzymał presji. Miał zobowiązania, wyniki gorsze, brak 
sukcesów, pętla się zaciska. Zgoda? 

IZABELLA 

Wynagrodzenie podstawowe z tytulu przygotowania do sezonu oraz 

za zdobyte punkty i punkty bonusowe zawodnika. 

MŁODY 

Zgoda. 

48+49 

PREZES 
ja cenię ludzi z pasją . Cenię fanatyków. To oni decydują o obliczu 

sportu. 

I ZA BELLA 
Wynagrodzenie dodatkowe to wszelkie inne wynagrodzenie 

zawodnika określone w regulaminie, w szczególności nagrody 

pieniężne za wygrane mecze i w odniesieniu do średniej 
biegopunktowej przypisanej zawodnikowi sklasyfikowanemu 

na liście klasyfikacyjnej. 

MŁODY 

jasne. 

PREZES 
Cenię waleczność. Cenię sukces. Cenię jazdę do końca. 

I ZA BELLA 
Podpisując kontrakt, akceptujesz treść, nie wnosisz żadnych 

zastrzeżeń do jego zapisów. 

MŁODY 

A od siebie coś powiesz? 

IZABELLA 
Ładny jesteś chłopiec. 

PREZES 
Za największą cnotę uważam lojalność. 



MŁODY 

Gdzie podpisać' 

3· 
ZŁAMANY 

MISZCZU 

ZŁAMANY 

Zajebię cię! jeszcze raz mnie tak zajedziesz, skurwielu, cię: z<ijebięl 

MISZCZU 

Dzik jest dziki, dzik jest zły. Dzik ma bardzo ostre kły. 

ZŁAMANY 

Dupą mnie trzasnąłeś' Normalnie wcelowałeś we mnie dupą! Cud. że 

nie wjebałem w bandc;! Bóg istnieje! 

MISZCZU 

Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo szybko zmyka! 

ZŁAMA\IY 

Tym nożem ci gardło poderżni;I Przyjrzyj sii; , kurwa, przyjrzyj! 

MISZCZU 

A zatem? C hcesz drinka czy piwo' 

ZŁAMANY 

Spadaj! 
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MISZCZU 

Nerwy masz słabe, Złamany. Żłe wykalkulowałem wejśc ie w łuk, to 

wszystko. Drinka czy piwo' 

4· 
SANDRA 

SYLWIA 

SA/llDRA 

Co tak te cycki pokazujesz) 

SYLWIA 

jak się ma coś ładnego, to si~· nie trzyma pod korce m. 

SANDRA 

No, to nie rozumiem tym bardziej, dlaczego nie trzyma sz pod 

kocem. 

SYL\VIA 

Ja za to rozumiem, czemu ty j e chowasz. 

SANDRA 

Schowane ciekawsze. Znam facetów. 

SYLWIA 

A ja znam życie. 

SANDRA 

Na studiach życia nie uczą. 



SYLWIA 
Ciebie na pewno nie nauczą. 

SA NDRA 
Wiesz co, idź sir; powieś I Zobaczysz, Złamany od razu jak kiedyś 

zacznie jeździć. 

SYLWIA 
Złamany lepiej jeździ niż ten twój. 

SANDRA 
Jasne. Chyba na tobie. 

SYLWIA 
Twój już po tobie pojeździł. I mu się tor wybrzuszył. Szuka nowych. 

SA NDRA 
Ty mów przez nos, bo ci z mordy skisłą spermą wali! 

SYLWIA 
Co? 

SANDRA 
Co co? 

SYLWIA 
Słucham? 

SANDRA 
Dobra, nie kłóćmy się. Chcesz drinka, czy piwo? 
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4· 
PREZES 

SYLWIA 

PREZES 
Fantastyczna zabawa. 

SYLWIA 
Tutaj? 

PREZES 
O dziecku myślicie? 

SYLWIA 
On rzadko jest w domu. 

PREZES 
Czasy są takie , że kiedyś dla idei. Dzisiaj dla pieniędzy. 

SYLWIA 
Nikt nie jest głupi. 

PREZES 
Dziś mało chce zostać tam, gdzie jest ich macierz, chociaż proponuje 

ona mniej pieniędzy. Dziewczęta w to idą. 

SYL\VIA 
Ja nie myślę. Panuje stereotyp, że kobiety się interesują dla pieniędzy. 

Fakt, że są pieniądze, ale ja go cenie;: i szanuje;: za to, jakim on jest 

zawodnikiem. Gdybym chciała pieniądze, to bym sic;: interesowała 

maklerami. 



PREZES 
Więc jednak emocje. 

SYLWIA 
Emocje. Dla emocji. Jak ja idę na mecz, to w ogóle o niczym nie 

myślę , tylko mam emocje. 

PREZES 
Ślicznie. Słusznie. 

5· 
ZŁAMANY 

MŁODY 

ZŁAMANY 

Za ile cię kupili? 

MŁODY 

Kto? 

ZŁAMANY 

Co się głupio pytasz? 

MŁODY 

A ty? 

ZŁAMANY 

No powiedz, ja ci też powiem 
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MŁODY 

To powiedz. 

ZŁAMANY 

Pięćdziesiąt za mecz. 

MŁODY 

Pięćdziesiąt złotych? 

ZŁAMANY 

Pięćdziesiąt tysięcy. 

MŁODY 

I potem się budzisz. 

ZŁAMANY 

Czyli gówno ci płacą. 

MŁODY 

Czemu? 

ZŁAMANY 

Bo mi nie wierzysz. jakby ci normalnie płacili , to byś mi wierzył. 

MŁODY 

Normalnie mi płacą. 

ZŁAMANY 

No ile? Osiemset złotych za punkt? Tysiąc? Wyciągniesz tę dychę za 

mecz, jak dobrze pojedziesz? No wyciągniesz, czy nie? Bo inaczej ci 

nie warto wsiadać na ten motor. Nie warto kręgosłupa ryzykować za 



mniej. W ogóle nie wsiudaj na motor, jak masz mniej. 

Taka jest moja rada. OK? 

MŁODY 

jasne, ok. Dzięki. 

6. 
PREZES 

MISZCZU 

ZŁAMANY 

MŁODY 

IZABELLA 

PREZES 

.Jesteśmy w sytuacji na luzie, więc powiem krótko i po męsku. 

Młodzież teraz ćwiczy straszne gówna, zamiast zająć się prawdziwym 

sportem. Dlatego powinniśmy docenić młodego kolegę, że dołączył 

do nas. W dodatku jest obiecujący, dużo ćwiczy i chciałbym, żebyście 

go przyjęli ciepło, co powinno was zmobilizować. No przedstaw sic;:. 

To jest„. 

IZABELLA 

Krzyś. 

PREZES 

Podajcie sobie ręce, jak mężczyźni. 

Każdy z was wchodził w drużync;:, wiemy, jakie to są trudne 

sprawy, przyjmijcie go po koleżeńsku . Na chwilę obecną jednym 

z moich priorytetów jest, aby ten nowy nabytek zaingerował w was 

energetycznie. Duch w narodzie słabnie, chwile mamy ciężkie. 

Znamy prawo karmy. Co uczynicie jednemu z was, wróci do was. 
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ja doskonale wiem, jakie są sprawy: kocówy, rzymskie ognie, 

ujeżdżanie kuca, żelazko, piegi, rosyjska ruletka. Apeluję do was 

o rozsądek' Dla rozładowania sprzedam dykteryjkę. Wiecie, dlacz.ego 

facet gania z bronią? Dlatego, że to silny argument. Bo strzela. 

MISZCZU 

Cześć, Iza! 

ZŁAMANY 

Cześć, łza! 

IZABELLA 

Ale wy jesteście śmieszni! 

7· 
SANDRA 

IZABELLA 

MISZCZU 

SANDRA 

Jak się pracuje z prezesem? Po godzinach? 

IZABELLA 

Nie pracuję z prezesem. Pracuję w klubie 

SANDRA 

W klubie, w klubie. No, ale trzeba zacząć od prezesa' 

IZABELLA 

\V marketingu. 



SANDRA 

Zajmujesz się sponsorami. 

IZABELLA 

I trochę pomagam w zarządzie. 

SANDRA 

Czyli taka jesteś od wszystkiego. I jak? 

IZABELLA 

Dopiero drugi tydzień. Nie ogarniam jeszcze. 

SANDRA 

Nie pytam, co ogarniasz, tylko czy to lubisz? 

IZABELLA 

Super jest. 

SANDRA 
Kn;:cą cię goście na kółkach? 

IZABELLA 

Chcesz gumę? 

SMWRA 
Kochanie, chcesz gumę? Izabella ma. 

Znasz mojego męża? Dał ci już autograf? 

Kochanie, opowiadałeś już, jak lubisz dawać autografy? 

Ostatnio po meczu podchodzi jedna fanka, wiesz dwadzieścia 
centymetrów obcas, co tam, że po żużlu, miniówka, skóreczka, 
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i mówi, słyszałam, że pan nigdy nie odmówi autografu fanom. 
I jak się spytałeś? 

MISZCZU 
Nie, tam ... 

SANDRA 

No powiedz, bo nie chcę przekręcić! 

MISZCZU 

Żartowałem przecież. 

SANDRA 

No wiem przecież, że przecież to żart taki. No to co się wstydzisz? 
Chcesz gumę? 

MISZCZU 

Nie. Nie chcę. 

SANDRA 

No to powiedz Izabelli, jak spytałeś fanki. Żeby wiedziała. No? 
Podchodzi fanka po tej nierównej nawierzchni, w tych szpilkach, 

no to nie jest proste, spróbuj, podchodzi, obciąga miniówę, bo się 

podwinęła, i mówi, słyszałam, że pan nigdy nie odmówi autografu 
fanom. A ty na to ... No weźżeż , no powiedz! 

MISZCZU 
Na pupie, czy na piersiach. 



SANDRA 
Iza, na pupie, czy na piersiach? No ale nie tak spytałeś. Powiedz, jak 

spytałeś. 

M!SZCZU 
Weź, przestań! 

SANDRA 
A masz już autograf prezesa? Iza? Masz? No powiedz! 

9· 
PREZES 

PREZES 
Kochani! Żyjemy tu, jak w wielkiej sportowej rodzinie. Klub to 

nasz drugi dom, a dla niektórych z nas może nawet pierwszy. 

W każdym polskim domu i w każdej rodzinie superważną, jedną 

z podstawowych rzeczy jest taniec i śpiew. Dlatego proszę i żądam, 

jako w zasadzie głowa tej rodziny, aby nasi jeźdźcy pokazali, że 

umieją nie tylko rywalizować ze sobą szlachetnie na torze, ale wręcz 

także umilić nam czas tańcem i śpiewem. Tak, proszę państwa , oni 

też śpiewają! Do boju! 
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SCENA 9 
PSYCHOLOŻKA - PREZENTACJA 

PREZES 
PSYCHOLOŻKA 

MŁODY 

ZŁAMANY 

MISZCZU 

[. 

PREZES 
A my tu czekamy, czekamy. 

PSYCHOLOŻKA 
Przepraszam. Pobłądziłam z przystanku. 

PREZES 
Pani nie wie, gdzie w mieście jest żużlowy stadion? 

PSYCHOLOŻKA 
No, do tej pory nie miałam okazji . 

PREZES 
Polecono mi panią, że pani specjalność to„. 

PSYCHOLOŻKA 

Lęk. 

PREZES 
A właśnie. 



PSYCHOLOŻKA 

Pisałam pracę o lęku . 

PREZES 

No właśnie. Pani ma na imię? Ze tak się do pani zwróci;:. 

PSYCHOLOŻKA 

Jolanta. 

PREZES 

Bogdan. Może mi pani mówić, prezesie. 

PSYCHOLOŻKA 

Gratuluję odwagi , prezesie! 

PREZES 

W sensie? 

PSYCHOLOŻKA 

To się rzadko zdarza chyba, żeby klub zatrudniał psychologa. 

PREZES 

Stawiamy na innowacyjność. Chodzi o to, żeby się nie bali. 

PSYCHOLOŻKA 

Lęk spełnia jedną z podstawowych ról w życiu człowieka. 

PREZES 

Właśnie. Wiadomo, że problemem zawodnika jest odreagowanie. 

Normalny człowiek odreagowuje na różne sposoby, zawodnik 
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wiadomo, nie umie tego robić, nie radzi sobie, po czym następuje 

stres i nie ma wyników. Powtórzę, chodzi o to, żeby się nie bali. 

PSYCHOLOŻKA 

Lęk jest jak hamulec bezpieczeństwa. Jest ważny, 

PREZES 
No właśnie. Pani zadaniem jest mobilizować oraz przygotowywać 

do walki ze stresem. Jest to inwestycja w was oraz w wyniki, które są 

dla naszego klubu kluczowe. Krótko przedstawię pani zawodników. 

Zawodnik Maciej jest podporą naszego klubu . Osiąga wyniki 

mistrzowskie i jest chlubą nie tylko miasta i regionu, ale i całego 
kraju. Wiadomo, sprawy są różne, jest ojcem dziecka i nie zawsze 

zdaje sobie z tego sprawę. Maciej, z panią Jolą możesz porozmawiać 

o swoim ojcostwie i problemach wynikających z posiadania dziecka. 

MACIEK 
Ojciec Wirgiliusz kochał dzieci swoje. 

PREZES 
Krzvś - nasz bieniaminek. Krzysiu, pokaż się . Miał bardzo ładny 

wyc~yn. Przed leżącym zawodnikiem drużyny przeciwnej wywrócił 
się, aby uniknąć przejechania, co niekoniecznie wpłynęło nam na 
wynik, ale świadczy o jego fair play, za co zebrał zasłużone opinie 

kibiców. Krzyś jest naszą wschodzącą nadzieją, aczkolwiek ostatnio 
zaczął sprawiać pewne problemy wychowawcze. No podaj rękę pani! 

I wreszcie last but not least, Lukasz przeszedł poważny zabieg. 

Zaliczył, że tak powiem, dzwona. Wyrzuciło go hen, poza motor. 
Zderzył się z powierzchnią stałą, przez co doznał nader poważnych 

obrażeó, o mało, że się tak przysłowiowo wyrażę, nie skonał, i od 

tego czasu troszkę stracił wigor. 



ŁUKASZ 

ja? 

PREZES 
Byłoby dobrze, gdyby pani to wyprostowała. Może pani zacząć od już 

teraz. Zycie nie trwa długo. 

2. 

PSYCHOLOŻKA 

MŁODY 

PSYCHOLOŻKA 

Achilles. Mówi ci to coś? 

MŁODY 

Żółwia takiego kolega miał. 

PSYCHOLOŻKA 

Coś więcej? 

MŁODY 

Uciekł ten żółw. 

PSYCHOLOŻKA 

No i takie pytanie dostaje Achilles. 

Chcesz żyć szybko i krótko. Chcesz żyć długo i spokojnie. Zakreśl 

a albo b. 

MŁODY 

Nie mac? 
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PSYCHOLOŻKA 

Nie mac. 

MŁODY 

Zawsze jest. 

PSYCHOLOŻKA 

Nie ma. 

MŁODY 

Zawsze jest c. 

PSYCHOLOŻKA 
Tak sobie każdy myśli, że zawsze jest c. I ja akurat biorę c, sobie 

każdy myśli. Ale nie ma. 

MŁODY 

I? 

PSYCHOLOŻKA 
Wybiera a. Szybko i krótko. 

MŁODY 

Ten żółw to chyba też tak wybrał. 

PSYCHOLOŻKA 
I dlatego o nim dziś mówimy. 

MŁODY 

O żółwiu. 



PSYCHOLOŻKA 

Dlatego heros. 

MŁODY 

I? 

PSYCHOLOŻKA 

I potem Odyseusz„. Przerabiali ś cie Odyseusza. 

MŁODY 

Jeździłem wtedy. 

PSYCHOLOŻKA 

Odyseusz spotyka go w zaświatach. 

MŁODY 

Żółwia . 

PSYCHOLOŻKA 

Achillesa. I pyta: i jak? 

MŁODY 

Nijak. 

PSYCHOLOŻKA 

Nijak. Lepiej było, mówi Achilles, wybrać długo i powoli. Bo teraz już 
zawsze nijak. Bez końca . Na wieczność. 

MŁODY 

No ale było jakoś. 
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PSYCHOLOŻKA 

Krótko. 

MŁODY 

Ale było jakoś . 

PSYCHOLOŻKA 

Króciutko. 

MŁODY 

Ale było. A inaczej byłoby nijak cały czas. Długo i powoli nijak. 

I potem też nijak. A takjestjakoś zanim jest nijak. 

PSYCHOLOŻKA 

Długo i powoli to też jakoś. 

MŁODY 

Wie pani co? 

PSYCHOLOŻKA 

Chodzi mi tylko o to, żebyś miał świadomość, na co się decydujesz . 

MŁODY 

Niech mi pani mówi Achilles, ok? Od dziś. Achilles. 



3· 

PSYCHOLOŻKA 

Maciek? 

MISZCZU 
Miszczu. 

PSYCHOLOŻKA 

Miszczu . 

MlSZCZU 

Tak. 

PSYCHOLOŻKA 

Powiesz mi coś o sobie? 

MlSZCZU 

Motto życiowe: kokodżambo i do przodu. Zainteresowania: sport, 
filmy, dzieci, przyroda. Ulubione jedzenie: flaki, łazanki mamusi. 

Ulubiony kolor: blue. Piosenka : nie mam. Film: polskie komedie. Tor: 

wszystkie duńskie. Liczba: pierwszy. Sportowiec: Kubica. Sukces: 

jest. Marzenie: uśmiech dziecka. Ulubione miejsce: ciepłe kraje, 

laguna Gri-Gri. 

PSYCHOLOŻKA 

A coś wi~cej? 

MISZCZU 
No ... mm„. yyy ... eee„. Nie. 
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PSYCHOLOŻKA 

Nic więcej? 

MlSZCZU 
Wszystko powiedziałem . 

PSYCHOLOŻKA 

Wszystko? 

MlSZCZU 
Yyyy ... mmm. No. 

PSYCHOLOŻKA 

Boisz się? 

MISZCZU 
Nie. Tylko, że w zasadzie ja muszę już iść . 

PSYCHOLOŻKA 

Teraz? 

MISZCZU 
No. Na pogrzeb. 

PSYCHOLOŻKA 

Na pogrzeb? 

MlSZCZU 

Tak. Kolegi. 

PSYCHOLOŻKA 

A co się srało? 



MISZCZU 

Umarł. I w związku z tym troszkę się spieszę. 

PSYCHOLOŻKA 

No, skoro tak. 

MISZCZU 

Miłego dnia! 

4· 
PSYCHOLOŻKA 

MŁODY 

PSYCHOLOŻKA 

ja przepraszam, ale muszę was troszeczkę poznać, jeżeli mamy 

pracować. To wszystko jest dla mnie istotne, co mówicie. Nie znam 
waszej pracy, waszych problemów. Na razie krążę jak we mgle 

i czekam, aż mnie podprowadzicie na dobry kierunek. Bez waszej 

pomocy nic z tego nie będzie. 

MŁODY 

Mogę? 

PSYCHOLOŻKA 

Tak? 

MŁODY 

Bo ja na pogrzeb. 

PSYCHOLOŻKA 

Najaki pogrzeb? 
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MŁODY 

N a jedenastą. 

PSYCHOLOŻKA 

Szkoda. 

MŁODY 

No. Smutne. Pal 

5· 
PSYCHOLOŻKA 

ZŁAMANY 

PSYCHOLOŻKA 

A ty? Porozmawiasz ze mną? 

ZŁAMANY 

A ty ze mną? 

PSYCHOLOŻKA 

Przepraszam, bo w zasadzie nie przeszliśmy. Jolanta. 

ZŁAMANY 

Czym się interesujesz? Kolor? Film? Wiek? Marzenie? Kogo kochasz? 

Nosisz w torebce wibrator? Lubisz zwierzęta? Co z Bogiem? 
Wyłączasz standby, gdy wyłączasz telewizor? Godzisz się, żeby wzięli 

twoje organy do przeszczepu? Zaśpiewaj coś! 

PSYCHOLOŻKA 

Mam z wami rozmawiać o lęku. 



ZŁAMANY 

Dużo ci za to zapłacą' 

PSYCHOLOŻKA 

Srednio. 

ZŁAMANY 

Co to jest średnio? Ile wyciąga taki psycholog za gadanie o lęku? 

PSYCHOLOŻKA 

Nie narzekam. 

ZŁAMANY 

Wyciągniesz bańkę rocznie? 

PSYCHOLOŻKA 

Milion złotych? 

ZŁAMANY 

No tak się zarabia. 

PSYCHOLOŻKA 

To bardzo dużo. 

ZŁAMANY 

Srednio. 

PSYCHOLOŻKA 

Milion złotych ci płacą w klubie' 
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ZŁAMANY 

W klubie, w klubie, w klubie. Niektórzy tyle w klubie, niektórzy 

więcej w klubie, niektórzy dużo więcej w klubie. Ja nie tylko w klubie. 

Liga czeska, liga łotewska, liga szwedzka, liga duńska , wyspy. Praca 

spokojna, tylko dużo jeżdżę. A ty? No ile? Chcesz rozmawiać, czy nie' 

PSYCHOLOŻKA 

Nie chcę rozmawiać o pieni<Jdzach. 

ZŁAMANY 

A znasz jakieś ciekawsze tematy? 

PSYCHOLOŻKA 

To prawda, że jeżdzicie bez hamulców? 

ZŁAMANY 

Na torze zawsze, po mieście czasami. 

PSYCHOLOŻKA 

To jak hamujecie? 

ZŁAMANY 

Jak w życiu. Zwalniasz obroty. 

PSYCHOLOŻKA 

Jak szybko się jedzie po tym torze? 

ZŁAMANY 

Setką. 



PSYCHOLOŻKA 

I zawsze sii; uda tak zwolnić obroty? 

ZŁAMANY 

A po co? 

PSYCHOLOŻKA 

No nie wiem. Żeby si<; nie zabić . 

ZŁAMANY 

Strach to twój konik, tak? 

PSYCHOLOŻKA 

Lęk. 

ZŁAMANY 

Jaka różnica? 

PSYCHOLOŻKA 

Duża. 

ZŁAMANY 

Naprawdę? 

PSYCHOLOŻKA 

Strach to szybka reakcja na bezpośrednie niebezpiecze1'tstwo. 

Na przykład, jak węża zobaczysz. Słabnic lub ustaje, gdy 

niebezpieczeństwo znika. Wąż odszedł. 

ZŁAMANY 

Schował się. 
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PSYCHOLOŻKA 

ł to jest wlaśnie łęk. Oczekiwanie na pojawienie się ukrytego 
niebezpieczeństwa. Towarzyszy mu niepokój i niepewność. Lęk to 

cały czas czujność. 

ZŁAMANY 

Jest się na stendbaju cały czas. 

PSYCHOLOŻKA 

No tak. Postrzeganie świata, odbiór wrażeń, nawet zwykła rozmowa 

z drugim człowiekiem inaczej wygląda, kiedy jesteś na takim 

czuwaniu. Organizm inaczej pracuje, serce inaczej bije, inaczej 

oddychasz. 

ZŁAMANY 

To dobrze, czy źle? 

PSYCHOLOŻKA 

Ja tego nie oceniam. 

ZŁAMANY 

Szkoda. 



SCENA IO 

IZABELLA W WYPOŻYCZALNI VIDEO 

I ZA BELLA 

MŁODY 

I ZA BELLA 

Zajebista ta wypożyczalnia wideo. 

MŁODY 

No. Fajnie tu. 

I ZA BELLA 

Ty patrz, ten widzieliśmy. 

MŁODY 

No. 

I ZA BELLA 

Tu są te istoty z kosmosu, co załatwiają ich na tym parkingu. 

MŁODY 

No. 

I ZA BELLA 

Zajebiste to było, n ie? 

MŁODY 

No. 
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IZABELLA 

jak go podniosło za tą głowę. Tego. Pamiętasz? I się urwała . 

MŁODY 

No. To weźmy dwójkę. 

IZABELLA 

Patrz, autka! 

MŁODY 

Fajnie zrobione. 

IZABELLA 

Czemu w wypożyczalni sprzedają autka' 

MŁODY 

Taka karma. Gdzie przyjdę, czar motoryzacji . 

IZABELLA 

Aston martin kurwa. Takie bym chciała mieć . Tylko większe. I za tę 
cenę. 

MŁODY 

Co ci mam powiedzieć , no' No co ci mam powiedzieć? 

IZABELLA 

Ze mi kupisz. 

MŁODY 

Co ci mam powiedzieć? No co mam ci powiedzieć, col 



IZABELLA 

Ze mi takie kupisz. 

MŁODY 

Nie wiem, co ci powiedzieć. 

IZABELLA 

Nie kupisz? Nie kupisz? Ej, nic kupisz? Ej' Krzyś! Ej! Nie kupisz? 

SCENA II 
KULTUROZNAWCZYNI 

SYLWIA 
ZŁAMANY 

ZŁAMANY 

Powinno trzy czwarte silników wybuchnąć. 

SYLWIA 

Wierzt; w Ciebie. 

ZŁAMANY 

Powyżej trzydziestu przy nowych tłumikach miały wybuchać 

masowo. Normalnie lecę zaraz do spowiedzi. Bóg istnieje' 

SYLWIA 

Kiepsko ci szło, ale wierzę w Ciebie. 

ZŁAMANY 

Trzoda z loży płacze, że media plują. Trzeba było uważać. 
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SYLWIA 

Wierzt; w Ciebie. 

ZŁAMANY 

Za to podprowadzające spreparowane lepiej niż tor. 

SYL\VIA 

Gdyby nie młody, to byście przerżrn;li. Musisz wziąć się w garść. ja 

ci pomogt; . .fa jestem od tego, żeby ci zapewnić pomoc. jestem twoją 

szprychą. 

ZŁAMANY 

Nic ogarniam tego dopingu. 

SYLWIA 

Wierzę w Ciebie. 

ZŁAMANY 

Ty wiesz, co oni krzyczeli? Do boju krzyżacka krew! 

SYLWIA 
.Ja w ciebie wierzę. I będę ci to powtarzać do znudzenia. Będę ci to 

powtarzać, powtarzać i powtarzać. Ze ja w ciebie wierzę. Wierzę, 

wierzę, wierzę, wierzę. 

ZŁAMANY 

Czaisz takie oświadczenie? Taki komunikat zawodnika? Drodzy 

kibice! Zawaliłem. Bardzo chciałem pojechać dobrze, ale nie 

wychodziło. Próbowałem różnych przełożeń, niestety bez skutku. 

Muszę przeanalizować wszystko, aby w przyszłości nic rakiego nie 

miało miejsca. jeszcze raz przepraszam kibiców i zapewniam, że to 

co się stało już się nic powtórzy. Czaisz? 



SYLWIA 

Nauczyłeś się? 

ZŁAMANY 

To jak formuła spowiedzi. 

SYLWIA 

Trzeba trenować, nie przepraszać. Zakasać rękawy, wziąć się do 
roboty! 

ZŁAMANY 

Ty wiesz, że oni mi auto skopali? 

SYLWIA 

Blakniesz, ale wierzę w Ciebie. 

ZŁAMANY 

Krzyżacka krew. Powieś się. Nie niszcz barw! 

SYLWIA 

Blakniesz w oczach, wierzę w Ciebie. 

ZŁAMANY 

Problem leży nic w sprzęcie, ale w zawodniku . 

SYLWIA 

Spłoń lepiej, niż zblaknij! 

ZŁAMANY 

Zapłon! Daj mi zapłon! Czego cię uczyli na kulturologii? 
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SYLWIA 
Na kulturoznawstwie. 

ZŁAMANY 

Znasz się! Mów! 

SYLWIA 
Mężczyzna musi być mężczyzną. 

Musi być wojownikiem. 

Nie oszukamy natury. 
Trzeba nam pasji! Czynu! Wiary 1 

Potrzeba męskości! 

Zapłonu! 

Jedziemy na luzie! 
Na luzie można się tylko staczać w dół. 

Potrzeba iskry! 

Potrzeba zapłonu! 
Męskość tryska życiem! 
Kobiecość przyjmuje! Co ma przyjąć, jeżeli nie tryska 1 

Bez męskości jesteśmy brojlery! 

Owce! 
Potrzeba barana, tryka, żeby to wyrwać z bezruchu! 

Z jałowej refleksji! 
Gnijemy w tchórzostwie! 
Musimy odzyskać jaja, bo śpiewamy cienko! 
O radości, iskro bogów, kwiecie elizejskich pól! 

Męczy mnie zniewieściałość . 

Dość śliskiej dekadencji ! 
Silnik. Motor. Ryk. Sto na wirażu. Brak hamulców. To mnie kręci . To 

mnie wprawia w ruch! 
To jest iskra! Z niej płomień! 

Reszta jest bezruchem . 



ZŁAMANY 

Dzię ki! 

SYLWIA 

Uważaj na siebie! 

SCENA 12 

WYŚCIG 2 

MISZCZU 

MŁODY 

ZŁAMANY 

MISZCZU 

Wystrzał. 

MŁODY 

Lot. Głód. 

ZŁAMANY 

Lepi~j! 

MISZCZLI 

Jadę na szerokiej! Ból! Nie ma bólu! 

MŁODY 

Myślenie. Nie myśleć! 

ZŁAMANY 

Sto dwadzieścia jeden. Sto dwadzieścia jeden. 
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MISZCZU 

Myśl ciężar. Lekko. Niemyślenie. 

MŁODY 

Wiraż, banda, banda. Ból. Nie myśl. Nie ból! Nie bój! 

ZŁAMANY 

Nabój! Nabój leci I Trafiony, chybiony. 

MISZCZU 

Świat. Wybuch. Energia. Prosto. Prosto. Prosto. 

MŁODY 

Wiraż. Światło. Światło. Zapach. Prysk. Ślizg. W światło! 

ZŁAMANY 

Koło. W koło. Krążenie. Krążenie . Krąże ni e. 

MISZCZU 
Prosta. Prosta. Szybkość. Opór. KIEDY? Teraz! 

MŁODY 

Prowad ź! Jezu! Kurwa! 

ZŁAMANY 

Wszystko się rozszerza. 

MISZCZU 

Rozrzedza. 



MŁODY 

Powietrze. 

ZŁAMANY 

Nie myśleć się nie da. To przez to. Spirale. 

MISZCZU 

1'.fa czoło ! 

MŁODY 

W oponę! 

ZŁAMANY 

Na spadzie. Na stoku. Na szczyt! 

MISZCZU 

Brak powietrza. 

MŁODY 

Chorągiew. 

ZŁAMANY 

Siedem grzechów głównych. 

MISZCZU 

Boże, Boże , Boże i aniele stróżu. Czemu jestem tutaj, czemu jestem 
w kurzu. 

MŁODY 

jeszcze jeden. 
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ZŁAMANY 

jeden. 

MISZCZU 

Szczypce. 

MŁODY 

Ha! 

ZŁAMANY 

Was nie ma! 

MISZCZU 

Niema! 

MŁODY 

Nie ma! 

ZŁAMANY 

Niema! 

MISZCZU 

Już. jeszcze dociągnąć. 

MŁODY 

Nie mogę, nie mam. 

ZŁAMANY 

Wdusić. 



MISZCZU 
Oddech ciężar! 

MŁODY 

Oddychać ! 

ZŁAMANY 

Nie umiem! 

MISZCZU 
Nie zrobię. 

MŁODY 

Ostatnie. 

ZŁAMANY 

Nie dojdę . 

MISZCZU 
Nie dojdę . 

MŁODY 

Nie. 

ZŁAMANY 

Nie. 

MISZCZU 
Koniec. 
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MŁODY 

Usta. 

ZŁAMANY 

Sucho. 

MISZCZU 
Żwir w ustach. 

SCENA 13 
SCENA Z PŁACZĄCYM DZIECKIEM 

SANDRA 
MISZCZU 

MISZCZU 
jest coś do jedzenia? 

SANDRA 
Nie zdążyłam zrobić. 

MISZCZU 
Mogłaś zadzwonić. Bym coś kupił na ciepło. 

SANDRA 
Zrób sobie. 

MISZCZU 
Nie zostałem na imprezie. 



SANDRA 
Była impreza? 

MISZCZU 
Tak. Nic zostałem. 

SANDRA 
Mogłeś trochę zostać. 

MISZCZU 
Nie. Chciałem wrócić. 

SANDRA 
To fajnie. 

MłSZCZU 

I tak rzadko jestem. Ostatnio. 

SANDRA 
Ostatnio? 

MISZCZU 
No. 

SANDRA 
Tak długo trwał mecz) 

MISZCZU 
Gadaliśmy z chłopakami. 
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SANDRA 
jak poszło? 

MISZCZU 
Ciekawi cit;: to? 

SANDRA 
Pewnie, że tak. jak poszło? 

MISZCZU 
Patrząc realnie i na trzeźwo, powinniśmy przegrać, ale„. 

SANDRA 
Przepraszam, nie słyszałam cię. 

MISZCZU 
Patrząc realnie i na trzeźwo , powinniśmy przegrać, ale„. 

SANDRA 
Mógłbyś powtórzyć? 

MISZCZU 
Patrząc realnie i na trzeźwo, powinniśmy przegrać, ale„. 

SANDRA 
Ale co? 

MISZCZU 
Nie wiem. 



SANDRA 

Ale wygraliście? 

MISZCZU 

Tak. 

SA:-.iDRA 

Wygraliście? 

MISZC ZU 

Tak! 

SANDRA 

To grat u luj i; I 

MISZCZU 

Napic;li sir; jak jasna cholera! 

SANDRA 

Gratuluj ę! 

MISZCZU 

Z pocz ątku jechaliśmy z ironią, s iejąc drwin<; na kilom etr. 

SANDRA 

Gratuluj ę. 

MISZCZU 

Ale trzeba było spiąć dupy. 
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SANDRA 

:\'apina si<; s trasznie, aż czerwienieje. Kupy nic zrobił o d rana. 

Gratuluję! 

MłSZCZU 

Nikt nie przewidział. Kupy nie zrobił. jasne, że to debilizm uwa żać, 

że jak przez wszystk ie biegi będ z iemy wygrywać starty, to sii; coś 

zawsze d ow iezie. Pewni e gazy m a. Gazy przeszkadzają wxjść kupie 

i bolą. Trochę było wtopy. Defekty na punktowanych pozycjach. 

Mierzyłaś gorączkę? 

SANDRA 

Mierzyłam . Zaparzysz herbatkę? 

MISZCZU 

Może cspumisan lepi ej? Taktyczn ie do dupy. 

SANDRA 

Są takie krople, zapomniałam nazwy. 

MISZCZU 

Czemu nie można było zrobić zmiany wcześ niej niż od jedenastego 

biegu? Na co? 

S.'\NDRA 

Musiałbyś spytać w aptece. Pomagąją przyswajać laktozi;. 

MISZCZU 

Skoczę. I przyleci;. Skoczę i przylecę . 



SANDRA 

i\'ie. Czekaj! Najpierw pieluszkę móg-łbyś przeprasować. Położyć mu 

na brzuch . Tylko żeby nie byla za gorąca. 

MISZCZU 

Połóż go na brzuchu. 

SANDRA 
Kładłam. 

MISZCZ LI 

Połóż jeszcze raz. Połóż mówi<;! 

SANDRA 
Weź te ręce! M6wii;: ci, że nie pomaga. 

MISZCZU 

Zadzwonić do mamy? 

SAi\DRA 
Włącz że la zko ! 

MISZCZU 

Bekło mu sii; po jedzeniu? 

SANDRA 
Nie, chyba nie. 

MISZCZU 

Ja pierdolę, Sandra! Jak chyba? Jakie chyba? Bekło mu się, czy mu się 

nie bekło. kurwa' 
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SANDRA 
Może przegapiłam. 

MłSZCZLI 

Zadzwonię do mamy. 

SANDRA 
Zostaw! Opowiadaj! 

MISZCZLI 

Co? Co opowiadać? \fo co? 

SANDRA 
Opowiadaj, jak było' ;\o opowiadaj, jak było, no! 

MISZCZU 

Ciekawi cie,: to? 

SA:\'DRA 
Tak' 

MISZCZLI 
Tę rundę mamy trudną. Trzeba lać u siebie wszystkich, ile wlezie. 

Złamany mógłby sic,: zbudzić. Słabiutki. i\•lłody sza rżuje za niego. ale 

to nie starczy. Mijanki; mieli dość taką nawet. Jakby nie jechał razem, 

to by ·w mordi; dostał. 

SANDRA 
Kto w mordę? 



MISZCZU 

Młody. Młody, nie? Mówię, młody! 

SANDRA 

Może suszarką ... 

MISZCZU 

Teraz musimy wygrać. Nie mamy wyjścia. Bo dostaniemy w plecy. 

Nie mamy wyjścia. Musimy wygrać. Nie mamy, normalnie, wyjścia, 
kurwa! 

SANDRA 

Przestań kląć, proszę cię! 

MISZCZU 

Sama klniesz. 

SANDRA 

Dlatego cię proszę, przestali I Dlatego, cię, kurwa, proszę, przestań I 
Dlatego cię proszę, przestań I!! 

MISZCZU 

Ty popatrz na siebie! Zaobserwuj siebie! No popatrz na siebie, no 
popatrz' 

SANDRA 

Panienki ci się zachciało, col Bez gumy ci się zachciało, co' 

MISZCZU 

Ty posłuchaj siebie, co ty mówisz! Przy dziecku! Ty jesteś jebnięta! 
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SANDRA 
Bez gumy chciał, bez gumy sobie chciał, bez hamulców. 

MISZCZU 
Przecież cię nie zgwałciłem. 

SANDRA 
Ale z ciebie chami I co teraz! Col Mam je utopić? 

MISZCZU 

Trzeba było usunąć. 

SANDRA 
Ale z ciebie skurwysyn, wiesz? Ale z ciebie rzadki skurwysyn , wiesz? 

MISZCZU 
Uspokój się, kurwa! Przestań wrzeszczeć! 

SANDRA 
Ty wiesz, jak to wygląda? Ty wiesz, jak to wygląda? 1Y wiesz, że to 

potem na całe życie zostaje, ślad? \V psychice. Suszarką mu brzuch 

nagrzeję. 

MISZCZU 
Oczywiście stwierdzili , że to wina toru. Tor im nie leżał. Paranoja. 

SANDRA 
Sprawdź, czy się nagrzało! 

MISZCZU 
Krzyczysz na mnie. 



SANDRA 
Nie krzyczę. 

MISZCZU 

Krzyczysz. 

SANDRA 
Sprawdź, czy się nagrzało żelazko! Proszę' 

MISZCZU 

Krzykiem go nie nagrzejesz. 

SANDRA 
Teraz krzyczę? 

MISZCZU 
Nie slyszę cię! 

SANDRA 
Teraz krzyczę?! 

MISZCZU 

Powiedz jeszcze raz! 

SANDRA 
Sprawdzisz? 

MISZCZU 

Już. 
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SANDRA 
Gorące? 

MISZCZU 

Nie. Nie nagrzało się. Ja żyję w jakimś serialu, kurwa, na Polsacie! 

SCENA 14 
Wieczór poezji 

MŁODY 

IZABELLA 

IZABELLA 
Wiesz, poprzedniego chłopaka, jakiego mialam, ja bardzo kocha lam. 

MŁODY 

Ac ha. 

I ZA BELLA 
Ale on mnie nie kocha!. 

MŁODY 

Zdarza się. 

IZABELLA 
Podcięłam sobie żyły i mnie rzucił. 

MŁODY 

Nie odwrotnie? 



IZABELLA 
Czemu odwrotnie? 

MŁODY 

Nie wiem. 

IZABELLA 
Potem miałam chłopaka, który mnie kochał. Ale ja go nie kochałam. 

MŁODY 

Głupio. 

IZABELLA 
Bo kochałam tamtego, który mnie nie kochał. 

Swiat jest obłąkany! 

MŁODY 

Zależy. 

IZABELLA 
I znowu się cięłam. I Tomasz ode mnie odszedł, boja się cięłam 

z powodu tamtego. A on nie mógł tego znieść . 

MŁODY 

Masz coś do zjedzenia? 

I ZA BELLA 
Chciałam wnieść klimatycznie pizzę. 

MŁODY 

Może być. Owszem. 
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IZABELLA 
Ja nic wiem czasami, czy ci faceci są naprawdę tacy głupi, że myślą, 

że nie wiem. 

MŁODY 

Z czym pizza? 

IZABELLA 
Ze myślą, że nie wiem, że myślą tylko o tym, żeby mnie przelecieć . 
Nawet Tomasz, który si<; we mnie kochał , mówił ciągle, że jestem 

sexy, sexy i sexy. 

MŁODY 

Masz coś do tej pizzy? W sensie coś do picia? 

IZABELLA 
Sangria. 

MŁODY 

Dam radę. 

IZABELLA 
Mogłeś coś przynieść, jak nie lubisz. 

MŁODY 

Nie wiedziałem. 

I ZA BELLA 
Mogłeś się spytać. 



MŁODY 

Dam radę. Spoko. Luz. 

IZABELLA 

No jakby nie patrząc, ja nie jestem tylko seksowna, czy tak?! To 

nie jest mój główny powód przyjścia na ten świat! Czy ty mnie 
rozumiesz? 

MŁODY 

Nalać ci , Iza? 

IZABELLA 

ja po to głównie zorganizowałam ten liryczny wieczór, żebyś ty mnie 

poznał. Żebyś nie myślał o mnie, jak o sexy lasce, z którą można 
tylko iść na wrzosowisko i się, kurwa, pieprzyć. 

MŁODY 

Nie myślałem o tym. 

IZABELLA 

Ja myślę o śmierci. ja postanowiłam oddać swoje życie na organy. Ale 
to nie jest dla mnie najważniejsze. ja się bardzo cieszę, że tu jesteś 

ze mną. I że ja mogt,: ci to wszystko powiedzieć. To długo nie potrwa. 

Pospiesznie przyjdzie dojrzałość i przekwit. Nie wiem, czy chcę być 
stara, żółta i mieć alzheimera więc może tym krócej. 

MŁODY 

Nalać ci jeszcze, Iza? 
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IZABELLA 
I dla mnie sensem istnienia takich jak ty facetów, jest, żebym ja miała 

to wszystko komu opowiadać. Przecież nie będę opowiadać tego 

jakiemuś gostkowi, co sprzedaje bułki w sklepie, albo nosi skrzynki. 

MŁODY 

Pij, Iza! 

IZABELLA 

Nie pijt,: tak szybko. 

MŁODY 

Szybko lepiej. 

IZABELLA 
Więc uświadom sobie. Ty istniejesz dla mnie. I taka jest prawda. 
Gdyby mnie nie było, to by cię nie było. I taka jest prawda. 

MŁODY 

O czym chcesz opowiadać? 

IZABELLA 
O sobie. Ktoś mnie musi zrozumieć. ja mam potrzebę bycia 

rozumianą. A że sama siebie nie rozumiem czasem, więc ktoś inny 

musi. 

MŁODY 

Czirs! 

IZABELLA 
Ja się przecież lubię kochać . I mogę to robić pięć, sześć razy dziennie. 

Mogę być dominująca, uległa, złożona, mogę na świnkę, na pieska, 



na kaftanik, mogę hard core, mogę zmiana ról, mogę tyłem, 

przodem, bokiem, dostosuję się. Uważam , że seks jest zajebisty, ale 

przecież nie przyszłam na ten świat dla seksu! Hej! Nie przyszłam na 

ten świat dla seksu! Helo!! To by było głupie dopiero, ja pierdzielę! 

Czasem się zastanawiam, jak jestem w kościele, czy ja wierzę w Boga 

i myślę, że w Boga nie, ale w COS. Coś mnie stworzyło. A gdyby 
mnie nie stworzyło, to byś się nie ścigał. jakby coś mówiło: hej , hej, 

Izabella! To ty tu jesteś tą laską, która wszystko sprawia. Dałem cię 

temu światu, żeby ten świat się kręcił. Hej, hej! 

I jak wy tak zapie rdalacie po tym żużlu w kółko, dookoła, i się 

przewracacie, to coś mi mówi: ac ha, ac ha, stój tam, stój tam, stój! Ty 

jesteś po to, żeby cię widzieli! 

Ale dobra' Ale helo!! A może ja nie chcę być tu tylko po to? O tym 
ktoś pomyślał może przypadkiem? I co wtedy? jaki z tego wniosek? 

MŁODY 

Powozić cię? 

IZABELLA 

Teraz? 

MŁODY 

Na moim motorze. 

IZABELLA 

Czekaj! To jest m ój liryczny wieczór. ja chciałam ci zaprezentować 

siebie. Chcę, żebyś mnie poznał. 

MŁODY 

Poleję ci jeszcze. 
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lZABELLA 
Otworzyłam swoje usta światu. 
I wypchnęłam go z siebie razem z moją krwią. 

Teraz jestem pusta. 
jestem pustką, dokoła której krąży świat. 

Który wyszedł ze mnie. 
A krew zaschła w strupy. 

MŁODY 

Krew, co wyszła z dupy. Sorry. 

IZABELLA 
Ty to do mnie powiedziałeś? 

MŁODY 

Wkurwia mnie ten miszczu. Następnym razem przyjebię mu w koło . 
Postanowiłem. Howgh . 

IZABELLA 
Hej! ja nie skończyłam jeszcze! Helo!! 

MŁODY 

Sorki, myślałem, że już. To jakieś myśli powypisywałaś z gazety? 

I ZA BELLA 
To wiersz. 

MŁODY 

jakiegoś Miłosza truposza? 



I ZA BELLA 
Mój. 

MŁODY 

Dziwny. 

IZABELLA 
Sam jesteś dziwny. 

MŁODY 

Napij się ze mną lepiej. 

!ZA BELLA 
Nie. 

MŁODY 

Bo sobie pójdę! 

IZABELLA 
Nalej, ale mało. 

SCENA 15 
ZŁAMANY 

IZABELLA 

ZŁAMANY 

Co to masz? 

!ZA BELLA 
Bandaż. 
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ZŁAMANY 

Czemu? 

IZABELLA 
Bo się cięłam. 

ZŁAMANY 

\V poprzek, czy wzdłuż? 

I ZA BELLA 
Normalnie . 

ZŁAMANY 

W poprzek. 

!ZA BELLA 
No. 

ZŁAMANY 

To nic nie daje. 

I ZA BELLA 
A co daje? 

ZŁAMANY 

Wzdłuż trzeba ciąć. 

IZABELLA 
To trudne. 



ZŁAMANY 

No ale, jak chcesz umrzeć, to trzeba wzdluż .. 

łZABELLA 

Żartujesz. 

ZŁAMANY 

Wtedy nie zszyją. Nie da rady. 

IZABELLA 
Skąd wiesz? 

ZŁAMANY 

Wiem. 

IZABELLA 
Skąd?! 

ZŁAMANY 

Zona mi mówila. 

łZABELLA 

A skąd ona wie takie rzeczy. 

ZŁAMANY 

Uczyła sic; o tym. 

IZABELLA 
W szkole? 
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ZŁAMANY 

Nie. Sama. jej były chłopak się ciął. 

I ZA BELLA 
\Vzdluż? 

ZŁAMANY 

\V poprzek. 

IZABELLA 
A ty? 

ZŁAMANY 

ja nie. 

łZABELLA 

Co nie? 

ZŁAMANY 

ja się nie tnę. ja jeżdżę. 

IZABELLA 
To czemu jeździsz? 

ZŁAMANY 

Bo umiem . 

IZABELLA 
Nic innego nie umiesz? 



ZŁAMANY 

• Nie. 

IZABELLA 
W sklepie można pracować. 

ZŁAMANY 

Nie chcę w sklepie. 

I ZA BELLA 
Co chcesz? Normalna praca. 

ZŁAMANY 

Jcżdżi;:, bo nie chce w sklepie pracować, ok? 

łZABELLA 

OK. 

Masz coś do sklepów? 

ZŁAMANY 

Gdybym pracowa ł w sklepie, to byś nie gadała ze mną. 

IZABELLA 
Fakt. 

ZŁAMANY 

Widzisz. 

IZABELLA 
Przeczytać ci coś' 
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ZŁAMANY 

Pewnie. 

IZABELLA 
Pewnie? 

ZŁAMANY 

Ja lubię, jak ktoś czyta. 

IZABELLA 
To posłuchaj. 

Wczoraj byliśmy słabi. 
Dzisiaj jesteśmy mocni. 

Dzisiaj jesteśmy mocni. 
jutro będziemy słabi. 
Krążą atomy. Nadciąga noc złocista. 
Za dwa tysiące lat świat ciągle będzie istniał. 

ZŁAMANY 

To ty napisałaś? 

IZABELLA 
Tak. Skąd wiesz. 

ZŁAMANY 

Takjakoś czuję . 

IZABELLA 
Co o tym myślisz? 



ZŁAMANY 

Ładne. 

IZABELLA 
Czemu ładne? 

ZŁAMANY 

Ma swój styl. Taki własny. 

IZABELLA 
Chcesz posłuchać jeszcze? 

ZŁAMANY 

Pewnie. 

IZABELLA 
jest ciemno, światło krąży wokoło latarni. 
I nic widać, czy coś jest poza latarniami. 

ZŁAMANY 

Fajna myśl. 

IZABELLA 
To nie myśl. To wiersz. 

ZŁAMANY 

Ale w tym wierszu jest myśl, która mi się podoba. 

IZABELLA 
Naprawdę? 
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ZŁAMANY 

I znów jest o krążeniu. 

IZABELLA 
Uważnie słuchasz. 

ZŁAMANY 

Bo dobrze czytasz. Przeczytaj coś jeszcze. 

IZABELLA 
Naprawdę chcesz? 

ZŁAMANY 

Pewnie, że naprawdę. 

IZABELLA 
Boisz się, boisz się, ale nie wiesz czego. 
To jest wszędzie i nigdzie, we śnie i na jawie. 
Oddychasz i czujesz, że powietrze krwawi. 
Jak obcy wewnątrz ciebie i ty wewnątrz obcego. 

ZŁAMANY 

Bardzo dobre. 

IZABELLA 
Nie nabijasz się ze mnie? 

ZŁAMANY 

Nie znam się na tym, ale dla mnie ro dobre bardzo. 



IZABELLA 
Dlaczego? 

ZŁAMANY 

To jest dobrze uchwycone. 

IZABELLA 
Skąd wiesz? 

ZŁAMANY 

Bo znam te klimaty. 

IZABELLA 
Boisz się? 

ZŁAMANY 

Nie wiem. 

IZABELLA 
Od wypadku? 

ZŁAMANY 

Tak , od wypadku jakoś tak jest. 

IZABELLA 
Jak? 

ZŁAMANY 

No że nie wiem. Ze zwalniam, jak jadę. 
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IZABELLA 
Zwalniasz??? 

ZŁAMANY 

Tak. 

IZABELLA 
Specjalnie??? 

ZŁAMANY 

Niespecjalnie. Coś ty! Nie chcę zwalniać, a zwalniam. I usuwam się. 

IZABELLA 
Usuwasz się??? 

ZŁAMANY 

Chłopaki szarżują, aja się usuwam. 

IZABELLA 
Chociaż nie chcesz. 

ZŁAMANY 

Chociaż nie chcę. Strasznie nie chcę. 

IZABELLA 
No i co teraz będzie? 

ZŁAMANY 

Skąd mam wiedzieć? 



SCENA 16 

POLANA INTEGRACYJNA 

MŁODY 

ZŁAMANY 

MISZCZU 

MŁODY 

Jakże błogo jest bujnąć na polanę w rezerwacie ptactwa na 

integracyjny reset zarządzony przez prezesa na sugestię pani 
psycholog. 

MISZCZU 

Niebo odziane w błękit. Zaplute chmurkami. 

ZŁAMANY 

Długo tak się mamy resetować? 

MŁODY 

Po orce na treningu, pół godziny, kurwa, przymusowego relaksu. 

MISZCZU 

Marudzisz. 

ZŁAMANY 

Buddyjskie metody. 

MISZCZU 

Ptaszki gwarzą, w niebo podfruwają, a ich małe gówienka 
w powietrzu śmigąją. Przyroda! 
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ZŁAMANY 

No i co tu robić w tym podarowanym czasie? Problem człowieka 

Zachodu. 

MISZCZU 

Trzeba zluzować, bo żyłki w dupach popękają . 

ZŁAMANY 

Mi palce bieleją . Końcówki . 

MISZCZU 

Zacząłeś sit; rozkładać. 

MŁODY 

To choroba żużlowa. Mówiła mi mama, mięso ci od kości odpadnie 

od tego motoru, jak tak będziesz w kółko jeździł i jeździł, i jeździł. 

MISZCZU 
To tylko co drugiego łapie. 

MŁODY 

Browar by się nadał. 

ZŁAMANY 

Buddyjski relaks bezalkoholowy. Zdrowy, kurwa, styl życia. Trawę 

jedz. 

MISZCZU 

Nic mnie tak nie dołuje , jak zdrowy styl życia. 



ZŁAMANY 

Mnie też . 

MŁODY 

Żałosne to jest. 

MISZCZU 

Biedroneczka w trawie leży. już, już ptaszek do niej bieży. 

Biedroneczce życie skróci. jako gówno w trawę wróci. 

ZŁAMANY 

Ptak? 

MISZCZU 

jak ptak? 

ZŁAMANY 

Ptak wróci jako gówno w trawę? Biedroneczka, czy ptak? 

MISZCZU 

Ty wrócisz. 

ZŁAMANY 

Co się przypierdalasz? 

MISZCZU 

Sam sit; przypierdalasz. 

MŁODY 

Ej, dajcie luz. Relaks. 
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MISZCZU 
Nieco tak ostatnio w gacie jakby posrywasz na torze. Tak czuję. 

ZŁAMANY 

źle czujesz. 

MISZCZU 
Do przodu trzeba jechać, a ty nie jedziesz do przodu. 

ZŁAMANY 

A co, kurwa, do tyłu? 

MISZCZU 

Łapki ci puchną w połowie biegu. 

ZŁAMANY 

Dawno się tak nie uśmiałem. 

MISZCZU 
Nie posrywasz? 

ZŁAMANY 

Nie posrywam. 

MISZCZU 
No to, widać, źle mi się wydaje. 

MŁODY 

Daj mu spokój. Może ma problemy. źle sypia. Z kobietą mu się 
nie układa. Życzę ci, Złamany, odbudowania siebie, jako żużlowca 

w zespole. 



ZŁAMANY 

Posrało was? Jakie problemy? Kurwa! Normalnie jeżdżę. Nie 

posrywam! Odjebcie się' 

MISZCZU 

Patrzcie go' Nastroszył piórka i wydziera się jak kurka' 

MŁODY 

Słyszałeś? Odjebże się od niego! Nadchodzi ta chwila, że ci tylko 

wierszyki zostaną. l\vój czas przemija. Przygotuj się. Listonosz 

z rentą u wrót. Puk, puk, puk. 

MISZCZU 

Ty, młody, widzisz to słor1ce? 

MŁODY 

Które? 

MISZCZU 

Na niebie. To słor1ce to ja. Mów mi, król słor1ce. A ty wiesz kto jesteś? 

Nie wiesz. Nie widać. Bo za jasno. Bo słor1ce tłumi. Ale one spadają, 

spadają, spadają. Jest ich od cholery. Bez przerwy. No co to jest? 

Zagadka. 

MŁODY 

Mały odrzutowiec. 

MISZCZU 

Ty jesteś, młody, meteoryt. Meteoryt jesteś. A ja słor1ce. A ty 

meteoryt. 
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MŁODY 

Słoneczko pójdzie spać, a meteoryt będzie brykał. 

MISZCZU 
I tak zaczął ćwirzyć, ćwikać, ćwierkać, czyrkać, czykczyrikać. Że aż 

kogut na patyku zapiał gniewnie "kukuryku". 

ZŁAMANY 

Słor1ce, jakie słor1ce? 

MISZCZU 

Co tam sz emrzesz, Złamany? 

ZŁAMANY 

W jakiejś szufladzie siedzimy, w jakiejś, kurde ciemnej niszy. Więcej 

jest, kurde, czytelników książek w Polsce niż kibiców żużla. To jest 

mikroświatek. Do obejrzenia w Polsacie po północy. jakie małe ludki 

na małych motorkach robią po cztery kółeczka. Luz, panowie' Luz! 

MISZCZU 
Gdyby nie ten mikroświatek, to by z tobą Iza nie chciała rozmawiać, 

co nie? 
Może jednak trzeba było wziąć robotę w sklepie. Tylko, co z tą Izą 

wtedy? 

MŁODY 

Z moją Izą? 

MISZCZU 
jak usłyszy to kukułka, wrzaśnie, a to co za spółka! 



MŁODY 

Z moją Izą, Złamany? 

MISZCZU 
Co się wściekasz? Odjeb się od niego? Pogadać z dziewczyną kumpla 
nie można? 

ZŁAMANY 

A ty skąd wiesz? 

MISZCZU 
Myślisz, że ktoś tu ma monopol? 

MŁODY 

Kurwa! Przegiąłeś teraz! 

MISZCZU 
Co Złamany? Dość już kulturoznawstwa liznąłeś? Czas na inne 
fakultety? 

ZŁAMANY 

Faulujesz, stary! 

MŁODY 

Zabiję go! 

MISZCZU 
Widzisz go! Nie dam ci! Moje! Czyje? 

ZŁAMANY 

jadą po nas. Się zintegrowaliśmy. Chodź, młody! 
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MŁODY 

Grabie, kurwa, przy sobie! 

MISZCZU 
Przyfrunęła ptasia milicja i tak się skończyła ta leśna audycja. 

SCENA 17 
SEANS U FRYZJERA 

FRYZJER 
SANDRA 
I ZA BELLA 
SYLWIA 
GŁOS 

FRYZJER 
Pani Sandro! Panno Izabello! Pani Sylwio! Voila! 

SYLWIA 
To rzeźba? 

FRYZ.JER 
To maszyna. 

SANDRA 
Maszyna do? 

FRYZJER 
Do komunikacji. 



FRYZJER 

Edison' 

SYLWIA 

Żarówka. 

FRYZJER 
Żarówka! Telegraf! Oscyloskop! Lodówka! Krzesło elektryczne! 

SANDRA 

To tu to z tych które! 

FRYZJER 
Ostatni wynalazek Edisona. \V swoim dzienniku pisze, że wynalazł 

aparat, który wzmacnia głosy umarłych. 

IZABELLA 

I pan go zrobił? 

FRYZJER 
Ulepszyłem. 

SYLWIA 

Panie Ryszardzie, pan naprawdę wierzy, że ci wszyscy umarli tak 

sobie tu krążą i krążą i czekają, aż pan włączy swój aparat? 

FRYZJER 
A pani myśli, że oni tak się rozpływają w tej ziemi? Zycie jest 

niezniszczalne - mówi Thomas Alva Edison. 
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SANDRA 
Stephen Hawking mówi, że to jak komputer. Ze jak człowiek umiera, 

to jakby wyłączyć komputer. 

FRYZJER 
Ba' Widzisz, kochanie, ale ten komputer ktoś musiał wynaleźć! Te 

dane ktoś wgrał! Ktoś coś z nimi robi. 

SYLWIA 
No dobra. Nie rozpływają się. ł co? Przychodzą tak na zawołanie? 

FRYZJER 
A zbiegi okoliczności? Nadzwyczajne' Niezwykłe! Straszne zbiegi 

okoliczności! 

SYLWIA 
Totolotek. Trafienie szóstki. 

FRYZJER 
Trafia jeden. A to się przydarza każdemu! 

SANDRA 
Jaki związek z maszyną? 

FRYZJER 
$wiadomość wytwarza przyciąganie! A czym ono jest? Przyciąganie! 

Zakrzywieniem się czasoprzestrzeni! To już dowiedzione! 

SYLWIA 

I? 



FRYZJER 
I tak działa maszyna. 

IZABELLA 
Aha. 

FRYZJER 
Niedoskonałością aparatu Edisona i wszystkich późniejszych jego 
modeli, aż do tego był brak możliwości komunikacji w tamtą stronę. 
Słuchaliśmy, ale nie mówiliśmy. Nie byliśmy słyszani. W mojej 
maszynie komunikacja jest pełna. 

SANDRA 
\V losy? 

FRYZJER 
Tak. Włosy pań wykorzystałem, aby przewodzily drgania. Za 
to pozwolę paniom, jako pierwszym na świecie prz emówić, za 
pośrednictwem maszyny, do umarłych. 

!ZA BELLA 
I oni to usłyszą? 

FRYZJER 
Usłyszą. 

SYLWIA 
Ale którzy? 

FRYZJER 
Wszyscy. 
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SANDRA 
I co? Teraz? 

FRYZJER 
Tak. Proszę mówić. 

IZABELLA 
Ale co? 

FRYZJER 
Cokolwiek. 
No proszę! Niech któraś z pań coś powie 1 

SANDRA 
Jezu! No nie wiem, co powiedzieć! 

SYLWIA 
Pojęcia nie mam, co by to mogło być. Nawet teoretycznie. 

IZABELLA 
Trudno tak wymyśleć. 

FRYZJER 
Nol Pani Izo! Pani najodważniejsza ! 

IZABELLA 
Ale ja naprawdę nie wiem, co! 

FRYZJER 
No niech pani wymyśli cokolwiek! 



IZABELLA 
Lampa! 

SYLWIA 
Czemu lampa? 

IZABELLA 
Nie wiem. 

SANDRA 
O co chodzi z lampą? 

IZABELLA 
Skąd mam wiedzieć":> 

FRYZJER 
jest odpowiedź . 

GŁOS 

Stół. 

SYLWIA 
Lampa, stół. Co to ma znaczyć? 

FRYZJER 
Pani Sandro! 

SANDRA 
Czapka! 
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SYLWIA 
Czapka? 

SANDRA 
No a co? Co powiedzieć? Jak umiesz, to powiedz! 

FRYZJER 
Idzie odpowiedź! 

GŁOS 

Mysz! 

FRYZJER 
Pani Sylwio? Coś na koniec? 

SYLWIA 
Śmierć. 

FRYZJER 
Poszło! 

IZABELLA 
Cisza. 

FRYZJER 
Poczekajmy jeszcze chwileczkę! 

GŁOS 

Lampa. 



SYLWIA 

I co teraz? 

FRYZJER 
Nic. Porozumieliśmy się. 

SCENA 18 
MISZCZU 

MISZCZU 

Ulubione zajęcie: włącźyĆ spid!ej na kompie i grać sobą. 

Ulubione zajęcie: grać na kompie w spidłej i walić o glebę' 
I wyjeb się, wyjeb! Masz następne życie! 

A kiedy przyjdą dni na pszeszczał, żebyś sii; nie zeszczał! 

Zbudować drzewo, spłodzić dom , posadzić syna. 

To smutku mego jest przyczyna. 

Przeanalizuj siebie, dlaczego Jeżysz na glebie. 
Pralkę lux masz, lodówkr; lux masz, telewizor 46 cali plazmowy masz, 

bryka lux masz, kolumienki masz, brama mosiężna masz, zdobiona 

masz, w ogródku masz, alejki masz, kwiatuszki masz, basenik masz, 

wakacje Dominikana, Haiti, masz, masz, masz, masz Dąbrowski. 

Zainwestować w szklarnię, sadzić pomidory. Otworzyć hurtownię, 

knajpę, winiarnię, handelek. Tylko, po co, po co, po co? Ręce mi się, 
kurwa, pocą! 

Ulubione zajęcie: grać na kompie w spidłej i jeździć sobą z oderwaną 

głową. 

A imię mqjc legion. Jestem niezniszczalny. 

Nie myśl, kurwa, nie myśl! 
Wyłączyć myślenie. 

Czego chcesz? Co cię kręci? 
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Siedzenie w basenie. Siedzenie w basenie przed moim domem, 

w ogrodzie. Walenie wódy. Potem spać. Spać, aż się samo obudzi . 
A gołe panienki będą wachlowały. A na kolację przyjedzie, dajmy na 

to Zbigniew Boniek. I tak do śmierci. 

SCENA 19 
SUMMERTIME 

SINDIRELLA 

ZŁAMANY 

SINDIRELLA 
Hejka! To ja! Sindirella! 

ZŁAMANY 

Sindirella? 

SINDIRELLA 

To ja! Sindirella! 

ZŁAMANY 

Ciekawe! Ale ja nie jestem książę. 

SINDIRELLA 

A kto jesteś. 

ZŁAMANY 

Szrek! 



SINDIRELLA 

Może ci pomóc coś, Złamany? 

ZŁAMANY 

Generalnie to chce mi się rzygać. Jak chcesz, możesz się dołączyć. 

SINDIRELLA 

Nie no, może przynieść coś? Motor umyć? 

ZŁAMANY 

Umyć. 

SINDIRELLA 

Wszyscy mnie lubią, gdyż jestem pomocna, co nie? 

Sprzątnąć, czyścić, wypucować, olej zmienić, przesmarować. 

Sindirellę wszyscy znają i różne jej prace zlccąją. A jak zawodnik 

zechce, to i po fajki mu skoczę. Taka jestem. Czemu nie? Ja się 
w apartamentowcach nie chowałam. 

Generalnie ja was wszystkich, zawodników, kocham. Po równo. 

Każdego tak samo. Bo jesteście zajebiści. 

Ja przez zimę, przez zimę to nie żyję. Nienawidzę świąt Bożego 

Narodzenia, bo mi się kojarzą z kompletnym brakiem sezonu. 

Jakbym mogła to bym ją przespała, jak borsuk. 

Za to, jak przychodzi wiosna i słysz<; ryk motorów, to normalnie 
orgazm. 

Mnie reszta życia nie cieszy. Nie ciekawi. Mnie ciekawi ryk motorów 

i moc, i jak to drży w powietrzu i we mnie. Dla mnie to jest bóg. 
Dla mnie TO jest bóg, 

Ja mam w dupie trybuny, mnie trybuny nie interesują. Trybuny 

mnie nie ciekawią. Parking mnie ciekawi. Parking jest święty. 

Być w parkingu to jak być w kościele, do którego przychodzą też 

130 + 131 

święci, ci z obrazów. Dla mnie parking jest święty. Tam się nie 

wchodzi z ulicy. Bez szans. Ja musiałam długo czekać, długo na 
to pracować, żeby móc wejść do parkingu. Być tam, gdzie zawodnik. 

Ja wiem, że zawodnik to zwykły człowiek, jak ja. No ale święty to też 
zwykły człowiek, tylko, że święty, a zawodnik to zwykły człowiek, 

tylko że zawodnik . .Jak wjeżdżacie w zakręt to to jest dla mnie 
uczucie nie do opisania, Normalnie nieporównywalne z niczym. 

z niczym na tym świecie. To jest więcej niż orgazm. I święta Mario, 

święty ojcze Pio, normalnie ja się wtedy modlę. Normalnie się nie 
modlę, a wtedy się modlę. Nie myślę o tym i się modlę. I potem ulga, 

taka ulga, że wyszliście wszyscy cało, i który pierwszy, i jadą, jadą. 

I tak w kółko. I jedna mijanka, druga. I ja wiem, po co żyję. Żyję 
po to, żeby te mijanki były, żeby ktoś na nie patrzył. Bo to przecież 

dla nas. Dla barw klubowych. Dla klubu. Dla kibiców. Dla mnie. 

ZŁAMANY 

Zrzygałem się. 

SINDIRELLA 
Czekaj, ja posprzątam. Nogi sobie ubrudziłeś. Złamany, gdzie masz 

buty? 

ZŁAMANY 

Poszły. 

SINDIRELLA 
Złamany, co ty brałeś? Co za gówno brałeś? 

ZŁAMANY 

Prawo jazdy mi zabrali. Uciekłem. 



SINDIRELLA 

Prześpij się. 

ZŁAMANY 

Sindirella, powiem ci, jak kobiecie, strasznie źle się czuję. 

SINDIRELLA 

Śpij! Lubisz Janis? Lubisz Janis Joplin? 

ZŁAMANY 

Uwielbiam. 

SINDIRELLA 

Zaśpiewam ci Janis Joplin. 

SCENA 20 

Szaleństwo 

I. 

MISZCZU 

ZŁAMANY 

MISZCZU 

Kto tam szlocha? 

ZŁAMANY 

To ja, Zlamany. 

MISZCZU 

Ty szlochasz, Zlamany? 
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ZŁAMANY 

Nie szlocham. Coś mi się zrobilo na szyi. 

MISZCZU 

Pokaż! Kuku masz. 

ZŁAMANY 

Nie wiem, co z tym zrobić. 

MISZCZU 
Spoko. Mi też się takie robi czasem. Obwiąż sobie, a potem ci 

przyschnie. 

ZŁAMANY 

Chcialem ci pokazać coś dziwnego. 

MISZCZU 
Mnie nic nie zdziwi, Zlamany. Ja nic nie mam w środku. 

ZŁAMANY 

W jakim sensie? 

MISZCZU 
Normalnie. Wyssalo mi wszystko podczas jazdy. 

ZŁAMANY 

Jakbyś nie miał nic w środku to byśmy nie gadali. 

MISZCZU 
Sprytny jesteś złamany. Za sprytny. To ci nie pomaga. Zacznij 

jeździć, Zlamany. Zacznij znowu jeździć. 



ZŁAMANY 

\Vlaśnic dobrze, że mi to mówisz, bo zastanawiam się, co teraz robić . 

MISZCZU 

Jechać, jechać, jechać! Gdzie ty masz, kurwa, motor! Stary! Znowu 

się pojawisz kwadrans przed i będziesz skakał przez płot, jak 
ostatnim razem? Ubierz się! Jak ty wyglądasz?! Za chwilę, jedziemy, 

stary! Grasz o wszystko! Stary, wiesz, że grasz o wszystko! 

ZŁAMANY 

Kiedy właśnie ja chyba nie mogę pojechać. 

MISZCZU 

Jak nie możesz pojechać? Co ty pierdolisz, Złamany? To jest twoje 

przejście albo wyjście. To jest twoja droga do gwiazd albo w nicość . 

jak nie możesz, stary? Musisz z nami jechać! 

ZŁAMANY 

No ale chodź zobacz! Musisz to zobaczyć, bo to, popatrz, tu wisi . 

Widzisz, co to jest? 

MISZCZU 

To ty. 

ZŁAMANY 

Jesteś pewny? 

MISZCZU 
Tak, jestem pewny, że to ty. 
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ZŁAMANY 

Co ja mam z tym zrobić? 

MISZCZU 
Nic z tym nie zrobisz. Przyjdą i zabiorą. Zdjęcie zrobią. Kurwa, 

Złamany! Coś ty zrobił?! 

ZŁAMANY 

Nie wiem. Obudziłem się i to tu było. 

MISZCZU 
Jakie to?! Złamany?! jakie to?! To ty! 

ZŁAMANY 

To chyba nie pojadę z wami , co myślisz? 

MISZCZU 
Złamany, nic rozmawiam z tobą! Tej rozmowy nie było między nami, 

ok? Cicho sza. 

ZŁAMANY 

To gdzie ja mam iść? 

MISZCZU 
Mnie tu nie było! Ok? 



2. 

MŁODY 

ZŁAMANY 

MŁODY 

Mam ci<;' 

ZŁAMANY 

Młody. pokaż szyję! 

MŁODY 

Wypad' Tak się składa, że są poszukiwania twoje. Pół miasta cię 

szuka, a ty sic;: tu relaksujesz! 

ZŁAMANY 

Czemu mnie szukają? 

MŁODY 

Proste. Bo jesteś potrzebny! Ktoś musi to robić' 

ZŁAMANY 

Co robić? 

MŁODY 

Stary! Przecież za chwilę jest mecz, w którym zginiesz! Wszyscy 
czekają! Stary! 

ZŁAMANY 

Przepraszam, ale ja nie mogę iść. 
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MŁODY 

Cicho teraz. 

ZŁAMANY 

Czemu? 

MŁODY 

Idą! Słyszysz? 

ZŁAMANY 

Kto? 

MŁODY 

Istoty! 

ZŁAMANY 

Istoty? 

MŁODY 

Chcesz mieć całą głowę? Czy chcesz, żeby ci tylko szyja została krwią 

brocząca. Ty wiesz, jak trudno wyłuskać taką głowę z kasku? Mają 

takie specjalne dziadki do kasków. Łupią je i potem wyjmują. A to 

się porem kiepsko trzyma. \Vidzisz? Wystarczy, że tak zrobię i już 

spada. \V jedynce mi urwało, a teraz te z dwqjki są ponoć znacznie 

lepiej uzbrojone. No co się rak patrzysz, Złamany? Żartuje;. Spoko. 

luz. Zdygałeś, jakby naprawdę. Luz, spoko. Ty masz, stary, całkiem 

zszargane nerwy. Chyba się nie boisz istot? One są z filmu. My nie 

jesteśmy z filmu. One są z filmu. To się nie przenika . .Jarzysz? Mnie 

się bój. Ja jestem Achilles i cię zab\ję, bo mi ciuknąłeś kobietę. 

I gniewam się, tak się gniewam, stary. Załóż hełm, bierz miecz, 

idziemy na mecz! W tym meczu cię zabiję. Bo jestem niepokonany. 



Szczególnie przez ciebie. Zabiję cię, bo jestem Achilles . Zbieraj 

się! Wszyscy zabrali świeczki, żeby ci ułożyć na sradionie napis 
pożegnalny. Zbieraj się! 

ZŁAMANY 

Czekaj, bo„. 

MŁODY 

Nie ma czasu, stary! 

ZŁAMANY 

jest problem. 

MWDY 

Ty masz zawsze problem, stary. 

ZŁAMANY 

Nie mogę tego tu zostawić. 

MŁODY 

To ty. 

ZŁAMANY 

No. 

MŁODY 

Powiesiłeś się?! 

ZŁAMANY 

:-..io nie wiem wlaśnie. 
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MŁODY 

jak nie wiesz? Przecież to ty jesteś . Trochę spuchleś, ale nie ma 

pomyłki. To ty! 

ZŁAMANY 

Muszę to chyba wziąć ze sobą. Żle bym się czul, gdyby to tu zostało, 

a ja na motorze, wiesz. 

MŁODY 

Spoko. jasne. 

ZŁAMANY 

Pomożesz mi? 

MŁODY 

Spoko. Luz. Czekaj. Skoczę po jakiś nóz, żeby cię odciąć . 

ZŁAMANY 

Nie ruszam się stąd! 

3. 
ZŁAMANY 

AUTOMATYCZNA SEKRETARKA 

ZŁAMANY 

Czekam. Co mam robić? 

Nietypowa sytuacja . Chociaż w sumie nie wiem, czy poprzednie 

byly jakoś bardziej typowe. Tak od początku to czy urodzenie się na 

przyklad jest typowe? 

jakaś ściema z tym czasem. W ogóle nie wiadomo tak naprawdę, ile 

czasu mija. 



Gdzie jest mój telefon? Acha, w kieszeni. Jak to teraz wyjąć? Miakm 
zadzwonić, ale nie pamiętam, gdzie. Zadzwonię do siebie. Halo! 
Jest ram ktoś? Nie odbieram. Mam od tych rzeczy automatyczną 
sekretarkę. 

AUTOMATYCZNA SEKRETARKA 
Wiadomość pozostawiona. 

Halo! Tu klub kibica! Good morning Viernam! Słyszysz ren szum? To 
skrzydła helikopterów. Zrobimy ci, krasnalu, raki Sajgon, że będziesz 
chciał wrócić do matczynej dupy, w której my też będziemy! 

Wiadomość pozostawiona. 

Pamiętasz , Żydu , jak siedziałeś trzy godziny w swojej bryce ze 
swoją laską zesrany ze strachu, zeszczany ze strachu, porzygany 

ze strachu, jak naparzaliśmy ci brykę z trepa? Mamy twoje numery. 
Wiemy, w którym domu mieszka twoja marka , gdzie chodzi po bułki. 
Wiemy, gdzie si ę chowasz, kiedy chcesz być sam. Zamontowaliśmy 
kamerkę w twoim kiblu. 1\vój lekarz ro nasz człowiek. 

Wiadomość pozostawiona. 

Klub kibica, sekcja voodoo sporządziła już twoją laleczkę. Smażymy 
ją nad palnikiem. 

Wiadomość pozostawiona. 

Płacę 35 złotych za bilet nie po ro, żeby patrzeć, jak niszczysz ren 
klub, którego barwy droższe nad me życie! Jak cię dopadnę, zbuku , 
to cię w obronie własnej zapakuję w worek i utopię, jak kora. 

Wiadomość pozostawiona. 
Złamany! jak masz honor, ro wiesz, co masz zrobić! 

140+141 

Wiadomość pozostawiona. 
Powieszeni koledzy czekają na ciebie. Tam jest twoja liga! 

Wiadomość pozostawiona. 
Za tę kasę, co dostajesz. kup sobie piłr; i obetnij jaja, bo hańbisz tę 

płeć! 

Wiadomość pozostawiona. 
Powiedz marce, niech nie odkłada słuchawki! To pokuta za 

wychowanie pedała! 

Wiadomość pozostawiona . 
To miasto ro twój ciemny grób! 

Wiadomość pozostawiona . 
Gdziekolwiek pójdziesz, klub kibica zawsze będzie z tobą! 

4· 
SYLWIA 
ZŁAMANY 

SYLWIA 
Lecz pamiętaj , naprawdę nie dzieje się nic i nie sranie się nic aż do 

końca. La, la, la, la , !aj, la łaj. 
Weszłam do sklepu, mówią za mną .pani pedałowa". 

To niewyszukane, ale przykre. 

ZŁAMANY 

Sylwia! Kochanie! Wiesz, mam tylko ciebie. 



SYLWIA 

Bierzesz te lekarstwa? 

ZŁAMANY 

Wlaśnie nie wziąłem dzisiaj. Popatrz, co się stało! 

SYLWIA 

Nie odwracaj mojej uwagi od rzeczy najważniejszych . 

ZŁAMANY 

Ale to chyba jest ważne. Popatrz' 

SYLWIA 

Ty wiesz, co ja dla ciebie? Wiesz, co oddalam, zrezygnowałam 
z czego? \Viesz? 

Zwieźć cię może ciągnący ulicami wóz, la la la la laj. 

Rozśpiewany Kraków' Magiczny Kazimierz i jego magiczny festiwal! 
Szalom na Szerokiej! Przyjaźń, miłość i żydowskie brzmienia! La, 

Jaj, Jaj , Jaj! Krakowski knajping szlakiem synagog, gdzie, przy 

stolach siedząc, słuchało się Kultu! jedna flaszka, druga flaszka i też 

trzecia, kurde bele! Zaułek niewiernego Tomasza i Kantor, duch 

Kantora snujący się po kocich łbach w porannej mgle.I gdzieś tam 

Szymborska w oknie wpatrzona w świt obmyśla świat. Tego nie robi 

się kotu! Czym jest poezja, która nie ocala? Przemknął cień Miłosza, 

a na Brackiej deszcz. Zioło pod Adasiem. Alosza Awdiejew i boska 
Piwnica! To nasza młodość z kości i krwi! Na dworcu, niestety 

nowym, przysiada Świetlicki. Nie będzie już takiego łata, Złamany! 

Nie będzie już takiego lata! 
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ZŁAMANY 

Sylwia! Ja chciałbym, ja mógłbym ci to wszystko. Sylwia, jedźmy na 

Kazimierz! 

SYLWIA 
Ja wybrałam ciebie! A ty?! Kazimierz, Kazimierz! Wkładaj kask! Za 

chwilę masz mecz. 

ZŁAMANY 

Ale Sylwia! Nie wiem, na którą głowę włożyć kask! 

SYLWIA 
To ważny mecz, Złamany! O koronę królów! Złamany, ja ci ufam' 
Tobie się nic nie może złego zdarzyć. Za pięć minut w parkingu. 

ZŁAMANY 

Pięć minut. Czy się przez pięć minut zdążę odwiązać, wątpię. Bo 

szyja spuchła i sznurek się wrzyna. Chyba, że ze sznurkiem jechać. 

5· 
PSYCHOLOŻKA 

Strach jest przed tym, co jest. 
Lęk jest z powodu tego, czego nie ma. 
Na przykład czujesz łęk przed tym, że rozmawiasz sobie z kimś, i że 
nagle popatrzysz na niego i zobaczysz. że on nie ma twarzy. 

Czujesz lęk, więc nie patrzysz na niego. Tylko słuchasz. 

Ten lęk jest gorszy niż ból, bo nic go nie uciszy. 
Może trwać i trwać, a ty nie patrzysz i nie patrzysz, bo cię paraliżuje 

ten lęk i myślisz sobie, że to jakaś bzdura. Dlaczego ten ktoś miałby 
nie mieć twarzy? Przecież wiesz , że ma! 



I uświadamiasz sobie cały absurd , ale lęk nie znika. 
W końcu przełamujesz siebie i powoli, bardzo powoli odwracasz 

głow~\ żeby popatrzeć mu w twarz. 

I czujesz, jak narasta już nie lęk, ale strach. 
Bo widzisz. 

ZE. TO CO$. CO DO C IEBIE MÓWI. NIE MA. TWARZY. 

6. 
PREZES 
IZABELLA 
ZŁAMANY 

PREZES 

No cóż, no już się nie bój. Raz się żyje. 

ZŁAMANY 

No właśnie. 

PREZES 
No śmierć, no śmierć. Każdemu się zdarza. Podejdź do tego 

sportowo. Popatrz, taka Izabella . Kto by pomyślał. A też ją robactwo 

zeżre. 

IZABELLA 
Moje organy oddam, by żyć w innych ludziach. 

PREZES 

jak ktoś je zechce. 
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IZABELLA 
Zechcą, zechcą. Proszę, to moja macica. Nieużywana, w całkiem 

dobrym stanie. 

PREZES 

Chcesz? Na pamiątkę? 

ZŁAMANY 

Nie mam do czego zabrać. 

PREZES 
No' Duch sportu niech będzie z tobą! Teraz Izabella wyrecytuje ci 

wiersz, a ja zatańczę. 

IZABELLA 

Wieczne. 
A światłość. 

PREZES 

Spadąj! 

7· 
SINDIRELLA 
ZŁAMANY 

SINDIRELLA 

Przyszłam . 

ZŁAMANY 

O! Wróżka! 



SINDIRELLA 

\Vywru szka. 

ZŁAMANY 

To ty? 

SINDIRELLA 

Toja. 

ZŁAMA:\IY 

Znam ci.;. 

SJ;-..' DIRELLA 

Kocham ci1t. 

SCENA 21 

TRENING 

SINDIRELLA 

PREZES 

PR EZES 
Ty tu po co? 

SINDIR ELLA 

Posłucha mnie pan? 

PREZES 

Czy j a ciebie posłuchamJ 
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SINDIRELLA 
Posłucha mnie pan? 

PREZES 
A co ty masz do powiedzenia? 

SINDIRELLA 

ja chciałam najpierw podziękować, że pan mi pozwa la pracować 

w klubie. 

PREZES 

No? ł co masz dl a mnie? 

SINDIRELLA 

No ... 

PREZES 

;-.Io? I co chcesz? 

SINDIRELLA 

To jest mój motor. 

PREZES 

A skąd ty ma sz moto r? 

SINDIRELLA 

Mam. 

PREZES 

Skąd? 



SłNDIRELLA 

To jest mój motor. 

PREZES 
ł chcesz, żebym go ochrzcii' Jak będzie miał na imię? Mogę dotknąć? 

SłNDIRELLA 

Posłucha mnie pan? 

PREZES 
Mów! 

SINDIRELLA 
Chciałabym pojechać. 

PREZES 
To nie jest sport dla kobiet. jesteśmy wrażliwi na piękno kobiety 

i jej delikatność i nie pozwolimy jej jeździć na żużlu. Kobieta ziarnie 
kręgosłup, wszyscy będą jej współczuć i to jest śmierć żużla. 

SINDIRELLA 
Wiem. 

PREZES 
Nie schodź! Mów z motoru I Cycki na kierownicy! Tak! 

SINDlRELLA 
Chcę jechać za Złamanego. W jego kevlarze. Dam radę. 

PREZES 
Co na to Złamany? 
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SłNDIRELLA 

Zaćpany. 

PREZES 
\V pizdę jeża! W mordę dziobaka! Teraz?! 

SłNDIRELLA 

Dam radęl 

PREZES 
Niepoważna jesteś! 

SłNDIRELLA 

Niech pan mi da szanse;! 

PREZES 
Trener o takich sprawach decyduje. 

SłNDłRELLA 

Proszę! 

PREZES 
Zastanowię się! 



SCENA 22 

PODPROWADZAJĄCE Z POMPONAMI WYCHODZĄ NA START 

PODPROWADZAJĄCA 1 

PODPROWADZAJĄCA 2 

PODPROWADZAJĄCA 3 
PODPROWADZAJĄCA 4 

PODPROWADZAJĄCA 1 

Najki! Biegnijcie, najki! 

PODPROWADZAJĄCA 2 

Szukajcie, najki , szukajcie! 
Tych, którzy stoją na starcie! 

PODPROWADZAJĄCA 3 
Jak psy niuchajcie, niuchajcie! 

PODPRO\VADZAJĄCA 4 
W pogardzie śmierć mają którzy 
Natchnijcie ich najki, tchnijcie! 

PODPROWADZAJĄCA 1 

Na drogę do Somosierry 
Popchnijcie ich najki, popchnijcie! 

PODPROWADZAJĄCA 2 

Barwny ich strój, barwny strój! 

PODPROWADZAJĄCA 3 
Amaranty zapięte pod szyją. 
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PODPROWADZAJĄCA 4 
Ach Boże mój, Boże mój! 
Jak ci polscy ułani się biją! 

PODPROWADZAJĄCA 1 

To konnica polska, sławne szwoleżery! 

PODPROWADZAJĄCA 2 

Na torze żużlowym motory są cztery' 

PODPROWADZAJĄCA 3 
Kto prócz nich pobiegnie? 

PODPROWADZAJĄCA 4 
Gdzie dziś bohatery, 

co szturmem zdobędą wąwóz Somosierry!? 

PODPROWADZAJĄCA 1 

Za mną' 

PODPROWADZAJĄCA 2 

Za mną! 

PODPRO\VADZĄ]ĄCA 3 
Za mną! 

PODPROWADZAJĄCA 4 
Zwycięskie najki w orli lot! 



PODPROWADZAJĄCA 1 

Śmiertelnych żądne zgonu! 
Hej , ku mnie, ku mnie, ku mnie! 

PODPROWADZAJĄCA i 

Na bój, na bój, na bój! 

PODPROWADZAJĄCA 3 
Precz życie mierne, zastygłe! 

PODPROWADZAJĄCA 4 

Startl 

PODPROWADZAJĄCA 1 

Huk! 

PODPROWADZAJĄCA 2 

Bieg! 

PODPROWADZAJĄCA 3 
Lot! 

PODPROWADZAJĄCA 4 
Niech ziemia drży, ziemia drży! 

PODPROWADZAJĄCA 1 

Tłum widzów niech oczy przeciera! 

PODPROWADZAJĄCA i 

Wszak on ich zna! 
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PODPROWADZAJĄCA 3 
Poznał ich! 

PODPROWADZAJĄCA 4 

Ułani spod Somosierra! 

SCENA 23 
BIEG O KORONĘ KRÓLÓW 

MISZCZU 
MŁODY 

SINDIRELLA 

MISZCZU 
Mam zasadę, że nie dyskutuję z sędziami, ale warto zadać pytanie 
arbitrowi o przygotowanie toru. 

MŁODY 

Widzą państwo niebo nad stadionem. 

MISZCZU 
Maszyny gotowe do walki . 

MŁODY 

Indywidualna walka o koronę królów. 

MISZCZU 
jest nerwowo. 



MŁODY 

Sucho. 

i\1ISZCZU 
Krew wisi w powietrzu. 

MŁODY 

Żądza rewanżu. 

MISZCZU 
Próbuje ukraść start. Arbiter wstrzymuje. 

MŁODY 

Taśma w górę! 

MISZCZU 
Kapitalny start' 

MŁODY 

Chce sprawić niespodziankę! 

MISZCZU 
Świetnie wyszedł spod taśmy' 

MŁODY 

Rozpoczął od mocnego uderzenia' 

MISZCZU 
Bez powodzenia próbuje wyprzedzić. 
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MŁODY 

Z przytupem! 

SINDIRELLA 
Dość niespodziewanie w walkę wmieszał się niedoceniany. 

MISZCZU 
Rozdzielił rywali! 

MŁODY 

Traci dystans. 

Sl;'l:DIRELLA 
Zamierza przełamać złą passę. 

MISZCZU 
Prowadzi motocykl do kolejnego zwycięstwa! 

MŁODY 

Z pazurem! 

SINDIRELLA 
Mierzą się! 

MISZCZU 
To spotkanie powinno dać nam odpowiedź. 

MŁODY 

Bronić przewagi! 



SINDIRELLA 

Przcpię:kna mijanka' 

MISZCZU 

Spię:cic! 

MŁODY 

Myśli o zwyci~·stwie. 

SINDIRELLA 

Na motorze czuje się bardzo dobrze. 

MISZCZU 

Na pierwszej pozycji. 

MŁODY 

Bardzo szybko poradził sobie. Już! 

SINDIRELLA 

Już druga pozycja' 

MISZCZU 

Nie ogląda sic; za siebie. A raczej patrzy przed siebie. 

MŁODY 

Zmniejsza cały czas dzielący go dystans. 

SINDIRELLA 

Goni, goni, goni' 
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MISZCZU 

Z ułańską fantazją' 

MŁODY 

Przyczepniej po wewnętrznej! 

SINDIRELLA 

Przeciwstawiając sic;: jadącemu z tyłu, ciężko utrzymać pozycje;:. 

MISZCZU 
Odejście od krawężnika. Wypchnii;cie rywali. 

MŁODY 

Wchodzi pod łokieć. 

SINDIRELLA 

Nie odchodzi. 

MŁODY 

Ostra walka! Wąsko! 

SINDIRELLA 

Ciasno! Poclcic;cie! Upada! 

MISZCZU 

Był kontakt! 

MŁODY 

Przestraszył sic;' 



SINDIRELLA 

Karetka. 

:\ie wsiada. 

Podnosi się. 

Oklaski. 

MISZCZU 

Arbiter spotkania ogłasza powtórzenie biegu. 

MŁODY 

Widzą państwo niebo nad stadionem. 

Sl;\DIRELLA 

Motocykl. Problemy ze sprzi;głem. 

MISZCZU 

Taśma w g6rc;:. 

MŁODY 

$wierny start! 

SINDlRELLA 

Wyczuł moment! 

MISZCZU 

Ostra, skuteczna odpowiedź. 

MŁODY 

Czuć oddech na plecach I 
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SINDIRELLA 

Kapitalnym, fenomenalnym atakiem wyprzedza. 

MISZCZU 

Ręce same się składają do oklasków' 

MŁODY 

Wypchnął niemiłosiernie. 

SłNDIRELLA 

Rozpędzić! 

MISZCZU 

Dał radę! Po zewnętrznej' 

MŁODY 

Zamknął gaz. Przejechał na wewni;trzną. Przyblokował. 

SINDIRELLA 

Poradził sobie i to w sposób popisowy. 

MISZCZU 

Zablokował, żeby wybić ich z rytmu. 

MŁODY 

Wyniósł jadących szeroką. 

SINDIRELLA 

W niczym nie przypomina tego słabego zawodnika, którego 

oglądaliśmy ostatnio. 



MISZCZU 

Wspaniałe widowisko! 

MŁODY 

Brak koncentracji. 

SINDIRELLA 

Widocznie to zawodnik, który ma dwa różne oblicza. 

MISZCZU 

\Vydaje sic;, że stykają sic; łokciami. 

MŁODY 

Zaciekły bój' 

SINDIRELLA 

Idą bark w bark, ramie; w ramie;:. 

MISZCZU 

Tylne koło wpadło w kolei ni;:. 

MŁODY 

\Vszystko może si\: zdarzyć. 

SINDIRELLA 

Teraz! Za plecami! 

MISZCZU 

Wyłamał motocykl. Groziło kontaktem! 
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MŁODY 

Zamarkował atak po zewnętrznej. 

SINDIRELLA 

Zablokowany. 

MISZCZU 

Próbl\je odzyskać pozycji;. 

MŁODY 

Łuk kurczowo po wewnętrznt:i! 

SINDIRELLA 

Mknie pod płotem. 

MISZCZU 

Pogodził się z pozycją. 

MŁODY 

Spojrzał za siebie. Błąd! 

MISZCZU 

Zbyt szeroko, by utrzymać prędkość. 

SINDIRELLA 

Atakuje ostro i bezpardonowo. 

MISZCZU 

Po równi pochyłej. 



MŁODY 

Próbuje nabrać prędkości! 

SłNDIRELLA 

Gwałtownie wyłamał motocykl! 

MłSZCZLI 

Dno. już nie da rady! 

MŁODY 

Próbuje blokować! 

SINDIRELLA 
Znakomita szarża!!! 

SCENA 24 
Finał 

PREZES 
Sport, piękna rzecz. 

Żużel, piękny sport. 

Polscy robotnicy. Tradycje ułańskie . Kawaleria . 

Polska to potęga. Żużlowa. 

To w Pol sce rosną i giną największe talenty. Żużlowe. 

Kto dziś szarżowałby pod Somosierrą, poszedłby w powstanie» Kto stanąłby 

w pierwszym szeregu, gdy zagrają surmy? Gdy kraj będzie w potrzebie, kto 

odda zań życie? Oni. Oni. 

Dlatego festyn i żałoba w jednym! Mecz, kiełbaski i minuta ciszy' 

Memoriał fest uważam za otwarty! 

wmJa z 5 cca 201; 
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w Warszawie i na Wydziale Reżyserii Dramatu Państwowej Wyższe1 Szkoły 

Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie. 

Wyreżyserował, Trzy stygmaty Pa/mera Eldritcha PhK Dicka [Narodowy 

Teatr Stary w Krakowie, 2006); Transfer! [Wrocławski Teatr Współczesny 

im. Edmunda Wierc iińskiego Wrocław, 2006); Oreste1a A1schylosa [Narodowy 

Teatr Stary w Krakowie, 2007 )1; Sprawa Dantona Stan is lawa Przybyszewska 

[Teatr Polski Wrncław, 2008), Witaj/legna1 Suza n-Lori Parks [Teatr 

Polski Bydgoszcz, 2008); Trylogia wg H. Sienkiewicza [Narodowy Teatr 

Stary w Krakowie ,2009); Sza1ba Malgorzata Sikorska-Miszczuk [Teatr 

Polski Wrocław, 2009); Ziemia obiecana Władysław Reymont [Teatr Polsk i 

Wrocław, 2009); ShootjGet Treasure/Repeat Mark Ravenhill [Dusseldorfer 

Schauspielhaus, 2010); Wesele hrabiego Orgaza Roman Jaworski [Narodowy 

Teatr Stary w Krakowie, 2010), Kazimierz 1 Karolina Odon von Horvath 

[Teatr Polski Wrocław, 2010); Utwór o Matce i Ojczyźnie Bozena Keff 

[Teatr Polski Wrmcław, 2011). Amerika wg Franza Kafki [Schauspielhaus 

Bochum, 2011) Wielokrotnie nagradzanym. in .. Paszport Polityki [2006); 

nagroda im. K. Swinarskiego [2008), nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodmwego [2009 )1; Grand Prix - Trylogia wg H. Sienkiewicza 1 nagroda 

za oprac. dramatur. tekstu /z S Majewskim/ - XXXIV Opolskie Konfrontacje 

Teatralne Klasyka Polska [ZDD'l}, Grand Prix - Trylogia wg H. Sienkiewicza 

- VIII Festiwal Prapremier, Bydgoszcz 2009; Grand Prix - Sprawa Dantona 

- XIX Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt w Toruniu [2009]; 

nagroda główna - Ziemia obiecana - XXXV Opolskie Konfrontac1e 1eatralne 

Klasyka Polska [2010); nagroda za najlepsza reżyserię - Utwór o Matce 

i Ojczyźnie - XVll Ogólnopolsk i! Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki 

Współczesnej [2011). 



MIREK KACZMAREK 

Absolwent Wydziału Komunikacji Wizualnej na ASP w Poznaniu . Pracowal 

z Piotrem Kruszczyńskim m.in . przy Ddejsciu głodomora T. Różewicza 

(Wrocławski Teatr Współczesny, 2002), Platonoi-lie i innych 

A. Czechowa (Teatr Polski 1·1 Poznaniu, 2003). Ściśle współpracuje z Janem 

Klatą Lochy Watykanu A. Gidea [Wrocławski Teatr Wspólczesny, 2004) 

kostiumy, Córka Fizde1ki wg Witkacego (Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu, 

2004) scenografia, Nakręcana pomarańcza wg A. Burgessa [Wrocławski 

Teatr Współczesny, 2005] kostiumy, Fantasy J. Słowackiego [Teatr Wybrzeże 

w Gdańsku, 2005) scenografia, Weż, przestań J. Klaty (TR Warszawa, 2006) 

kostiumy, Transfer! [Wrocławski Teatr Współczesny , 2006) scenografia, 

Oresteja Ajschylosa (Narodowy Stary Teatr w Krakowie, 2007) kostiumy, 

Szev1cy u bram wg Witkacego (TR Warszawa, 200 7) kostiumy i projekcje 

wideo, Sprawa Dantona S Przybyszewskiej (Teatr Polski we Wrocławiu, 2008). 

Wspólpracował również z m. in. Jarosławem Tumidajskim, Wiktorem Rubinem, 

Pa~1łem Łysakiem, Mają Kleczewską, Barbarą Wysocką i Łukaszem Gajdzisem . 

Otrzymał liczne nagrody za scenografię do Sprawy Dantona w reż. Jana Klaty 

na XXXlll Opolskich Konfrontac1ach Teatralnych Klasyka polska (2008), 

I Międzynarodowym Festiwalu Teatrów BOSKA KOMEDIA w Krakowie (2008), 
MFT KONTAKT w Toruniu [2009). Na IX Ogólnopolskim Festiwalu Dramaturgii 

Współczesnej 1·1 Zabrzu otrzymał nagrodę za scenografię do spektaklu Sza1ba 

w reż. Jana Klaty (2009). 
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JUSTYNA ŁAGOWSKA 

Scenografka, absolwentka ASP w Warszawie. Projektowała scenografię m.in . 

do spektakli : Historia Jakuba wg Stanisła1·1a Wyspiańskiego 1·1 reżyserii Piotra 

Cieplaka (teatr warszawskie1 Akademii Teatralnej, 1996], Alpejskie zorze 

Petera Turriniego w reżyserii Rafała Sabary (stołeczny Teatr Dramatyczny, 

1998). Z reżyserem Janem Klatą pracowała nad: Rewizorem Mikołaja Gogola 

(Teatr Dramatyczny w Walbrzychu, 2003), Lochami Watykanu wg Andre 

Gide'a (Teatr Współczesny we Wrocławiu, 2004), H wg Hamleta Williama 

Szekspira (Teatr Wybrzeże - Stocznia Gdańska, 2004), Nakręcanę pomarańczę 

wg Anthony'ego Burgessa (Teatr Wspólczesny we Wrocławiu, 2005), Trzema 

stygmatami Pal mera Eldritcha wg Philipa Dicka i Oreste1ę Ajschylosa, Trylogi9 

wg Henryka Sienkiewicza [Stary Teatr w Krakowie, 2006, 2007, 2009), Witaj/ 

Zegnaj Suzan-Lori Parks (Teatr Polski Bydgoszcz, 2008), Ziemiq obiecaną 

wg Wiadyslawa Reymonta (Łódź/Wrocław, 2009 ). Z Remigiuszem Brzykiem 

nad Juliuszem Cezarem Szekspira [Wrocław, 2007), Brygadę szlifierza Karhana 

Kani (Łódź, 2008) . W spektaklach ze swoją scenogra fią r eżyseruje ś1·1iatla. 

Pracując w Teatrze Polskim w Bydgoszczy przygotowala scenografię i ś1·1iatla 

do Przebudzenia v1iosny Wedekinda w reżyserii Wiktora Rubin a (2007) oraz 

zajęła się reżyserią świateł w Kajtusiu Czarodzieju (reż. lukasz Kos, 2008), 
Trzech siostrach [reż. Paweł Łysak, 2009) i Platonm·1ie wg Antoniego Czechowa 

(rez. Maja Kleczewska, 2009). Wielokrotnie nagradzana m.in.: podczas 

XXXIV i XXXVI Opolskich Konfrontacji Teatralnych Klasyka Polska - nagroda 

za scenografię do przedstawienia Trylogia w reż . Jana Klaty (2009), A ja, 

Hanna w reż . Tomasza Hynka (2011), w Szczecinie podczas XLV I Przeglądu 

Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT otrzymała nagrodę za scenografię 

i reżyserię świateł w spektaklu Utwór o Matce i Ojczyźnie z Teatru Polskiego 

we Wrocławiu w reż . Jana Klaty (2011) , również za Utv1ór o Matce i Ojczyźnie 

artystka otrzymała nagrodę za scenografię podczas XVll Ogólnopolskiego 

Konkursu na Wystawien ie Polskiej Sztuki Współczesnej (2011) . 



MACKO PRUSAK 
Aktor, mim, choreograf. W połowie lat dziewięćdziesiątych zadebiutował jako 

aktor we Wrocławskim Teatrze Pantomimy Henryka Tomaszewskiego i od 

tamtej pory był związany z tym teatrem aż do roku 2005. Od 10 lat zajmuje się 

tworzeniem choreografii i ruchu scenicznego w teatrze dramatycznym. Jako 

choreograf na stałe współpracuje z Janem Klatą. We Wrocławskim Teatrze 

Współczesnym zagrał, jak dotąd, role w Pietruszce [reż. M. Jarnuszkiewicz, 

2000) Kasparze [reż. B. Wysocka, 2009) oraz w Nakręcanej pomarańczy 

[reż. J. Klata, 2005]. Jest twórcą choreografii do tego spektaklu, a także 

ruchu scenicznego w Lochach Watykanu [reż. J. Klata, 2004), Balladynie 

(reż. K. Meissner, 2006) oraz ... np. Majakowski [reż . K. Meissner, 2008) 
Podczas prób Pułapki T. Różewicza współpracowal z Gabrielem Gietzky'm jako 

konsultant ruchu scenicznego. Jest także twórcą choreografii w spektaklu 

Białe małżeństwo T. Różewicza w reż. K. Meissner [2010). Za swój pierwszy 

autorski spektakl Klaus der Grosse, otrzyma I Grand Prix Nurtu Off 31. 

Przeglądu Piosenki Aktorskie1 we Wrocławiu (2010). 

ANETA JANKOWSKA 
Tancerka, choreografka. Ukończyła Pomaturalne Studium Kształcenia 

Animatorów Kultury w Kaliszu na specjalizacji taniec współczesny, studiuje 

na kierunku Choreografia i techniki tańca na Akademii Muzycznej w Łodzi. 

Jako tancerka i choreografka brała udział w spektaklach w reżyserii Łukasza 

Gajdzisa, Czesława Sieńki, Karoliny Kasprzak. Była tancerką w musicalach 

w reżyserii Romana Baranowskiego i Sabine Schulz. Na swoim koncie ma 

także niezależnie tworzone choreografie puenta bez puenty, W przód, 5ciana. 

W Teatrze Polskim w Bydgoszczy prowadzi la zajęcia taneczne dla uczestników 

projektu Kobiety do środka [2009). Jako choreografka pracowała przy 

spektaklach Łukasza Gajdzisa Brzechwa Z. Szelmostwa Lisa Witalisa (2009) 
oraz Klub kawalerów (2010). Zajęła się także ruchem scenicznym w spektaklu 

Mickiewicz. Dziady Performance w reż. Pawła Wodzińskiego [2011). 
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ZESPOt POLISH HAMMERS 

BŁAŻEJ 6AWLIŃSKI 

Perkusista, absolwent AM w Bydgoszczy. Występował i wsp ó łpracował między 

innymi z: Piotrem Baronem, Januszem Szromem, Sławkiem Uniatowskim, 

Arturem Chamskim, Markiem Raduli, Wojtkiem Pilichowskim, Maciejem Sikałą, 

Grupą O-Tonacja, Sofa, Teatrem im. A. Sewruka w Elblągu, a także z Teatrem 

im. H. Konieczki w Bydgoszczy. 

SŁAWOMIR SZUOROWICZ 
Muzyk, gitarzysta, kompozytor, pedagog oraz animator ku ltury. Ukończył 

Studium Muzyki Jazzowej i Estradowej przy AM w Bydgoszczy. Jeden 

z założycieli zespołów Something like Elvis oraz Patty Umbrel la. Z tymi 

zespo ł ami nagrał 5 płyt i zagrał kilkaset koncertów w Polsce i za~ranicą. 

Współtworzył muzykę do spektakli teatralnych w Teatrze Polskim 

w Bydgoszczy· V [F] IW-W Transformacje reż. P. Łysak, współpraca i muzyka 

na żywo: Ka/tuś Czarodziei reż. Ł. Kos, występował również w spektaklu 

We are the champions reż. Ł. Gajdzis, współtworzył muzykę do słuchowisk 

radiowych : Akropolis reż. P Łysak, prób czytanych w Instytucie Teatralnym 

Kordian reż. P. Łysak. Jest również organizatorem Festiwalu Muzycznego 

Centrum rozproszonej energii. 

MACIEJ SZYMBORSKI 
Muzyk, kompozytor. Współtwórca polskich towarów eksportowych Something 

like Elvis oraz Patty Umbrel la. Od 2007 roku komponuje muzykę do spektakli 

i słuchowisk teatralnych: Akropolis reż.P. Łysak, Motortown rez. G. Kania, 

Nordost reż. G. Kania, V [F] IW-W Transfromacje reż . P Łysak, Joanna 

d'Arc reż. R. Brzyk, Kordian reż . P. Łysak. Współpraca i muzyka na żywo 

Ka/tuś Czarodziej reż. Ł. Kos, Kordian reż . P Łysak, opracowanie muzyczne 

spektakli Brzechv1a Z. Szelmostv1a Lisa Witalisa reż. Ł. Gajdm, Klub kawaleróv1 

rez. L Ga1dzis Wspóltworzył interdyscyplinarny projekt tea tra lny IT 



KUBA ZIOŁEK 
Doktorant Instytutu Filozofii UMK w Toruniu, jest nadzwyczajnie spokojnym 

człowiekiem . W wolnym czasie [którego ma szokująco dużo) zajmuje się 

muzyką , kojarzoną głównie z nurtem eksperymentalnym i awangardowym. 

Jest współtwórcą takich grup jak Ed Wood, Tin Pan Alley Alameda County 
Death [ult Pasjonuje się filmem awangardowym oraz współczesną filozofią. 

Działa aktywnie na rzecz rozwoju kultury w regionie . Jego działalności 

patronuje Heideggerowskie "zrozumieć znaczy obrazić". 
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LUB S P RTOWY „S T A L" 
SEKCJA ŻUŻLOW „Apator" 

W TORUNIU 

PROGRAM 
1swadów iuł:lowycb 

w dniu 3l . I. 1963 r. 
godz. 18 

I 13 biegów 

POMIĘDZ 

TAL 



dyrektor PAWEŁ ŁYSAK 

zastępca dyrektora, główny księgowy MICHAŁ WDJTUS zastępca dyrektora, 

kierownik literacki PAWEŁ SZTARBDWSKI dramaturg ŁUKASZ CHOTKOWSKI 

koordynator pracy artystycznej BERNADETA FEDDER kierownik działu 

techniczno-gospodarczego WALDEMAR GRACZ monta żyści sceny ARTUR EKWIŃSKI 

[brygadzista technicznej obsługi sceny] ZBIGNIEW CZERNIAK, ANDRZEJ KOTOWSKI, 

JAROSŁAW KUBIŃSKI, MARIUSZ PAWLIKOWSKI, ROMAN PIETRZAK, 

PIOTR ZAWADZKI pracownia elektra-akustyczna ROBERT ŁOSICKI [kierownik], 

LESZEK DRYGAS, SZYMON GRODZKI, ŁUKASZ SZYMBORSKI, DAMIAN WESDŁDWSKI, 

EUGENIUSZ WISNIEWSKI pracownia krawiecka EWA STAŃSKA [kierownik], 

ALINA TADYCH, ALDONA WŁDCH pracownia fryzjerska JADWIGA MŁYNARCZYK 

rekwizytor EU6ENIUSZ BARANOWSKI, WIESŁAW MITORAJ stolarze 

KRZYSZTOF PAWLAK, WITDLD WŁOCH ślusarz JAROSŁAW ANDRYSIAK 

garderobiane OL6A BETAŃSKA, JADWl6A KAMIŃSKA , KATARZYNA WYSOCKA 

dzial promocji i marketingu, biuro festiwalu prapremier BERNADETA FEDDER 

[p.o. kierownika) , AGNIESZKA HANY%EWSKA, MAGDA 161ELSKA, KATARZYNA 

KAMEROUŁA·6APIŃSKA, MA6DALENA KOŁATA, kasa IWDNA LEWANDOWSKA 

rezerwacja i sprzedaż biletów tel. 52 33 97 8'18, poniedziałek - rnieczynne, 

wtorek-piątek 12 .00 - 18.00, rezerwacje internetowe: www.teatrpolski.pl 

projekt graficzny programu HDllllEWDRK 

druk PRINT MANA6EMENT Wojciech Pietrzak 

współpraca przy realizacji spektaklu 
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