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Scenariusz filmu fabularnego  
 
1. 
Plener. Nowy Jork z lotu ptaka. Kamera niespiesznie pokazuje las 

nowoczesnych biurowców, w końcu przybliża jeden z nich, w jednym z okien widać 
chłopca ok. 14 lat. Przez otwarte okno obserwujemy przez chwilę jakąś uroczystość. 
Okazuje się, że w wielkiej prawniczej firmie to ostatni dzień pracy związany z 80-
leciem urodzin jej właściciela Abrama Melera. Kwiaty, mowy i całusy. Mężczyzna 
rozgląda się, w końcu otwierają się drzwi i pojawia się w nich prawnuczek, też Abram 
(widziany w oknie). Mężczyzna wita się z nim. Mocują się na ręce. Za prawnukiem 
zjawia się wnuczka 80-letniego prawnika.  
Wnuczka Abram, nie męcz pradziadka. 
Abram Meler Nie męcz pradziadka, bo się zgrzejesz, gdzie ja to słyszałem? 
Wnuczka Dziadziu, żartujesz? 
Abram Ja, nigdy?! 
Wnuczka Jak z tym wyjazdem do Europy? 
Abram Nie, nie żartuję. Jutro o 9 rano mam samolot do Londynu, a stamtąd tylko 
jeden krok do Polski. 
Wnuczka Ale nie byłeś tam przeszło pół wieku! 
Abram No, nie prowadziły drogi. W końcu jednak. 
Wnuczka Ale po co tam jedziesz? 
Abram Muszę tam pojechać. Bezwzględnie. Nikt mi w tym nie przeszkodzi. 
Wnuczka Ale z twoim ciśnieniem... 

Mężczyzna kładzie palec na ustach. 
 
2. 
Wnętrze samolotu. Znajomy nam Abram Meler przegląda „Financial Times”. 

Stewardessa oznajmia zbliżający się koniec lotu. Kilka formułek o zapięciu pasów itd. 
Samolot zbliża się do lądowania. 
 
3. 
Wnętrze. Biuro w hotelu. Znajomy nam mężczyzna wynajmuje samochód. 

Wsiada, przejazd przez miasto, wyjazd z niego.  
 
4. 
Plener. Mężczyzna jedzie do pomorskiego miasteczka, do którego uparcie 

dąży z Nowego Jorku. Rozgląda się ciekawie, wręcz łakomie.  
Samochód zbliża się do miasteczka, widać gotycką wieżę kościoła. Na 

kolejowym przejeździe przed samochodem opuszcza się szlaban.  
Przejeżdża pociąg towarowy. Zatrzymuje się, na chwilę przed stacją. 
I nagle jakbyśmy znaleźli się w innym świecie, na kolorowe kadry filmu 

nakładają się kadry czarno-białe. Cofamy się w czasy okupacji w Polsce. Zima. 
...W tym momencie ze śniegu, dotąd byli niewidoczni, podrywa się kilku 

chłopców. Zręcznie wdrapują się na wagony wypełnione węglem. 



Bryły węgla poznaczone wapnem spadają w leżący śnieg. Wszystko to trwa 
kilkanaście sekund. 

Pociąg dygocze, przygotowuje się do dalszej jazdy. Z budki w ostatnim  
wagonie wychyla się postać niemieckiego wartownika w kożuchu. W ręku karabin. 
Słychać jego „Donnerweter, verfluchte polnische Banditen!” Strzela nawet nie 
celując. Jedna i druga seria. 

To wystarczy, by chłopcy, jak stado wróbli, sfrunęli z wagonów. Są objuczeni 
workami z węglem. Pochyleni, biegną tylko sobie wiadomymi ścieżkami. 

Pociąg towarowy przyspiesza, odjeżdża. 
Chłopcy biegną coraz dalej od niego. W końcu skupiają się w jedną gromadkę. 

Na jej czole 14-latek w pilotce nasuniętej prawie na oczy, w za dużej kurtce 
okręconej sznurem, na plecach jak inni, ma worek wypełniony łupem. 

Kamera pokazuje w zbliżeniu jego zmęczoną twarz, to Paweł Leski. 
 
5. 
Plener. Kilka stojących w rzędzie niewielkich budynków, mają 

charakterystyczne spadziste czerwone dachy, domki są ogrodzone, na ich zapleczu 
majaczą niewielkie szopy i szopki, może klatki z królikami itd. Jest tak cicho, jak to 
bywa z daleka od miasta w ciemną zimową noc. 

W jednym z okien domku widać niewielkie światło, które daje lampa naftowa. 
Obiektyw kamery „wchodzi” przez okno do środka. Pokazuje wnętrze mieszkania. 
Pokój jest niewielki, wypełniony ubogimi meblami: szafa, stół, łóżko, dwa krzesła, 
kilka świętych obrazków na ścianach, zdjęcie roześmianej młodej pary, tzw. portret 
ślubny. 

Na środku pokoju tzw. koza. Otwarte drzwiczki. Chłopiec (poznany przez nas 
Paweł Leski) pakuje w nią jakieś kawałki papieru, kawałek deski, garść wiórów, 
pochyla się dmucha, ogieniek pod blachą powiększa się, rośnie. 

Spod łóżka wyciąga worek, a z niego kawałek węgla, z namaszczeniem 
kładzie go na ruszcie. Lekko przymyka drzwiczki. Udał się, płomienie są coraz 
większe. Zaciera ręce, prawie przytyka je do wychodzącej z kozy blaszanej rury. 

Dzięki huczącemu ogniowi prawie nie słychać otwieranych drzwi do domku. 
Kiedy skrzypią głośniej ogląda się, ale nie jest zdziwiony. To wróciła z pracy jego 
starsza siostra Marta. 
Marta Dobry wieczór. 
Paweł (odburkuje) Cześć. 
Marta Oo, będzie ciepło (kuca przy kozie, zagląda przez drzwiczki) Węgiel? Znowu 
nakradliście (złości się). Ile razy ci mówiłam, żebyś nie zadawał się z tym całym 
Józkiem. Wyprowadzi cię. Na manowce. Albo prosto pod strzały banschutza (w tym 
czasie zdejmuje z głowy chustkę, rozpina byle jaki, podszyty wiatrem płaszcz). 
Kradliście kartofle, deski, węgiel. Ciekawe, co jeszcze wymyślicie. Doigracie się w 
końcu. Mówił mi... Hein... (nie kończy, macha ręką). 
Paweł (patrzy na nią z dezaprobatą). A ile razy ja ci mówiłem, żebyś się nie 
zadawała z Heinrichem Stomke. Tego imienia, przed chwilą, nie udało ci się 
wymówić. To zły człowiek, ale to nie wszystko, to nie Polak, to szkop... Jak możesz 
to robić?! 
Marta (oburza się nagle) Gdybym się nie zadawała z Heinrichem, jak to określiłeś, 
zdechlibyśmy z głodu. A ty, choć to druga zima tej wojny, jeszcze głodny spać nie 
szedłeś. Nie oglądałbyś prawdziwej kiełbasy czy masła, co ja mówię, nie oglądałbyś 
zwykłego chleba, jadłbyś jedynie marmoladę z buraków (roztkliwia się nad sobą) A 
może mu na mnie zależy? Może mnie zabierze ze sobą, do Berlina. Do samego 



Berlina. Jest wdowcem i nie ma dzieci. Ma własne mieszkanie. Dwa pokoje z 
kuchnią, Nie taką nędzę jak u nas... 
 Paweł zatyka uszy, z rozmachem, rzuca się na łóżko, nie słucha siostry. 
Marta Oczywiście, nie dasz się przekonać. Czy on chciał, żeby go tutaj przenieśli 
służbowo? Przecież on nie był na froncie i nie będzie, bo jest inwalidą, może być 
tylko urzędnikiem. Ale takim tyciusim. Cóż on u nas robi? Siedzi za biurkiem, na 
komendzie policji i pilnuje papierów. Zresztą, jestem dorosła, mam dwadzieścia lat, 
będę zrobiła co zechcę. Przeszkadza ci, że przynoszę obiady z hotelu, że 
nieustannie troszczę się o ciebie, dom, babcię? Dlaczego milczysz, nic nie mówisz? 
Głupek, obraził się śmiertelnie! 
Paweł (po chwili) Sama nie wierzysz w to, co mówisz. Małżeństwa polsko-niemieckie 
są zabronione. Wiesz dobrze, że tych, których przyłapie policja lub wydadzą sąsiedzi, 
czeka droga przez mękę. 
 Marta udaje, że nie słyszy ostatnich słów. Idzie do kuchni, krząta się  po niej, 
gotuje wodę w czajniku, przygotowuje cieniutkie kromki chleba. 
  W tym czasie Paweł wstaje. Podkręca knot filującej lampy. Rozkłada na stole 
zeszyty. Przepisuje z książki niemieckie słówka, a następnie próbuje je zapamiętać, 
wkuwa je, ale na jego twarzy nie widać zainteresowania nauką. W końcu bierze się 
za czytanie książki w obszarpanej okładce. 
 Siostra podaje mu na talerzu dwie kromki chleba, posmarowane bodaj cienko 
smalcem. Obok nich dymi duży fajansowy kubek brunatnego napoju, czyli jakiegoś 
ersatzu kawy. 

Chłopiec pochyla głowę, nisko jak tylko można. Nie je. Siostra za jego plecami 
podnosi rękę jakby chciała dotknąć jego krótko ostrzyżonej głowy. Ale jej ręka zawisa 
w powietrzu. Nie robi tego. Odwraca się, by nie pokazać łez napływających jej do 
oczu. 
 

6. 
Wnętrze. Klasa w szkole powszechnej. Kilkanaście dziewcząt i chłopców 

siedzi w prymitywnych ławkach. Wśród nich jest i Paweł… Pochyleni nad książkami 
dukają wspólnie niemiecki prosty tekst. Robią to źle, czytają nierówno, bez 
właściwego akcentu. Nauczyciel, stary chudy mężczyzna, przygląda im się z irytacją. 
Stoi na tle czarnej tablicy z napisem lekcja nr 36, 27 lutego 1941 rok (w jęz. 
niemieckim). 

Nad tablicą wisi portret Hitlera. 
Nauczyciel (wali w biurko trzcinką, która trzyma w ręku). Uwaga, źle, jeszcze raz, 
polnische Banditen. Zostawię was dziś wszystkich w kozie. 

Na słowo „koza” Paweł ponosi głowę, uśmiecha się. 
Nauczyciel A wy, Leski, co wy się śmiejecie, wy nic nie umiecie, wy jesteście tuman 
(Paweł przygląda mu się drwiąco). Wy tak nie patrzcie tak na mnie, bo to się dla was 
źle skończy! 

Słychać zbawczy szkolny dzwonek. Nauczyciel macha ręką. Dzieci wstają z 
krzeseł, wpychają zeszyty do tornistrów. Przepychają się do drzwi. Wychodzą na 
korytarz posmarowany jakąś czarną mazią i z olejną lamperią w sinym kolorze. 
Uczniowi opuszczają też inne klasy. 
 
 7. 
 Dzieci wybiegają na szkolny dziedziniec. Na głowach mają pilotki, za duże 
marynarki starszych braci okręcili sznurkiem lub paskiem. Na nogach tzw.  drewniaki. 



 Wychodzą na ulicę. Paweł wysforował się pierwszy. Za nim nieco szczerbaty 
rówieśnik. Uderza go w plecy. 
Józek No i co, udało się wczoraj? 
Paweł Ciicho! 
Józek Ee, nie domyślą się. Ale w mieście, brachu, głośno było, oj głośno, w dwóch 

miejscach słyszałem o naszym wyczynie. Ale nikt z naszych ani słowa, ani mru mru. 

To się wi i rozumie. Mur-beton to nasza dewiza. 

Paweł Za głośny jesteś. 

Józek Benek kombinuje skok na coś innego. To będzie większa robota. Z 

dreszczykiem. Dołączysz do nas?  

Paweł Benek, to ten co skończył już dwadzieścia lat? Twój sąsiad. Pewny jest. Mam 

ci w tej chwili odpowiadać? 

Józek A czego się boisz? Im słoneczko wyżej tym Sikorski bliżej. Przeżyliśmy potop 

szwedzki, przeżyjemy i niemiecki. Czy ja się zapytowywuję z kim się zadaje twoja 

siostra. 

 Paweł zatrzymuje się raptownie. Odwraca się i uderza Józka w brzuch. Ten 

nie spodziewał się ciosu. Przewraca się w śnieg. Paweł rzuca się na niego. Biją się. 

Pozostali koledzy, którzy doszli do nich, zagrzewają ich do walki. Słychać nagle 

marszową melodię. Bijący się przytomnieją. W perspektywie małomiasteczkowej 

uliczki pojawia się zwarta kolumna Hitlerjugend. W pierwszej czwórce niosą werble i 

proporzec. Zadziwiające, ale w środku zimy noszą podkolanówki, krótkie spodnie, 

skóra odkryta pomiędzy końcem podkolanówek i spodni, gdyby zobaczyć ją z bliska 

jest czerwona, prawie sina. Maszerują dziarsko! Paweł i Józek zaprzestają walki. 

Odsuwają się od krawężnika ulicy na bezpieczną odległość. Trzeci z kolegów 

wskazuje dyskretnie na jednego z idących w kolumnie. 

Janek Obejrzyjcie go sobie dokładnie... Jeszcze wczoraj chodził z nami do tej samej 

budy. I nazywał się Kowalski. Tadeusz. A dziś, Jezuseczku, to... Otto Schmidt. 

Chodzi do specjalnej szkoły, przerobionej z naszego gimnazjum. Jak go złapię na 

osobności kulasy mu powyrywam, wiadomo skąd, mordę mu skuję. Będzie wyglądał 

jak baleron. 

Paweł (uśmiecha się) Baleron? Czy ty wiesz jak wygląda baleron? Tobie, Janek, 

wszystko kojarzy się z żarciem, a swoją szosą można dać mu wycisk, ale trzeba 

zrobić to potajemnie! 

Józek (poprawiając odzież) Dobrze kombinujesz. Jak idą w kupie, nie damy im rady, 

ale gdybyśmy ich tak pojedynczo wyłuskiwali, na przykład latem nad rzeką, można 

byłoby im łby poprzytapiać w wodzie, coo! 

Paweł Za głośno marzysz. 



Józek Innych marzeń nie mam. Nażreć się, nakombinować. To chyba nie są 
marzenia, co? 
Janek Marzenie, mrzonki, pomarzyć... Te słowa wykreśliłem z życiorysu. 

Paweł Raczej zrobili to za ciebie. 

 Kolumna młodzieńców z Hitlerjugend ginie w uliczce, rytm werbli staje się 

coraz cichszy. 

 Trójka kolegów, zdaje się że pogodzona, idzie powoli, rozmawiają półgłosem. 

Janek Paweł, obiecałeś mi pokazać swojego króla samca. Mogę przyjść do ciebie po 

południu? 

Paweł No, przyjdź, byle nie za późno. 

 8.  

 Plener. Podwórko znajomego nam domku. Wydeptany śnieg tylko od furtki w 

kierunku drzwi. Paweł „bawi” się z psem o wyglądzie owczarka niemieckiego. Rzuca 

mu skórzaną rękawiczkę. Pies jest skory do zabawy. Chłopak szczuje go rękawiczką 

„Dżek, bierz, bierz, atakuj!”. Pies rzuca się na rękawiczkę, jakby chciał ją porwać na 

strzępy. W końcu udaje mu się ją pochwycić. Zadowolony Paweł z trudem wyrywa 

mu  ją z pyska. Głaszcze psa. Chwali go. Przy furtce zatrzymuje się kolega z klasy, 

Janek. Przygląda mu się przez chwilę. 

Janek Co ty go tak tresujesz? 
Paweł (nieco wściekły) A co tobie do tego? 
Janek Widzę, że go ostro tresujesz, dobry jest. Skąd go masz? Taki pies to 
kosztowna bestia. Ile on zeżre? 
Paweł Znalazłem go. 
Janek Tra la la. Mam co w oku? To rasowe bydlę, bodaj wilk czy owczarek 
niemiecki. Wyrasta na bestię. Jak się nim serio  nie zajmiesz, to gotów zrobić jakąś 
niespodziankę. Wiem coś o tym, mój ojciec miał podobnego. Przed wojną. Poświęcał 
mu mało uwagi i pies się wściekł, pokąsał sąsiada. Ale korowody z tym były, 
zastrzyki w brzuch. Odszkodowanie. Trzeba go było wywieźć na wieś, do dziadka. 
Czy żyje? Może przerobili go już na smalec? 
Paweł Eee, ależ się rozgadał (zagania psa do budy, skraca mu łańcuch, by z niej nie 
wylazł) Chciałeś zobaczyć mojego samca, czy nie? 
 Podchodzą do klatki nakrytej starymi workami. Paweł zdejmuje worki, otwiera 
klatkę. Wyciąga dużego królika, Gładzi go. 
Janek (entuzjastycznie) Super, będzie z niego pociecha. Długo go masz? 
Paweł A czy to takie ważne? Bez przerwy zadajesz mi pytania. Jak w śledztwie. 
Janek Nie boisz się, że ci ktoś go gwizdnie? 
Paweł A niby kto? 
Janek Kręcą się tu różni, łakomi na każde żarcie, łażą w te i we wte, wojsko raz za 
razem jeździ... 
 Słychać furmańskie „Prr, koniku!”. 

Chłopcy odwracają się. 



Przed domem zatrzymuje się dorożka. Wysiada z niej siostra Pawła. Jej 
towarzysz, mężczyzna w nieokreślonym wieku, w mundurze urzędnika 
Gemeindekriminalpolizei (gminnego urzędu policji kryminalnej) zawahał się, 
zobaczywszy chłopców, siedzi, nie opuszcza pojazdu. Siostra trzyma w ręku 
zawinięty w papier i przewiązany wstążką pakunek, może ciastka. 
Janek To ja już pójdę. 
Paweł To, cześć. 
 Marta otwiera furtkę. Patrzy z dezaprobatą na Janka. 
 Ten wymija ją, pospiesznie znika za rogiem. Dopiero wtedy pasażer 
wyskakuje z dorożki. Zamienia z woźnicą kilka słow. Dorożka odjeżdża. 
Marta (ostro) Co to za jeden? 
Paweł Mój kolega z klasy. 
Marta Czego chciał? 
Paweł Nie był we szkole, pytał co nam zadali na jutro. 
Marta Żebym go więcej u nas nie widziała. Pójdziesz do babci i zaniesiesz jej kluski z 
serem, które dla niej zrobiłam. A ty już jadłeś? 
Paweł Skądże, nie wiem, gdzie je schowałaś. 
Marta Jaki niedomyślny. Jak zawsze pod pierzynę, żeby nie wystygły i owinęłam 
gazetą. No chodź, zjesz i pobiegniesz do babci, póki nie jest ciemno. 
 Wchodzą do środka. 
 Mężczyzna miotełką omiata ze śniegu buty. Rzuca z ukosa spojrzenie na psa. 
W końcu lepi śniegową kulę i ciska w niego. Pies szczerzy kły, prawie się krztusi, ale 
nie szczeka, nie rzuca się na niego. Leży w śniegu, łańcuch jest jednak naprężony. 
Policjant macha ręka i wchodzi do domku. 
 
 9. 
 Plener. Paweł z płócienną torbą w ręku idzie brukowaną małomiasteczkową 
uliczką. Po obu jej stronach stoją parterowe domki w dość kiepskim stanie, jest 
spokojnie i cicho. Ale nagle rośnie warkot bębna. Paweł przyspiesza kroku, wyraźnie 
zaciekawiony. 
 Na skrzyżowaniu ulic widzi postawnego mężczyznę z bębnem przewieszonym 
przez szyję. To woźny starostwa. Obok niego zbierają się przypadkowi gapie, 
staruszki, dzieci itp. 
Woźny starostwa (powoli czyta z kartki) ...Powtarzam. Ogłasza się niniejszym, że 
wszyscy mieszkańcy wyznania mojżeszowego mają się stawić jutro o godzinie 
dziesiątej na głównym placu miasteczka. Zabrać mogą tylko na jedną osobę bagaż 
podręczny o wadze do 10 kilogramów. Ludność pochodzenia żydowskiego, bez 
względu na wiek, winna się obowiązkowo stawić jutro na głównym placu... (przerywa, 
uderza w bęben). 
  
 10. 

Paweł przestaje go słuchać. Kieruje się do jednego z małych domków na ulicy. 
Pisk nie smarowanych drzwi wejściowych, ciemne wnętrze sieni, rumor czegoś 
spadającego, ze zgrzytem otwierają się kolejne drzwi. W pokoju leży w łóżku siwa 
staruszka, patrzy przed siebie załzawionym wzrokiem. 
Babcia A kto tam, Franciszku, to ty? 
Paweł Nie, to ja, babciu, Paweł. Twój mąż Franciszek, babciu, nie żyje już od pięciu 
lat. 
Babcia Ach to ty Pawełku, poznałam cię, a czemu ty do mnie zachodzisz? 
Paweł Marta kazała przynieść babci obiad, kluski z serem. Palce lizać. 



Babcia A co tam bębni i bębni za oknem? Mówią że ja jestem głucha, przecież ja 
mam osiemdziesiąt lat, ale ja dobrze słyszę, że bębnią jakby na trwogę. 
Paweł Wydaje się babci, ja nic nie słyszę. 
Babcia Lubię kluski, kochana Martunia, ona jedna o mnie pamięta. Franek też do 
mnie nie zajdzie i jego brat Klemens i twój ojciec-pędziwiatr, i twoja matka... 
Paweł Ależ babciu, dziadek nie żyje, mama nie żyje, wuj Klemens nie żyje, a tata jest 
w niewoli, na robotach przymusowych. 
Babcia Na jakich znowu robotach? A kto go na te roboty posłał? Piłsudski? A bo to u 
nas w mieście mało roboty? 
Paweł Babciu, tyle razy ci tłumaczyłem, że bił się ze szkopami we wrześniu, w 
osiemnastym pułku, że wzięli go do niewoli koło Grudziądza, a teraz pracuje pod 
przymusem. Babciu, jest wojna. Szkopy i Ruskie zajęli Polskę. Podzielili się nią. A 
tatę zmuszono od roboty. 
Babcia (rozmazuje ręką łzy) Dwie wojny przeżyłam, nie liczyłam, że i trzecia mnie 
spotka. Wojna, wojna (mamrocze) to nic dobrego. 
 Paweł nie słucha staruszki, poprawia jej poduszkę, wyjmuje kluski owinięte w 
gazetowy papier. 
Paweł Babciu, póki ciepłe, będziemy jeść! 
 Karmi babcię. 
Babcia Dobry chłopiec jesteś, dobry. A kompot też będzie? (rozgląda się, spostrzega 
pomiętą gazetę, w którą zawinięta była miska z kluskami) A co to za gazeta? Nikt mi 
teraz nie przynosi gazet. Nie czyta. 
Paweł Babciu, tyle razy ci mówiłem, że w czasie wojny nie dają kompotu. A jeżeli 
chodzi o gazetę (rozprostowuje ją). To „Mały Dziennik”. Na strychu ją znalazłem. 
Babcia Poczytaj mi, dziecko. Ja tak lubię drukowane słowo. 
Paweł (czyta) „Szkodliwy wpływ Żydów na polską kulturę”. To tytuł... „Kultura 
narodowa pozbędzie się wreszcie obcych naleciałości i oprze się na istotnych 
wartościach drzemiących w sercach Polaków”... Ee, to jakieś nudy sprzed wojny. 
 Odkłada gazetę na stolik stojący przy łóżku. Potrąca stary album leżący na 
nim. Spada z hałasem na podłogę. Otwiera się. 
Paweł (podnosi album) A babcia co bez przerwy ogląda? 
Babcia Wasze fotografie, popatrz no, jakim twój wujek Klemens był ładnym 
chłopczykiem, spójrz, jakie miał piękne marynarskie ubranko, u krawca 
Wierzbowskiego było szyte na miarę. 
Paweł A ta dziewczynka to kto? 
Babcia Nie poznałeś siostry? Zobacz, jaka słodka była, na moich imieninach siedzi z 
mamą i tatą, wstążkę ma we włosach różową i sukienkę z bufkami, bo ja imieniny 
mam 24 czerwca, na Jana, ciepło zawsze wtedy, a kwiatów ile i jakie tanie. Czy ja 
doczekam moich imienin raz jeszcze? I kto mnie wtedy odwiedzi? (babcia milknie 
wyraźnie wzruszona i chyba zmęczona, po chwili znów zaczyna mówić) Pawełku? 
Paweł Tak... 
Babcia Na komodzie leży pudełko, podaj mi je. 
 Paweł podaje jej. 
Babcia (zagląda do pudełka) Miałam carską świnkę, dwudziestorublówkę, złotą, 
gdzież ona się podziała? Na czarną godzinę ją trzymałam. 
Paweł Dałaś mi ją, babciu, nie pamiętasz? 
Babcia Dałam ci moją carską świnkę, a co z nią zrobiłeś? 
Paweł Mam w domu, dobrze ją ukryłem. 



Babcia A to dobrze, Pawełku, dobrze, ona ma dużą wartość, pilnuj jej jak oka w 
głowie. Na pewno ci się przyda. Ale jak po nią sięgniesz, zastanów się czy dobrze 
robisz? A teraz idź już sobie. 
Paweł To, do widzenia babciu. 

Babcia nie odpowiada. Milczy. Patrzy gdzieś przed siebie. 
Babcia Aha, Pawełku, gadałeś coś o wojnie, czy mnie się śniło? Czy ja też jestem na 
tej wojnie? 
 Staruszka jakby czekała na odpowiedź. 
 Jej chude ręce leżą wyciągnięte nieruchomo na pierzynie. 
 Paweł milczy. 
 

11. 
 Plener. Wczesne przedpołudnie. Łąka nad rzeczką. Ćwiczą tu parademarsz 
członkowie Hitlerjugend. Ukradkiem, z daleka przyglądają im się Paweł i Janek. W 
rękach mają duże dzbanki na wodę, tzw. kanki. 
Janek Na tej łące jest najlepsze źródło wody. A te świnie, obszczymurki nabierają ją 
ręką, pryskają się, plują, Trzeba by ich jakoś ukarać. 
Paweł Co za wygłupy oni tu wyczyniają? 
Janek Wygłupy? Mają prawdziwe karabiny i prawdziwą amunicję. Mogą sobie 
strzelać ile tylko chcą. 
Paweł Ty też chciałbyś sobie postrzelać? 
Janek Do szkopów pewnie, od razu! (składa się jak do strzału) Tra-ta-ta-ta! 
Paweł Cicho, bo nas usłyszą. 
Janek A ten fryc co chciał od ciebie? 
Paweł Jaki fryc? 
Janek Ten co z twoją siostrą przyjechał. Nie udawaj głupiego. To ten, o którym 
opowiadał Józek? Od dawna on w mieście. 
Paweł A co cię to obchodzi? 
Janek O, sierdzi się. 
Paweł Chcesz być moim kolegą? 
Janek Noo... 
Paweł To się nie wypytuj, dobrze? 
Janek Czy on nosi broń? 
Paweł A co ci do tego? 
Janek Wiesz, można by mu ją podwędzić, jak zdejmie pas z pistoletem wtedy, no 
wtedy... 
Paweł (kręci głową) Skąd ci przychodzą do głowy takie pomysły? 
Janek Coś ci zdradzę. W starostwie jest aparat radiowy i jak nie ma landrata wtedy 
moja mama, która tam pracuje, nastawia go na angielską stację, po cichutku, i 
ostatnio usłyszała, że w Grudziądzu Niemcy rozbili jakaś tajną organizację złożoną z 
gimnazjalistów. I wsadzili ich do aresztu. Musimy ich pomścić. Działać dalej. Tak 
sobie myślę, że ten szkop to szpieg, udaje dobrego, ale tak naprawdę to węszy, 
szuka czegoś lub kogoś. Inaczej kryłby się ze swoją znajomością z Polką. 
Paweł Dlaczego mnie to mówisz? 
Janek Nie domyślasz się? No, dobra, rezygnuję z tego wątku. Ale kombinuję z kim 
moglibyśmy stworzyć tajną organizację, złożyć przysięgę, omawiać plany napadów, 
uczyć się strzelać, mścić się! 



Paweł (zaskoczony) Nie chcę tego słuchać. Sam się zbieraj, mnie nic do tego. Chcę 
spokojnie żyć, jakoś przemęczyć się do końca wojny, bo on nadejdzie. W nic nie 
chcę się mieszać. W nic. 
Janek Spoko, spoko. Brałeś dotąd udział w każdej drace. Umoczony jesteś, tak jak 
my, po uszy. Nie masz wyjścia (z przekąsem). Myślisz, że można się w nic  nie 
mieszać? 
Paweł A ty uważasz, że zemsta wystarczy za program? 
 Janek nie odpowiada. Milczą. Przyglądają się zawziętym ćwiczeniom 
Hitlerjugend. 
 
 12. 
 Plener. Późne popołudnie. Chwila przed zmierzchem. Podwórko Pawła. 

Powtarza się znana nam scena z psem. Paweł drażni go skórzaną rękawiczką. Pies 

rzuca się na nią, warczy, gryzie. Paweł jest wyraźnie podekscytowany swoim 

zajęciem, wręcz się w nim zapomniał. Woła „Dżek, bierz, gryź, gryź, zagryź!”. W 

końcu zmęczony pies... kryje się przed nim do budy. Paweł budzi się jakby z transu. 

Wchodzi do mieszkania. Wraca z garścią okruchów chleba. Sypie je na parapecie. 

Po chwili tańczą na nim wróble. Paweł przygląda im się z zainteresowaniem. Nagle 

nadsłuchuje, ze strychu domku słychać jakieś odgłosy! Słucha ze zdziwieniem. Czy 

mu się nie zdaje? Ale chyba nie. W końcu wchodzi do domku, z sieni, po drabinie 

wdrapuje się na strych. Pełno tu rupieci typowych dla tego rodzaju pomieszczeń, 

szuka czegoś zawzięcie wśród starych rozeschniętych beczek, stoi tam też tapczanik 

z powyrywanymi sprężynami, jakieś wyszczerbione miski i garnki. W pomieszczeniu 

jest ciemnawo. Dlatego znajduje i zapala świeczkę. W małym ukośnym okienku na 

dachu zauważa jakieś błyski, otwiera okienko, wychyla się z niego jak może najdalej. 

Gdzieś na horyzoncie rośnie łuna ognia, z daleka dobrze ją widać. Chłopiec znów się 

wsłuchuje. Słychać jakieś hałasy na dole. Trzaskają drzwi. Paweł spiesznie 

ześlizguje się w dół po drabinie. Do mieszkania wchodzi jego wujek w mundurze 

kolejarza. 

Wujek Pukam i pukam, ale nikt nie odpowiada. Gdzieżeś się schował? 

Paweł Byłem na strychu. Zdawało mi się, że zbłąkał się tam gołąb. Kilka godzin temu 

widziałem jastrzębia w okolicy. Pomyślałem sobie, że zranił gołębia, który ukrył się na 

strychu. Wujku, wielką łunę zobaczyłem nad miasteczkiem. Co się dzieje? 

Wujek Ty się za dużo nie pytaj. Nie lataj tam. Nic tam po tobie. Wywożą Żydów, przy 

tej okazji ktoś podpalił starą stodołę przy plebani. 

Paweł Niby dlaczego? 

Wujek Nie wiem, może to jakaś prowokacja, ale dlaczego, kto to zrobił? Tego nie 

mogę zrozumieć. Źle wróżę mieszkańcom. Przez naszą stację przechodzą 

dodatkowe pociągi, dokładniej transporty wojskowe. Ty już dzisiaj nigdzie nie 

wychodź. Za chwilę całkiem się ściemni. Jak to zimą. A co ten twój pies taki 

uziajany? Nie miał nawet siły, żeby się ze mną przywitać. Coś on słabo was pilnuje. 



Co go tak umęczyło? A jadłeś co ciepłego? (z dezaprobatą spogląda na puste garnki 

i wyziębiony piec w kuchni). 

Paweł Jadłem, jadłem. Marta przyniosła pomidorową na mięsie. 

Wujek Od tych niby zup na mięsie z hotelu jesteś coraz bardziej mizerny, nie ma to 
jak domowe jedzenie, nie ma. Przywiozłem wam trochę kartofli. A do tego trzy kilo 
mąki udało mi się zdobyć. Prawdziwej. Bieluchnej. Niech siostra zrobi ciasto 
drożdżowe, tylko po drożdże niech przyjdzie do wujenki, bo ja się na tym nie znam. 
Zresztą, mam propozycję, byście nas w święta odwiedzili, święconkę wspólnie zjemy. 
Bogato nie będzie, ale ręczę za jajeczko w chrzanie. Źle się dzieje na świecie, końca 
wojny nie widać. Hycler się cieszy. Źle jest, ale nie mogę krakać. Nie godzi się mnie, 
dorosłemu. Tak, to już dwa lata jak jesteś pełnym sierotą (przygotowuje sobie 
papierosa z tzw. gilzy). Wziąłbym cię do nas. Miałbym lepsze oko na ciebie. Ale w 
jednym pokoiku siedzi nas sześcioro. Nie da rady wepchnąć tam siódmego. No, nie 
gniewaj się, twoją świętej pamięci mamusię bardzo lubiłem. Radbym ci nieba 
przychylić, ale jak? Jesteś podobny do niej. Coraz bardziej to widać. 

Paweł słucha tego monologu z opuszczoną głową 
Wujek Aha, mam dla ciebie niespodziankę. Tylko dla ciebie. 
Paweł Wujku, jaką? 
Wujek To tajemnica na razie, ale to wspaniała rzecz. Marzyłeś o niej. Dodam tylko, 
że ma cztery kółka. 
Paweł Wózek, hurra! 
Wujek (przykłada palce do ust) Cii, to ma być niespodzianka. Może na jutro się 
umówimy, wpadniesz do nas, co? To ja już będę leciał. Nie mogę się spóźnić na 
dyżur. Aha, Paweł, jest jeszcze jedna sprawa. Mam prośbę, byś nie dokuczał 
siostrze. Wiesz o co chodzi? Ludzi dorosłych nie zawsze można zrozumieć. Jesteś 
dzieckiem, dlatego nie mogę cię we wszystko wtajemniczać. Noo... 
  
 13. 

Żegnają się. Wujek odjeżdża na rowerze. Paweł zostaje sam. Zagląda do 
pustych garnków. W końcu obiera kilka ziemniaków, gotuje je, szuka soli. Zapala 
lampę naftową. Znów słychać jakiś stukot nad jego głową. 

Nadsłuchuje, przez chwilę jest cisza. Ale nie, coś jakby spadło na podłogę na 
strychu, przetoczyło się po nim. To go zaniepokoiło. Znów wdrapuje się na stryszek z 
ogarkiem świecy na małym talerzyku. Ogląda go uważnie. W końcu dostrzega za 
kominem… drobną skuloną postać. 
Paweł Rany, kto tu wlazł? 
Abram Nic, nic, to tylko ja, powiem od razu całą prawdę, uciekłem ze zbiórki na 
placu, to znaczy mama kazała mi się schować pod ciężarówkę, bo bałagan był, 
panika, wypchnęła mnie z szeregu i udało się, kiedy się zmierzchało, uciekłem 
opłotkami, nikt mnie nie zauważył, ten dom stoi ostatni na skraju miasta, to i 
skręciłem do niego, a że drzwi były otwarte... 
Paweł Rany, zaraz, zaraz, drzwi są zawsze otwarte, nie ma tu czego kraść, ale kto ty 
jesteś? Że też pies cię nie wywęszył. 
Abram Na imię mam Abram. Meler. Udało mi się uciec, to mama orzekła że mam 
uciekać, a resztę wywieźli, nie wiem dokąd, dość, że mama zdecydowała żebym 
uciekał, kiedy bić zaczęli wszystkich po kolei. 
Paweł Hola, hola, nic mnie twoja spowiedź nie obchodzi. Nie zagaduj mnie. Nie 
możesz tu szukać kryjówki, musisz stąd odejść, brudasie, parchu! Przybłędo, jesteś 



tu obcy. Twoja gadanina mnie nie interesuje. Co mnie obchodzi, że uciekłeś i jesteś 
w potrzebie. Nade mną też się nikt nie lituje. I po co uciekałeś, ojca, matki nie 
pilnowałeś? Aleś mi zabił ćwika. Po coś wlazł do mojego domu? Tyle innych miałeś 
po drodze. Zaraz pójdę wydać cię szkopom... 
Abram Pozwól mi zostać tylko do nocy, noga mnie boli, uderzyłem się, przebił ją 
chyba gwóźdź. I teraz krwawi, pomóż mi. 
Paweł (nachyla się ostrożnie nad nogą chłopca) Rzeczywiście, trzeba to przemyć i 
opatrzyć, tyle mogę zrobić, ale zostać tu nie możesz, tu nikogo nie ma, moja mama 
nie żyje, tata jest w niewoli, a siostra dużo pracuje, nie mógłbyś tu zostać. Za żadne 
skarby. 
Abram Pozwól mi, proszę, zostać tę noc, niech się w miasteczku uspokoi, a wtedy 
pójdę sobie. 
Paweł (waha się) Warunki mi stawiasz, przybłędo? No, na jedną noc możesz zostać, 
ale żebym cię rano nie zobaczył. A co ty ciągniesz z sobą? 
Abram To, to... skrzypce. 
Paweł Wyrzuć je, ze skrzypcami daleko nie zajdziesz. 
Abram Nie jestem tego pewny. 
Paweł Zresztą, co mnie to obchodzi, nie zamierzam ci dawać dobrych rad. Masz u 
mnie przystanek na parę godzin, nikomu nie powiem, że cię widziałem, a rano staraj 
się odejść po angielsku, najlepiej jeszcze przed świtem. Aha, głodny nie jesteś? Bo 
jak zejdę po opatrunek, mogę ci przynieść coś do jedzenia. Tyle mogę dla ciebie 
zrobić. Staraj się nie łazić po strychu, bo wszystko słychać na dole, pod nami. 
 Paweł schodzi na dół. Wraca po chwili. Kiedy Abram sobie nie radzi próbuje 
mu pomoc przy przemywaniu rany. Robi to z widocznym wstrętem. Ranę na nodze 
okręca białym kawałkiem materiału. Abram krzywi się z bólu. 
Paweł Staraj się wytrzymać, baba jesteś czy co? (rozgląda się, widzi obok chłopca 
leżącą książkę) O i książkę masz. To też dla ciebie zawalidroga. Zamiast tego 
przydałaby się apteczka. Chyba nie będziesz w nocy czytał, co?  
Abram Nie bój się, znam ją prawie na pamięć. 
Paweł He, to spora książka (bierze ja do ręki, ogląda) O rany, to po niemiecku. Co to 
za dzieło? 
Abram To nie dzieło, to arcydzieło. „Faust” Goethego. 
Paweł Faust to bodaj po szwabsku pięść, co? O czym to, o boksie? 
Abram (uśmiecha się) Tytułu tej książki nie tłumaczy się. 
Paweł Nie tłumaczy, a niby dlaczego? 
Abram Nie chciałbym ci robić wykładu dlaczego, troszkę to nie miejsce ani czas 
(krzywi się z bólu). 
Paweł Masz tu chleb i kawę. Kawa jest zimna, nie było czasu, by ją grzać, napij się, 
zjedz, przytul do komina, to przewód kominowy od pieca w kuchni. Napalę dziś w 
nim, będzie ci ciepło, nakryj się szmatami, nie wyściubiaj nosa, zamień się w kawałek 
jakiegoś grata, a nad ranem, ruszaj dalej. 

Paweł zostawia chłopca samego. Ten kuli się z zimna i strachu, wygląda jak 
ludzki embrion. Obok skrzypce i książka. 
 

14. 
Wnętrze. Klasa szkolna. Znów lekcja języka niemieckiego. Znów nauczyciel 

się złości, że dzieci nie chcą przyswajać sobie języka wielkich poetów i filozofów. 
Nauczyciel (grozi palcem) Matoły, zawsze pozostanie wam obcy język Johanna 
Wolfganga von Goethego. 



Paweł (jakby tknięty jakąś myślą) Proszę pana, Goethe napisał „Fausta”, ale tego 
tytułu nie tłumaczy się jako „Pięść”. 
Nauczyciel Dobrze, dobrze Leski. Widzę, że ty jeden zacząłeś się interesować 
nauką... 

Słychać dzwonek szkolny. 
 
15. 
Plener. Boisko szkolne. Przerwa. Chłopcy obrzucają się śnieżkami, gonią 

piszczące dziewczynki, wrzucają im za kołnierze śnieżne piguły. 
Janek (do Pawła) coś ty taki gorliwy się zrobił, zacząłeś się uczyć „niemca”? Uważaj, 
bo przestaniemy cię lubić. 
Paweł Odwal się. 
Janek Będziesz po południu w domu? 
Paweł Po co ci ta wiadomość? 
Janek Mama w starostwie zwinęła ulotkę, by pokazać ojcu, podwędziłem ją, 
przeczytasz sobie, piszą tam, żeby walczyć o Polskę, a ty, głupku, podlizujesz się 
belfrowi od niemieckiego. A my organizację zakładamy. Bez ciebie. 
Paweł Pytluj, pytluj tym jęzorem, a zwiną cię jutro. Zresztą, kogo wy tam zaagitujecie 
do tej organizacji? 
Janek Mógłbym ci zdradzić kilka pseudonimów, ale nie mogę. 
Paweł Słusznie, trzymać jęzor za zębami to pierwsza zasada konspiratora. 
Janek Wróćmy do tematu, to będziesz w domu po południu? 
Paweł Nie będę! 
Janek To się odwal. 

Na progu szkoły zjawia się woźny z wielkim mosiężnym dzwonkiem. Koniec 
przerwy. 
 
16. 
Paweł otwiera furtkę przed swoim domkiem. Łasi się do niego pies. W domu 

jak zwykle nie ma nikogo, nadsłuchuje chwilę, w końcu po drabinie wspina się na 
strych. Kieruje się ku kupce szmat pod kominem. Odgarnia je. Leży pod nimi na wpół 
przytomny Abram. 
Paweł Ty parchu, ty kłamco, obcy pomiocie, przecież miało cię już nie być! 
Abram (budzi się z trudem, ciężko oddycha) Nie mogę, mam gorączkę, boli mnie 
gardło, boli mnie noga, pali mnie w piersiach. Napiłbym się wody... Pić.... 
Paweł (z niechęcią dotyka ręką jego czoła) Rzeczywiście, czoło masz gorące, bardzo 
gorące. Ale ja ci nie pomogę, bo w jaki sposób? Miałeś zginąć bez śladu. Zostawić 
ten dom w spokoju. Rozpłynąć się w powietrzu. A ty co robisz? Co czynisz? 
Rozgościć się chcesz? Niedoczekanie twoje, Żydziaku! 
 Abram milczy. 
Paweł Zawiodłeś mnie, bardzo zawiodłeś, niepotrzebnie ulitowałem się nad tobą, nie 
wiem jak ci pomoc, nie umiem (zastanawia się). No dobra, nie wygonię cię na dwór, 
nie zrobię tego. Znaj serce chama. Zostań jeszcze dziś, ale nie mam lekarstw, nie 
mam. Pokaż tę nogę (ogląda ją z dość daleka) Spuchnięta, niedobrze wygląda, ale 
beznadziejnie chyba nie jest. Nie stracisz jej. Ee, na medycynie to ja się nie znam. 
Dobra, leż sobie, ale pamiętaj: bądź cicho, nie ruszaj się, nie oddychaj, co ja mówię 
(nadsłuchuje, słychać w dole kroki) To moja siostra wróciła wcześniej z pracy, co się 
stało? Tylko trzymaj się. Nie zdradź mnie, nikomu nie ufam. Nawet sobie (schodzi po 
drabinie). 



Marta (w sieni) Po co ty tam wlazłeś, jeszcze nam się sufit na głowę zawali, to stary 
dom, belki są spróchniałe. 
Paweł A kiedy byłem ostatnio? Nie przesadzaj. Zdawało mi się, że wpadł tam gołąb, 
gonił go jastrząb, zranił, ale gołąbek uciekł przed nim, przepadło nam mięso, udało 
mu się, ale to chyba nie był gołąb. 
Marta A kto? 
Paweł Może kot, pani matko, kot narobił w domu łoskot. 
Marta Jadłeś coś? 
Paweł (zastanawia się przez chwilę) Niee... 
Marta To kartoflanki zrobię. Troszkę słoniny zostało, warzywa są. 
Paweł Kartoflanka na słonince, coś pysznego! Aha, ugotuj więcej. 
Marta Niby dlaczego? 
Paweł (z poważną miną) Zaniosę psu. 

Marta puka się w czoło. 
Paweł Wróciłaś tak niespodziewanie. 
Marta Udało mi się, ale wieczorem, przed godziną policyjną, wyjdę na trochę. 
Koleżanka obiecała mi parę kłębków waty. Sweter z niej zrobię dla ciebie. Widziałam 
taki u niej. Nawet grzeje. A coś ty taki niewyraźny, markotny? Chory jesteś? (dotyka 
jego głowy ręką) Jakby ciepła, ale może tak mi się wydaje, nigdzie nie wychodź. 
Lekcje zrobiłeś? 
Paweł Psa muszę nakarmić i królika. 
Marta Dobrze, tylko nie siedź za długo na dworze. I zmierz sobie temperaturę 
(wychodzi do kuchni). 
 
 17. 
 Wnętrze. Po obiedzie. 
Marta (zawiązuje sobie ciepłą chustkę na głowie) Wrócę jak najszybciej, a ty zmyj 
naczynia, odrób lekcje. 
Paweł Nie zawiedziesz się, na słowie harcerza można polegać jak na Zawiszy. 
Marta Harcerz się znalazł, przed wojną nim nie zostałeś, a teraz nie masz na to 
szans. 
Paweł A po wojnie? 
Marta A po wojnie? (nie kończy, wychodzi). 
 Paweł przez chwilę stoi bez ruchu. Później nalewa do dużego kubka 
kartoflankę z garnka. Sprawnie wspina się po drabinie. Dociera do uciekiniera, który 
śpi. 
Paweł Obudź się, słyszysz mnie? 
Abram (po dłuższej chwili na wpół przytomny recytuje „Fausta” Goethego w 
oryginale) Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten!/Die fruh sich einst dem 
truben Blick gezeigt... * 
Paweł (słucha przez chwilę, znów go lekko trąca) Ty, obudź się, co tam majaczysz? 
Masz tu termometr, zbadaj temperaturę, no i spróbuj coś zjeść. Przez rozum, jak 
mówi moja babcia. 
Abram (budzi się z trudem) zimno mi, trzęsie mnie... Nie będę nic jadł, nie mam 
apetytu. 
Paweł Byłoby dobrze gdyby jednak jaśnie panicz coś zjadł. 
Abram (szczękając zębami) To... too... spróbuję. 
 Przełykanie zupy przychodzi mu z wielkim trudem. Paweł bierze z jego ręki 
łyżkę. Zastanawia się, w końcu dość niezdarnie go karmi. Po zjedzeniu mierzy mu 
temperaturę. 



Paweł Fiuu, prawie czterdzieści stopni. Fatalnie. Musisz wytrzymać do rana, a ja 
będę główkował jak ci pomóc. Chorego na mróz nie godzi się wyrzucać. W nocy 
będzie mroźno. Czuję to w powietrzu. Tu masz butelkę z wodą do picia. Zrobię ci 
lepsze posłanie (przyciąga z kąta stary tapczanik, ścieli go starymi kocami) to ja już 
pójdę. Moja siostra może za chwilę wrócić, strach pomyśleć, gdyby cię tu znalazła... 

_________ 
* Znowu jawicie się postaci chwiejne, / któreście mgliście nawiedzały mnie. 

(wszystkie cytaty w tłum. Artura Sandauera (J.W. Goethe, „Faust”, Wyd. Lit. 1987). 
 
18. 
Paweł w kuchni obiera jednego z większych ziemniaków. Zjada go później na 

surowo, choć z wyraźnym obrzydzeniem. To stary uczniowski sposób na 
podwyższenie temperatury. Później rozbiera się, kładzie do łóżka. Termometr 
naciera palcami, tak by temperatura wyraźnie przekroczyła 36,6 stopni. Sięga po 
książkę. W małym okrągłym lusterku ćwiczy boleściwą minę. Wchodzi wreszcie 
siostra. 
Marta (zaskoczona) Co to, leżysz? A co czytasz? O, niemiecki, co cię naszło? 
Paweł Sam, nie wiem, postanowiłem się nauczyć języka okupanta, by mnie przestał 
kiwać. A wiesz, że chyba mną trzęsie, mam temperaturę, boli mnie głowa, łamią ręce 
i nogi. 
Marta Tak ni z tego ni z owego? Żeby to tylko nie było nic groźnego. 
Paweł No chyba nie, ale gdybyś miała jakieś lekarstwo, chciałbym jutro być zdrowy. 
Marta To tak szybko nie idzie. Pokaż termometr (przygląda mu się podejrzliwie) 
Rzeczywiście, nie jest dobrze, prawie 38 stopni. Co ja z tobą zrobię? W domu nie ma 
żadnego lekarstwa. Dobrze, że Heinrich się zapowiedział, na pewno coś wymyśli. 
Przyda się, co? Podły Niemczaszek, jak go ostatnio nazwałeś, gestapowiec, 
morderca. No, pomstuj na niego. Na co czekasz?  
 Paweł odwraca głowę do ściany. Milczy. 
Marta Zadziwiające, że ty milczysz? Znowu się obraziłeś? Ostatnio gadasz ze mną 
jak z łaski. Znowu masz jakieś dzikie, nieuzasadnione pretensje? Zrozum mnie, w 
tym miasteczku nie ma kawalerów. Część wyjechała na roboty przymusowe, 
parunastu rozstrzelano, kilku siedzi w więzieniach albo w obozach, jeszcze inni 
wyjechali za granicę, do Francji czy do Anglii, do wojska, które nas wyzwoli. Wierzysz 
w to? Wierzysz? Czyżbym nie miała prawa nie wierzyć w to wszystko o czym 
słyszałam przed wojną, że jesteśmy silni, zwarci, gotowi, by odeprzeć wroga? Dziś 
nikomu nie ufam. Moje jest tylko to co sama zdobędę, wywalczę. Ja przed wojną 
chciałam się uczyć w gimnazjum, ale nie mogłam, mamusia już nie żyła, tatuś stracił 
pracę. Więc za co miałam się uczyć, kto miał płacić za moją naukę? Komu mam być 
wierna, kogóż to ja miałam kochać? Polskę, ale jaką Polskę, jaką? 
 Milknie nagle. Chodzi po pokoju tam i z powrotem. 

 
19. 
Wnętrze. Strych. Abram siedzi, wyraźnie ożywiony. 

Paweł To najlepsza germańska aspiryna. Bayera. Najlepsza. Rano wziąłeś dwie, w 
południe wziąłeś dwie, wieczorem też weź dwie piguły, wodę do popicia masz. 
Cieszę się, że najgorsze chyba minęło. Nie ma śladów zakażenia. Nie wiem skąd się 
wzięła ta gorączka, ale dzięki Bogu przeszło ci, chyba przeszło. Noga nie puchnie. 
Goi się. A wiesz, że jak majaczyłeś to mówiłeś po niemiecku. Recytowałeś jakby. 
Zaraz, jak to szło? Ihr naht euch wieder... Co to niby znaczyło? 



Abram (lekko się uśmiecha) Nie uczysz się języka wroga, to dlatego nie rozumiesz. 
To z mojego ukochanego „Fausta”. Po polsku to brzmi, że znowu 
męczą mnie zjawy, nawiedzają... Goethe pisał „Fausta” przez sześćdziesiąt lat. 
Dlatego jest w nim wszystko. To Początek. To Źródło. Nie mogę się rozstać z tym 
dziełem, z jego bohaterem, który szuka prawdy. „Faust” jest dla mnie całym światem. 
A do tego piękne słowa, piękny język. 
Paweł Ależ wykład (przedrzeźnia go) Piękne słowa, piękny język. Dla mnie 
niemieckie gadanie to jakby ktoś spuszczał wodę w klozecie. Dziwaczna gramatyka, 
wystarczy połączyć ze sobą parę słów, by stworzyć nowy wyraz. I to długachny. 
Niczego nie kapuję z niemieckiego. Wczoraj nawet zajrzałem do książki, sam z 
własnej nieprzymuszonej woli, ale daremny trud! 
Abram A jednak próbuj dalej. Spróbuj rozkochać się w nim. 
Paweł Rozkochać się. Oszalałeś, do czego ty mnie agitujesz? Przy okazji skoro 
lepiej się czujesz, może mi powiesz, od kiedy mieszkałeś u nas w miasteczku. Nigdy 
cię chyba dotąd nie widziałem. 
Abram Mieszkałem ostatnie trzy lata. Urodziłem się w Paryżu, później mieszkaliśmy 
kilka lat w Berlinie, a w trzydziestym siódmym, kiedy wygonił nas Hitler, trafiliśmy po 
kwarantannie w Zbąszynku na granicy, do twojego miasteczka, mieszkali tu krewni 
mamy. Bremerowie. 
Paweł Nigdy nie byłem dalej jak w Chojnicach. Zazdroszczę ci. Bremerowie, to ci co 
mieli piekarnię na rynku, co? 
Abram Tak. Ojciec rozkręcał tu kancelarię adwokacką, jest adwokatem z praktyką w 
Paryżu, ale klientów miał mało, ludzie tu biedni, problemy proste, niezawiłe, dość że 
gdyby nie pomoc Bremerów kiepsko byłoby z nami. Mam też dwie starsze siostry. 
Pierwsze miesiące wojny jakoś przebiedowaliśmy, a później wyznaczono nam 
kawałek dzielnicy, której nie wolno było opuszczać. 
Paweł Nosiłeś gwiazdę Dawida? 
Abram Nosiłem. Jak wszyscy. O, mam ją w kieszeni. Odprułem (pokazuje). 
Paweł Ja się w tamte strony nie zapuszczałem. Siostra mi nie pozwalała. Zresztą, co 
to za tłumaczenie. A wiesz dokąd miano was wywieźć? 
Abram Wiem, że dość niedaleko, do obozu. 
Paweł Skoro szkopy obiecywali tylko przeprowadzkę, dlaczego rodzice postanowili 
żebyś uciekł, stracili cię z oczu? 
Abram Tego nie rozumiem. To był jakiś niewytłumaczalny impuls mamy. Uciekaj, nie 
wierz Niemcom! Nikt z żołnierzy nie sprawdzał ilu nas było, nie widziałem żadnej 
listy. Kiedy się ściemniło  zaczęli nas bić i ze strachu skryłem się pod samochodem. I 
wtedy mama krzyknęła do mnie, żebym uciekał. A w ręku miałem tylko futerał ze 
skrzypcami i tom Goethego. W październiku 1806 roku Goethe zanotował: „Siódma, 
pożar, plądrowania, straszna noc...”. To skutek tego, że do Weimaru weszły 
napoleońskie wojska ścigające pruskich żołnierzy pobitych pod Jeną. I mnie się 
zdarzył taki dzień. 
Paweł Mieszasz życie z literaturą. Skrzypce i książka. Wspaniale byłeś 
przygotowany do ucieczki. Na co liczyłeś ze skrzypcami pod pachą, skąd wiedziałeś, 
że się uchowasz wśród ludzi-wilków, że cię nikt nie wyda, nie obawiałeś się 
gestapowców, ich psów, wścibskich ludzi naokoło? 
Abram Nie myślałem o tym. Nie mogłem o tym myśleć, kiedy mama kazała mi 
uciekać. To wszystko. A teraz żałuję, że to zrobiłem, chciałbym ich odnaleźć, i to jak 
najprędzej. Chcę być z nimi, na dobre i na złe. Naprawdę, nie chcę tu sterczeć sam 
przy kominie. Wierzysz mi? 



Paweł Wierzę, wierzę. Mam wujka kolejarza, poproszę go, żeby się dowiedział dokąd 
wywieźli twoich, no bliskich.  
Abram Dowie się o mnie. Nie wiem czy to dobry pomysł. 
Paweł Tak nim zakręcę, że się nie zorientuje o co mi naprawdę chodzi. Obiecuję ci, 
że zrobię to prędko (gładzi machinalnie leżące przy Abramie pudło skrzypiec). Co 
jest w środku tego pudełka, czy to coś cennego? 
Abram (wyjmuje skrzypce) To francuska robota, z dziewiętnastego wieku, czy są 
cenne? To nie jest Stradivarius, ale swoją wartość mają. 
Paweł Stra... stra... wariatus. 
Abram To nazwa skrzypiec, od Stradivariego, był taki lutnik, Antoni, żył w Cremonie, 
na przełomie siedemnastego i osiemnastego wieku, spod jego rąk wychodziły 
skrzypce takiej klasy, że dziś kosztują majątek. Zresztą rodzina Stradivarich nie była 
jedyna, inni sławni lutnicy to Amati, Guarneri. 
Paweł Ależ ty mądry z tych książek! Gra na skrzypeczkach cię nie męczy? 
Abram Skądże! Uczę się od piątego roku życia. 
Paweł To ile masz lat? 
Abram Skończyłem czternaście. 
Paweł To tak jak ja! Mógłbyś coś fajowego zagrać? 
Abram Pewnie, że mógłbym, ale w tej chwili, wiesz, jeszcze źle się czuję, a poza tym 
boję się, że usłyszy nas ktoś niepowołany. 
Paweł A co grasz? No tego, z kapelusza, jak mówi mój wujek, czy też z nut? 
Abram Jak sobie życzysz. A poza tym trochę... komponuję. 
Paweł To znaczy sam wymyślasz różne kawałki? 
Abram Sam, albo inaczej z głowy, czyli z niczego. 
Paweł A jak to zapisujesz? Masz to w pamięci? 
Abram Pamiętam, co wymyślę, ale melodie potrafię zapisać nutami. Wiesz, Mozart 
miał osiem lat, kiedy napisał pierwszą symfonię. Przy okazji, 18 sierpnia 1763 roku, 
Goethe miał wtedy 14 lat, słuchał we Frankfurcie grającego siedmioletniego Mozarta. 
Jeszcze w podeszłym wieku wspominał grę „małego mężczyzny ze szpadą”. 
Paweł Mały mężczyzna ze szpadą. O jakim ty Mozarcie mówisz? 
Abram Był taki geniusz muzyczny. Wolfgang Amadeusz. 
Paweł No dobra. A z tym „Faustem” to jak się trzeba przekonać, że to dobre? 
Cenne, jak powiedziałeś. 
Abram Trzeba po prostu przeczytać. 
Paweł Spróbuję, chociaż będzie to trudne. O, guten morgen. Butem w mordę! 
(przygląda się uważnie Abramowi) Przepraszam, że cię wymęczyłem. Najlepiej nie 
wyglądasz. Mój tata gadał, że chory potrzebuje dobrego jedzenia. Musisz jeść rosół i 
mięso z kury, potrzebne są ci owoce... Zamiast kartoflanki. Trzeba będzie coś 
wymyślić.  

 
20. 
Wnętrze. Mieszkanie Pawła. Marta kończy odmawiać różaniec za umarłych i 

poległych, i zabiera się co cerowania wełnianej skarpety. Paweł siedzi przy stole. 
Paweł Jezu, jaka cisza wokół, jaka cisza. Niedługo godzina policyjna. Czytać się nie 
chce, radia nie można posłuchać, bo cię zamkną. W karty nie można z chłopakami 
pograć, bo jak wrócą w nocy do domu. A wiesz, że mój królik kiepsko wygląda, ma 
mętne oczy, słania się. 
Marta Może kartoflanka mu zaszkodziła? 
Paweł Eee, kartoflanki mu nie dawałem, zjadł ją pies. To coś poważniejszego. 



Marta To co zamierzasz zrobić, przecież w naszym miasteczku nie ma weterynarza, 
zresztą, z królikiem iść do lekarza? 
Paweł Obejrzał go mój kolega Janek, powiedział, że żadne lekarstwo mu nie 
pomoże, zresztą, jakie? Pigułka z kogutkiem czy aspiryna Bayera, która mi pomogła. 
To na pewno nie postawi go na nogi? To znaczy na łapki (śmieje się). Trzeba go 
zatłuc, no, zwyczajnie zabić. Będzie mięso na obiad. 
Marta Brr, nie będę jadła mięsa z królika. Wyjątkowo, ale nie będę jadła mięsa z 
królika. 
Paweł (śmieje się) Mięso z królika jest bardzo kruche i delikatne, nie będę cię 
namawiał na jedzenie, ale jak go zabiję nie wyrzucę mięsa, a jedną króliczą łapkę 
zostawię na szczęście. Będę cię nią łaskotał. 
Marta (śmieje się, po raz pierwszy serdecznie, radośnie) Nie dam się! 
Paweł Smutno mi będzie. Przyzwyczaiłem się do niego. 
Marta Kupisz sobie nowego na targu. Dam ci pieniądze. 
Paweł A wiesz, że zaraz go zabiję i wypatroszę, póki się rusza i dopóki jest jeszcze 
jasno na dworze. 
Marta Nigdy tego nie robiłeś. 
Paweł Nigdy, nigdy, ale zawsze trzeba kiedyś zacząć, widziałem jak tatuś to robił. 
Marta (klaszcze w ręce) Jak mogłam zapomnieć! Przyszła kartka od niego. Popatrz, 
z Berlina. Pracuje w berlińskiej firmie przewozowej. 
Paweł (czyta, całuje kartkę) Kochany tata, trzyma się w tym gnieździe wroga. 
 
 21. 
 Plener. Paweł wychodzi przed domek. Marta obserwuje go przez okno. Do 
chłopca podskakuje pies, opiera mu się przednimi łapami na piersi, liże jego twarz. 
Ten opędza się. Ale pies jest uparty. Dlatego Paweł ciska mu znaną już rękawiczkę. 
Pies rzuca się na nią. Tarmosi ją, najeża się, wścieka. W okienku na dachu miga 
twarz żydowskiego chłopca. Tymczasem Paweł wyciąga z klatki za uszy dużego 
trzęsącego się królika. Otwiera nogą drzwi do małej drewutni. Wyjmuje siekierę. 
Przygląda się ostrzu. Błyskają w niej resztki zimowego słońca. Za drewutnią niebo 
pali się czerwonym blaskiem. To znak, że zima nie chce ustąpić, choć to już 
właściwie połowa marca. 
 Z siekierą i królikiem podchodzi do niewielkiego pnia stojącego na środku 
podwórza. 
 Marta, obserwująca całą scenę zza szyby, zamyka oczy. 

 
22. 
Wnętrze. Na strychu. 

Paweł Nie dojadłeś mięsa. 
Abram Mam pełen brzuch. Od kilku dni nic tylko mięso, znudziło mi się. 
Paweł Ale czujesz się dobrze? 
Abram Świetnie. Najlepszy dowód, że zacząłem coś tam komponować. 
Paweł A nie marzniesz tutaj? 
Abram No może trochę, ale jeśli o czymś marzę, to o kąpieli. Wykąpać się. 
Królestwo za wannę! 
Paweł Jakie królestwo? O czym ty mówisz? 
Abram To taka aluzja. Słuchaj, widziałem już kilka razy jak specjalnie drażnisz psa, 
rzucasz mu rękawiczkę. Świetnie go wytrenowałeś. Ale po co  budzisz w nim 
agresję? Dlaczego to robisz? 



Paweł (twarz mu chmurnieje) Jesteś obcy, to znaczy dokładniej gość, który jutro 
sobie pójdzie i prawdopodobnie nigdy nie wróci... Hm, nie wiem jak zacząć. Im mniej 
wiedzą inni o nas tym lepiej dla nich. To długa historia. Widziałeś, że moją siostrę 
odwiedza facet w niemieckim mundurze. Zresztą, pomyśl, to teraz twoje alibi. 
Żelazne. Pracuje w policji. Kiedy pierwszy raz przyszedł do nas, przyniósł mi 
szczeniaka, który nie nadawał się do policyjnej tresury, był za słaby, ostatni w miocie, 
najmniejszy. Dostał go od kolegi z pracy. Twierdził, że nie może się nim opiekować, 
gdyż mieszka sam. Chciał mnie tym prezentem udobruchać, dobrze do siebie 
usposobić. Moja siostra wie, że lubię zwierzęta, wiesz, naokoło nas jest ich sporo. W 
końcu mieszkamy prawie na wsi. Jutro spróbuję zapolować na kuropatwy. 
Podchodzą aż pod dom. 
Abram To płochliwe ptaki. 
Paweł Ale mam sposób na nich, choć go jeszcze nie próbowałem. Butelką zrobię 
otwór w śniegu, zostało go jeszcze trochę w parowie, niedaleko stąd. Do otworu 
nasypię ziarna, oczywiście tam gdzie można spotkać kuropatwy, one łakome wetkną 
głowy w otwory i... tak już zostaną. Z kuprami w górze, ha, ha! 
Abram Ale zacząłeś o psie. 
Paweł Z początku boczyłem się na prezent, zresztą wściekałem się na każdy widok 
tego faceta. Jak mi rękę podał myłem ją później i godzinę. Ale pewnego dnia 
pomyślałem sobie, że z tego psa mógłbym zrobić mściciela. 
Abram Mściciela? 
Paweł Postanowiłem go wytresować na zgubę tego szkopa, ukradłem mu 
rękawiczkę i uczę psa agresji. Napuszczam Dżeka na nią. Już niedługo będzie 
dobry, co ja mówię, doskonały, i spełni się moja zemsta. Szepnę cichutko „Bierz go!” 
i rzuci się na niego, zagryzie. Wierzę w Dżeka. Był tu taki jeden z sąsiedniej wsi, 
dawał za niego duże pieniądze, chwalił za krwiożerczość. 
Abram (wzdryga się) Uważasz, że dobrze zrobisz? 
Paweł To Niemczysko, hitlerowiec, wróg, okupant... W jaki sposób, ja mały chłopak, 
mógłbym mu inaczej zaszkodzić? Zaatakuję go jego własną bronią. 
Dobrze to sobie wymyśliłem, co? Mam go od paru miesięcy. Pies rośnie szybko. 
Martwię się tylko tym, że otrzymuje kiepskie żarcie, że w decydującym momencie 
zabraknie mu sił, nie pomści mnie, mojego taty... Wszystkich... 
 Obaj chłopcy milczą przez dłuższą chwilę. 
Abram Mówiłeś, że twój tata napisał do ciebie, szczęśliwy jesteś, ja tego nie mogę 
powiedzieć o sobie. Jak długo siedzę w tych ciemnościach? Odkreślam na kominie 
każdy dzień, zobacz, ile kresek postawiłem? Zazdroszczę ci, że sobie chodzisz po 
świecie. Ot, zwyczajnie. 
Paweł Gdyby mnie tylko nie spychali Germańcy z chodnika, nie patrzyli podejrzliwie, 
nie próbowali na mnie swoich kopniaków i pięści. Aha, byłem u wujka. Powiedział mi, 
że naszych Żydów wywieźli do Piaśnicy. Podpytywał mnie po co mi ta informacja? 
Powiedziałem mu, że zgłosił się do mnie ktoś znajomy twojej rodziny, wiedząc, że 
mam wujka kolejarza, to zresztą też go zaniepokoiło, ale w końcu dał się przekonać. 
Jutro jego stary przyjaciel jedzie do Piaśnicy. Tam postara się dowiedzieć, co się 
dzieje w obozie. Zaufałem mu, chociaż powiadają, że z rodziną najlepiej wychodzi się 
na fotografii. 
Abram Widziałem cię z wózkiem, po co ci on? 
Paweł Będę nim woził kanki z wodą. Na łące blisko stacji jest źródło wody, najlepszej 
w okolicy. Będę woził tym, którzy ją u mnie zamówią. To moja szansa na zarobek, 
choć niewielki, ale własny. Sam ją wymyśliłem. Własną firmę posiadać – to moje 
marzenie. Na dziś. 



Abram Skoro potrzebujesz pieniędzy spróbuj sprzedać mojego „Fausta”, to pierwsze 
wydanie z 1808 roku, rzadki egzemplarz, można dostać za niego parę groszy. 
Niemcy to kraj muzyków, poetów i myślicieli. Dichter und Denker. Na pewno znajdzie 
się chętny. Oni muszą wszystko przeczytać. 
Paweł (kpiąco) Muzycy i poeci! Dobre sobie. Ci oprawcy, rzeźnicy, widziałem co 
robili u nas w miasteczku w 39 roku, ilu Polaków rozstrzelali, aresztowali, wysłali do 
obozów. A teraz zajęli się wami. 
Abram A jednak upieram się, że to naród muzyków i poetów. Goethego wydali w stu 
kilkunastu tomach. Widziałem taki zbiór w niejednym domu.  
Paweł A ja upieram się przy swoim. Widocznie fakt, że ukrywasz się jak zwierzę na 
obcym strychu niczego cię nie nauczył. 

 
23. 
Plener. Zza wzgórza raz po raz pojawiają się i znikają odkryte, bez czapek, 

głowy kilku chłopców i dziewczynek. Dzień jest ciepły i słoneczny. Nad nimi unosi się 
coś jak słomiany chochoł, a co z bliska jest po prostu Marzanną przyodzianą w 
podarte ubranie. To znak, że jest 21 marca, pierwszy dzień wiosny, dzień topienia 
Marzanny. 

W tej grupie są: Paweł, Janek, Józek oraz kilka dziewczynek. 
Wszyscy zatrzymują się nad brzegiem rzeki. Paweł rozgląda się nieufnie. 

Janek Na co czekasz? Późno już. 
Paweł z worka wyjmuje wykonaną z dyni... głowę Hitlera. Podnosi ją wysoko, 

obraca. Kukła szczerzy zęby, oczy wybałuszone, na czubku głowy powiewa kosmyk 
włosów wykonany z końskiego włosia. Chłopcy klaszczą w ręce. Krzyczą „Zgiń 
demonie, hyclu itd.”. W końcu wspólnie topią Hitlera w rozlewającej się szeroko 
wiosennej wodzie, rzucają w niego kamieniami, patykami. 

Kukła powoli odpływa od brzegu, zakręca nią prąd... 
Paweł (nagle recytuje) Vom Eise befreyt sind Strom und Bache / Durch des Fruhlings 
holden, belebenden Blick *. 

Wszyscy spoglądają na niego zaskoczeni. Paweł niespeszony porywa do 
tańca jedną z dziewczynek. 
Paweł (głośno) Juchhe! Juchhe!/Juchheisa! He! / So ging der Fiedelbogen **. 
Janek (puka się wymownie w czoło) Odbiło mu. Szajbus. Zwariował. 
 
 24. 
 Wnętrze. Marta nad doniczką z rosnącą pietruszką, która stoi na parapecie w 
kuchni. 
Marta Paweł toś ty wymyślił tę pietruszkę? 
Paweł (z pokoju, przez otwarte drzwi) A nie wiesz, że natka pietruszki to kopalnia 
witaminy C. Ma też inne wartości. 
Marta Skąd o tym wiesz? Dotąd wystarczało ci jabłuszko od babci? 
Paweł Co mówisz, nie słyszę. Zakuwam niemiecki. 
Marta Coś ty się wściekł z tym niemieckim. Niemiecki i niemiecki. Niczego innego się 
nie uczysz. 
Paweł Postanowiłem, że nauczę się języka wroga, przeczytam całą ich literaturę. 
Różne ich książki i gazety, i sam spróbuję się zorientować dlaczego to jest taki a nie 
inny naród, dlaczego po raz drugi w XX wieku rozpoczęli wojnę z całym światem, co 
jest w nich takiego, że zdecydowali się zabijać innych, by poszerzyć swoją przestrzeń 
życiową, jak mówią. 



Marta Ale z ciebie zrobił się ostatnio filozof! Kto ci podpowiada takie myśli, bo nie 
chce mi się wierzyć, żebyś to sam wymyślał. Poznać ich literaturę – ambitny  
_____________ 
* Od dobroczynnych słońca promieni / Taje skorupa rzek i strumieni. 
** Hej! Hoc-hoc-hoc! Hej! Hopsa-sa! / I przygrywały skrzypki. 
 
plan. A ich sztuki nie chcesz poznać: malarstwa, muzyki, teatru... 
Paweł Przyjdzie i na to czas. Sam nie wiem, czy dobrze myślę, ale próbuję, to mi 
chyba wolno. 
Marta Pewnie, pewnie. Aha, w nocy nie mogłam zasnąć, i zdawało mi się, że ktoś 
chodzi po strychu. To było niesamowite. Ktoś bardzo cicho jakby skradał się po 
strychu. Dawno nie był remontowany. Boję się, że zawali się nam na głowy. 
Paweł (zaskoczony) Eee, nie ma się czego bać. Czy ktoś tam łazi? Mówiliśmy już o 
tym, że mnie też się tak wydawało. Ale sprawdziłem i nic nie znalazłem. Może to 
kuna grasuje? W końcu myszy tam sporo. Kuna porusza się bezszelestnie, ale 
czasami może niechcący coś potrącić, źle skoczyć i wtedy można ją usłyszeć. 
Marta (wzdryga się) Brr, kuna. A swoją drogą masz niezły apetyt, w ciągu paru dni 
sam skonsumowałeś całego królika. Nawet nie wiem kiedy to się stało. Jak Heinrich 
wróci z Berlina namówię go, żeby zajrzał na strych. 
Paweł Czy przypadkiem nie przesadzasz, czy on się nie za bardzo tu szarogęsi? 
Aaa, co on robi w Berlinie? 
Marta Wyjechał służbowo, tyle wiem. Przy okazji zajrzy do swego mieszkania. Nie 
był w nim przeszło pół roku. Mieszkał tam sam. Nikomu nie oddał kluczy. Zresztą, 
mieszka w dobrze mu znanej robotniczej dzielnicy, nie musi się obawiać, że go 
okradną lub mieszkanie mu zajmą. Jego szef zgodził się, by wrócił dzień później. 

 
25.  
Plener. Paweł ciągnie wózek uliczkami miasteczka. Dźwięczą puste kanki na 

wodę. Przy krawężniku czeka na niego znajomy Janek. 
Janek Cześć, woziwodo, gdzież to się wałęsamy? Ile już zarobiłeś? Całymi 
popołudniami cię nie widuję. 
Paweł Nie wystarcza ci moja obecność w szkole? 
Janek, Ee, zhardziałeś ostatnio, i zrobiłeś się najlepszy z „germana”, prymusik 
cholerny! 
Paweł A co ci to szkodzi? 
Janek Mnie nic, ale nasza organizacja postanowiła, że przypomni ci, co to znaczy 
być Polakiem. 
Paweł Straszysz mnie, czy na poważnie coś kombinujesz? Fatalnie się bawisz. 
Janek Twierdziłeś, że nie stworzymy organizacji, a jest już nas paru gotowych na 
wszystko. Po przysiędze. 
Paweł Na wszystko, czyli na co? Nie kłapałbyś tyle dziobem, konspiratorze od 
siedmiu boleści. 
Janek A przy pomocy tego szykownego wózeczka to ile wyciągasz? Znam takiego, 
co dałby za niego ładny grosz. 
Paweł Co tak skaczesz z pytania na pytanie? To moja tajemnica. 
Janek Mówiłem koleżkom, że tajemniczy się zrobiłeś, może sam złapałeś kontakt z 
chłopakami z lasu? 
Paweł Chłopaki z lasu... Czym się oni zajmują? Zbieraniem szyszek? 
Janek Uważaj, będą bić szkopów. Na razie ćwiczą. W ukryciu. 
Paweł No właśnie, bo nie słyszałem o żadnych akcjach. 



Janek Pewnie. Nie piszą o tym w gazetach, nie trąbią szczekaczki. Kapewu? 
 Rozmowę przerywa im idący oddziałek Hitlerjugend. 
Paweł Patrzeć na nich nie mogę, porzygam się zaraz na ich widok. 
Janek Pożydam! (śmieje się głupkowato) Nie gadaj tak głośno, bo cię ktoś usłyszy i 
podkabluje, że mówisz na ulicy po polsku. Podobno paru miastowych Żydków uciekło 
z transportu. Nic o tym nie słyszałeś? 
Paweł Pożydam. Kiepski dowcip. O tej ucieczce nic nie słyszałem. Co ci z 
Hitlerjugend pałętają się tak po miasteczku? 
Janek Codziennie łażą na ćwiczenia. Podobno mają wyjechać do Berlina na 
uroczystości z okazji urodzin samego Adzia. Adolf (z ironią) to zapalony gimnastyk. 
Ćwiczy codziennie z ciężarkami. Wezmą udział w pokazach gimnastycznych. I to 
takich na wielką skalę. 
Paweł (nagle zainteresowany) Kiedy to będzie? 
Janek Bodaj w kwietniu. Trzeba sprawdzić w kalendarzu. ćwiczą różne piramidy, 
romby i kwadraty. Tupią nad rzeką, że hej! Ordnung must sein. 
Paweł Skąd o tym wiesz? 
Janek (dumny z siebie) Jak się ma na usługach różnych ludzi to ma się różne 
informacje. A co z twoim królem? 
Paweł Zdechł. 
Janek Dałeś mu zdechnąć? Czułem, że nie masz pojęcia o hodowli. Szkoda. Ładny 
był. Duży, rasowy. Przepadło mięcho na niedzielny obiad dla całej rodziny. 
  
 26. 

Plener. Chłopcy spoglądają za oddziałkiem oddalającym się w rytmie werbla. 
Później podają sobie ręce i rozstają się. Paweł rusza dalej. Dociera do furtki. Otwiera 
ją. Pies łasi się do niego, ale nie ma dla niego czasu, wózek chowa w drewutni. 
Wchodzi do domku. Na stole kartka: „Wrócę późnym wieczorem, odgrzej sobie 
obiad”. 
 
 27. 
 Wnętrze. Na strychu. Abram czyta książkę. 
Paweł A ty nic, tylko czytasz i czytasz. Co chciałbyś tam wyczytać? Wszystko już 
wyczytałeś, co? No jak się czujesz? 
Abram W porząsiu. Jak ty to mówisz. 
Paweł Mam dla ciebie dwie ważne nowiny. Na początek – radosna. Kolega mojego 
wujka widział twojego ojca, nawet zamienił z nim kilka słów, podał się za jego 
dawnego klienta, zresztą, może to była prawda. Wszyscy twoi są razem, zdrowi, 
choć nie będę ukrywał, że jest im ciężko. Ojciec nie pytał o ciebie, w ogóle mało 
pytał, ale może zrozumiał, że obcy człowiek nie bez przyczyny chciał się z nim 
spotkać, że tym spotkaniem chciał mu coś przekazać, jakąś ważną wiadomość. To 
adres do nich (podaje mu karteczkę). Naucz się go na pamięć i zniszcz. Napisz do 
nich tak, by domyślili się, że są to słowa od ciebie. Broń Boże, nie podpisz się „wasz 
syn”. Pokombinuj tak, by ani sobie, ani im nie zaszkodzić. Na zwykłej widokówce 
napisz. Wziąłem ich z sobą kilka. Z widoczkami Berlina. Dał mi je Heinrich. Palą mnie 
ręce, kiedy cokolwiek od niego biorę, ale pomyślałem sobie, że się przydadzą. Wyślę 
ją. Tylko jeszcze nie wiem skąd, na pewno nie z naszej poczty. To byłoby 
nierozsądne, co? 
Abram (pochyla się nad widokówkami) Jakie kolorowe. Śliczne. To miasto znajome 
mi (ogląda widokówki) Unter den Linden, Reichstag, Brama Brandenburska, 
Kolumna Zwycięstwa, zbudowana z przetopionych armat zdobytych na Francuzach 



w wojnie 1970 roku, Sprewa, jedna z rzek, park Tiergarten, Alexanderplatz, Rotes 
Rathaus, ratusz zbudowany z czerwonej cegły... To niezwykłe miasto. Mieszkałem 
tam dwa lata, zakochałem się w jego budynkach, placach i ulicach. Ale i w jego 
tramwajach, pomnikach, rzekach, jeziorach, kanałach i lasach. Czasami śnią mi się. 
Myślisz, budowle barbarzyńców, co? 
Paweł (drapie się w głowę) Chyba nie, ale tak czy siak masz dziwne marzenia. 
Byłem raz w kinie i widziałem niemiecką kronikę filmową, no skarć mnie, jestem 
ciekawy, i oglądałem zupełnie inne miasto niż ty mówisz. Jakieś potężne kolumny, 
łuki triumfalne, orły, swastyki, ta tam Kancelaria Rzeszy, Pałac Sportowy... Wszystko 
ogromne. To miasto-zjawa, miasto księżycowe. Boże, pomyślałem sobie, jak można 
tam żyć, zwyczajnie, po ludzku? Berlin bez reszty należy do tego szaleńca i 
obłąkańca – Hitlera. 
Abram Nieprawda, to miasto wszystkich, którzy je kochają. Hitler przeminie,   a ono 
zostanie, i będzie jeszcze ładniejsze. Chciałbym w nim zamieszkać za kilkanaście lat. 
Powiedz mi, jaka jest ta druga, domyślam się, niedobra wiadomość? 
Paweł No właśnie, nie wiem jak zacząć. Ale raz kozie śmierć! Moja siostra 
postraszyła mnie, że przygoni na stryszek tego swego „narzeczonego”, Heinricha. 
Twierdzi, że na strychu dzieją się jakieś dziwne rzeczy, ktoś chodzi  po nim, skrzypi 
podłoga... 
Abram Staram się nie oddychać, ale czasami muszę rozprostować kości, załatwić 
się... 
Paweł Ja to rozumiem, i nie mam do ciebie pretensji. Zachowujesz się wzorowo. 
Jadasz co ci dadzą, nie grymasisz, nie domagasz się niczego ode mnie, nie 
wariujesz, a łatwo o to, kiedy całymi dniami można sobie pogadać tylko do komina. 
Abram A ten Niemiec, to niby kiedy miałby wsadzić tu nosa? 
Paweł Na razie wyjechał służbowo do Berlina. Będzie dopiero pojutrze, ale trzeba 
pomyśleć już dziś jak cię ukryć. 

Słychać nagle szczekanie psa. 
Paweł (zdziwiony) Dżek rzadko szczeka. Nawet na ciebie nie zaszczekał, chociaż 
byłeś obcy, kiedy przylazłeś tutaj. Zobaczę, co się stało? 
 Wygląda dyskretnie przez okienko w dachu. Za płotem po drodze przejeżdża 
kilka ciężarówek nakrytych plandekami. Widać pod nimi żołnierzy Wehrmachtu. Są w 
hełmach. Jeden z nich drażni psa biegającego wzdłuż płotu. 
Paweł Jasny gwint, będę musiał zaraz zejść do Dżeka, poskromić go. Gotowi się 
zatrzymać i zainteresować nim. I moim domem przy okazji. Gdzie oni jadą? Pies niby 
niemiecki z nazwy, a nie lubi fetoru niemieckich wojaków, ani koloru feldgrau. No, 
pojechali. Hola, hola, mam pomysł! Najlepszy z możliwych. Ukryjesz się w psiej 
budzie! Kończy się marzec. Na pewno nie zmarzniesz. Dołożę zaraz słomy. Słoma 
nie trzyma wilgoci. No, musisz spróbować. Daj coś swojego. Oswoję Dżeka z twoim 
zapachem. Chociaż, skoro pozwolił ci wejść na podwórko, to już cię uznał za 
swojaka. 
Abram Będę musiał zamieszkać w budzie? 
Paweł Na krótko. No, nie ma wyjścia. Ustawię tak budę, że będzie przylegała bokiem 
do drewutni. Ściany ma drewniane, obluzuje się deski i w razie czego będziesz 
przechodził do niej prosto z budy. Trza myśleć. Dawaj twój szalik. 
Abram Zostanę bez szalika? 
Paweł Abram, co się z tobą dzieje? Żałujesz szalika, przecież to dla twojego dobra. 
Podaruję ci własny, mam dwa! 
Abram Boję się mieszkać z psem... 



Paweł Na pewno nic ci nie zrobi. Wytłumaczę mu, że jesteś nietykalny. Do tej pory 
mieszkałeś z myszami i jakoś się nie bałeś. Przecież wiesz, że pies to najlepszy 
przyjaciel człowieka. W nocy będziesz mógł rozprostować nogi w drewutni, umyć się, 
załatwić..  
Abram O wszystkim myślisz oprócz tego, że dawno już nie grałem, a jest takie 
powiedzenie, że jeśli artysta nie gra dzień to czuje to on sam, a jeżeli dwa dni – czuje 
to publiczność. Powtarzanie czyni mistrza. A kim ja się staję? 
Paweł Kim my się stajemy? Co się z nami dzieje? Pomyśl, żyjesz. To w tej chwili jest 
najważniejsze. 
Abram Jakim ja życiem żyję? Dla mnie najważniejsza jest sztuka. Życie to dodatek 
do niej. Nie ma nic ważniejszego od sztuki. Ach Gott! die Kunst ist Lang, / Und kurz 
ist unser Leben*. 
Paweł (sarkastycznie) Przemądrzalcu, stale gadasz „Faustem”. Jak nawiedzony. 
Gdybyś z takim entuzjazmem mówił o sztuce... mięsa, jeszcze bym cię zrozumiał. 
Pozostajesz dla mnie zagadkowym stworzeniem. Aha, spróbujmy się zmierzyć na 
ręce, zobaczę, czy ćwiczysz mięśnie, w końcu nie żałuję ci kalorii. 
 Próbują z dużym zapałem. Wynik – remisowy. 
Abram Posłuchaj, jaka melodia chodzi mi ostatnio po głowie (nuci ją). 
_____________ 
* Przeminie życie wnet, lecz pozostanie sztuka. 
 

28. 
 Paweł trafił do wujka na stację kolejową, który pełni obowiązki dyżurnego 
ruchu. 
Paweł Skąd nagle tyle sprzętu na bocznicy, zresztą wszędzie? 
Wujek Jesteś za ciekawy, powiem ci, bylebyś tego nie rozgłaszał, czeka nas remont 
torów, jeżdżą nimi pośpieszne z Berlina do Królewca i odwrotnie, jeżdżą też pociągi 
do Gdańska, pulmany, a mrozy, ale nie tylko, podgryzły nieco nasyp i to na znacznej 
długości. Zresztą, nieremontowany był od wielu lat. Przed naszą stacją muszą 
zwalniać i to wyraźnie, względy bezpieczeństwa, a będą jeszcze wolniej jeździły, 
wręcz wlokły się i to podobno cale dwa tygodnie. Nie siadaj, nie siadaj, nie 
chciałbym, żeby zobaczył cię ktoś niepowołany. Ostatnio odwiedzałeś mnie coś trzy 
razy! Co to, inspektorem Arbeitsamtu zostałeś? A może chcesz się tu zatrudnić w 
przyszłości, zostać kolejarzem? 
Paweł Fiuu, a bo to co trudnego. Przecież jestem twoim siostrzeńcem, przyniosłem ci 
kolację. 
Wujek A kogo to interesuje i kto w to uwierzy? Podobno była gdzieś jakaś akcja na 
torach, ktoś, nie wiadomo dokładnie kto, podłożył jakąś amatorską bombę w 
okolicach Chojnic. Nie wybuchła. Ale Niemcy się wściekli. Tobie nie radzę żebyś się 
bawił w takie historie. 
Paweł Słyszałem o tej bombie czy raczej minie. 
Wujek Niby od kogo? 
Paweł Od nikogo szczególnego, przypadkowo. 
Wujek No, dobra, nie wypytuję. Na te czasy za dużo wiesz. Zaczekaj chwilkę, pójdę 
do ustępu. Zostawię cię samego na parę sekund, tylko niczego nie dotykaj 
(wychodzi). 

Paweł gorączkowo wpatruje się w grafik służb, który wisi na ścianie. Interesuje 
go czy wujek będzie miał nocną służbę w pewnej określonej dobie. Nie ma! 
Wujek (wraca) No, zwalniam cię z „dyżuru”. Idź nad rzeką. Prędzej będziesz w 
domu. 



 
 29. 

Plener. Paweł wychodzi. Idzie prosto na pola. Kwietniowy dzień jest ciepły, 
nietypowy, zgodny z powiedzeniem „kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, 
trochę lata”. Dziś jest lato. Dużo słońca, wysychające błoto, wyraźne pąki na 
gałęziach drzew, młoda trawa. Nie dochodzi nad rzekę. Tam znowu na błoniach 
ćwiczy Hitlerjugend. 

Przygląda się dyskretnie zza krzaków. Wtedy dostrzega Janka. Macha do 
niego ręką. Ten ma dość kwaśną minę. 
Paweł Cześć, co ty robisz, podglądasz ich? 
Janek Robimy rozpoznanie. 
Paweł Kto „my”? 
Janek Nieważne, dość, że robimy rozpoznanie, postanowiliśmy ich policzyć, poznać 
nazwiska, to przecież zdrajcy, gnidy, szmaciarze. 
Paweł Ciszej, co się tak unosisz? 
Janek Ty sobie nie żartuj, w ostatnim czasie znalazło się kilku nowych kandydatów 
na „volskdojczów”, przestał im smakować gliniasty chlebuś na kartki i marmolada z 
brukwi. 
Paweł A tobie smakuje gliniasty chleb? Życzę wam powodzenia. Zaraz, zaraz, a co 
oni się tak porozbierali? 
Janek Rozebrali się bo gorąco im, a oni ćwiczą zażarcie. Można byłoby im zakosić te 
śliczne mundurki i utopić w rzece, co? Ale sam nie mogę tego zrobić. U nas w 
organizacji obowiązuje dyscyplina. I co, zapiszesz się do nas? 
Paweł Rany, mam się zapisywać, może z podaniem dokładnego adresu i daty 
urodzenia? Byłby ubaw, gdyby Niemcy zdobyli ten konspiracyjny notesik. No, ja idę 
od domu, a ty zostajesz? 
Janek Muszę, dopóki nie zmieni mnie kolega. 
Paweł (kręci głową) Po co wam te czaty? 
Janek Już ci mówiłem, masz krótką pamięć, rozpracowujemy ich. 
Paweł To powodzenia. 
 
 30. 
 Plener. Na podwórku znajomego domku. Cicha rozmowa przed psią budą. 
Paweł Jak ci tam? W nocy możesz wyjść do drewutni rozprostować nogi. Siostry 
dzisiaj nie będzie na noc. Wiem, wiem, że się nudzisz, że zamieniłeś się w scyzoryk, 
ale zrozum: innego wyjścia nie ma. 
 Przed drzwi wychodzi Marta 
Marta Paweł, z kim tak gadasz przed tą budą? 
Paweł (zaskoczony) Z psem. Albo z samym sobą. Wybieraj. Lubię sobie od czasu do 
czasu pogadać z kimś inteligentnym. 
Marta Jaki mądrala! Chciałbym, żebyś odwiedził babcię. Znowu gorzej się czuje. 
Zaniesiesz jej trochę rosołu. 
Paweł Dobrze. I tak za chwilę miałem wyjść. Umówiłem się. 
 
 31. 

Wnętrze. Chłopak wszedł do mieszkania. Ubiera się. Spogląda na ścienny 
kalendarz. 
Paweł Zobacz, Hycler, jak mówi wujek, ma urodziny 22 kwietnia. 
Marta No i co z tego. Nie interesuje mnie ta uroczystość. 



Paweł Wszystko jest u nas niemieckie: książki, kalendarze, po polsku nie mogę 
modlić się nawet w kościele. 
Marta Powtarzasz to ciągle. 
Paweł Czy ty masz ausweiss? 
Marta Mam, a dlaczego o to pytasz? Wiesz w ostatnich tygodniach zrobiłeś się co 
najmniej dziwny, nikt z kolegów cię nie odwiedza, prawie wcale nie wychodzisz z 
domu, uczysz się niemieckiego, i to intensywnie. Co to wszystko znaczy? Czyżbyś 
chciał uciekać z naszego miasteczka? 
Paweł To nic nie znaczy. 
Marta Nie byłabym taka pewna. Z pewnością stałeś się grzeczniejszy, nie ma z tobą 
kłopotów, ale czasami chciałabym je mieć. Wiedziałabym, że opiekuję się 
chłopaczyskiem. Aha, do dzisiaj zachodzę w głowę kto cię namówił na zasadzenie tej 
pietruszki? I nic nie mogę wymyślić.  
Paweł (kręci głową na jej ostatnie słowa) Kochana siostruniu, wybacz, ale już nie 
wiem co robić, żebyś nie gderała. 
Marta (podaje mu zawiniątko) Masz tu obiad i pędź do babci. 
 Paweł wychodzi. Marta spogląda na ścienny zegar. Zastanawia się nad 
czymś. Patrzy długo, z napięciem, w sufit. 
 
 32. 
 Plener. Paweł idzie małomiasteczkową uliczką. Na rogu jednej z nich jakby 
specjalnie czekał na niego kolega Józek. 
Józek Czekam na ciebie od piętnastu minut. 
Paweł A skąd wiesz? Nie masz zegarka. 
Józek Ale mam miarkę w oku. Czego chcesz ode mnie, zostawiłeś mi karteczkę w 
szkole i polazłeś sobie jak zwykle swoją szosą. 
Paweł Możesz mnie odprowadzić do babci? 
Józek Dobra, ale gadaj o co ci się rozchodzi? 
Paweł Gdybym wstąpił do tej waszej organizacji, to pomożecie mi? 
Józek Kto ci powiedział o naszej organizacji ten jest spalony. Ciekawość to pierwszy 
stopień od piekła, nie? Fiuu.... Wstąpić do naszej organizacji to nie jest takie proste, 
ale zobaczę co się da zrobić. Byłbyś najmłodszy, a konusów nam nie trzeba. 
Paweł Tylko zrób to szybko. Jesteś ode mnie starszy tylko kilka miesięcy. 
Józek A konkretnie o co chodzi? 
Paweł Mam nadzieję, że mnie nie wydasz, musze mieć za kilka dni... szkolną 
legitymację volksdojcza, wiesz, takiego gnojka, z Hitlerjugend. 
Józek Duża rzecz, ale po co ci ona nie zapytam. 
Paweł I tak byś się nie dowiedział, w imię starej przyjaźni mógłbyś mi pomóc, co? 
Józek Pomogę, pomogę, lubię draki. Już ładnych parę tygodni minęło jak wspólnie 
nic nie robiliśmy. Trzeba po prostu pod szkołą ukraść tornister jednemu z tych 
pajaców. Może się tam znajdzie dokumencik. 
Paweł Prawidłowo główkujesz, tylko chciałbym, żebyś to zrobił szybko. Zależy mi, 
żeby mnie w to nie wmieszano. 
Józek To się wie i rozumie. A co ja będę za to miał? 
Paweł Dam ci, dam ci złotą dwudziestorublówkę, carską świnkę, to mój talizman, 
ale... trudno, rozstanę się z nim. 
Józek To musi być cholernie ważna sprawa, skoro chcesz mi podarować świnkę. 
Wiem, co jest warta. 



Paweł To co, zrobimy coś wspólnie? Ta legitymacja to byłby początek, a później... 
duża akcja, będzie potrzebnych paru chłopaków... Starszych od nas. Ale ani słowa 
więcej. I tak za dużo powiedziałem. Dużo za dużo. To cześć, tu muszę skręcić. 
Józek Ja, wiesz, dla draki jestem gotów na wszystko! 
 

33. 
Plener. Prowincjonalny targ, sprzedających i kupujących jest niezbyt dużo. 

Paweł z Jankiem przechadzają się powoli między ludźmi. Zatrzymują się do czasu do 
czasu. Wymieniają uwagi, próbują coś kupić. 
Janek Zdecydujesz się w końcu? 
Paweł Najlepiej gdybym mógł kupić kurę, ale młodą i tłustą, taką na rosół. 
Janek Na rosół to lepszy jest kogut. Zresztą, marudziłeś, że szukasz królika. 
 Rozlega się nagle warkot ciężarówek. Pojawiają się żołnierze niemieccy z 
bronią w ręku. Słychać „Łapanka, łapanka!”. Niemcy sprawnie zgarniają ludzi w 
stronę samochodów. Sprawdzają dokumenty. Dwaj chłopcy próbują się wydostać 
jakoś z kotła. W końcu w miasteczku znają każdy kamień. Ale obstawa targu jest 
szczelna. Na dodatek ludzi nie ma zbyt dużo! Chłopcy stoją bezradni przed 
zamkniętymi na głucho drzwiami jednej z kamieniczek na rynku. 
Paweł (trzęsie się) Janek, Janek, jeden z nas musi uciec, musi się stąd wydostać. 
Muszę ci coś zdradzić, coś niezwykle ważnego. 
Janek (przerażony) Ee, dzieciaków to chyba nie łapią. Ale czy to odpowiednia chwila 
na tajemnice? 
Paweł Słuchaj, gdybym ja, gdybym ja, to wtedy... 
 Słyszy nagle nad sobą w jęz. niem. „Leski, co ty tu porabiasz? Chodź za mną”. 
Paweł otwiera zamknięte ze strachu oczy. Przed nim stoi... Heinrich Stomke, 
narzeczony jego siostry! 
Stomke Chodźżeż szybko, idź przede mną, no! 
Paweł Ale ja nie jestem sam, jestem z kolegą, nie mogę sam (w jęz. niemieckim) 
Stomke Leski, ty znasz niemiecki? To ci się chwali. Chodźcie obaj, byle szybko. 

Policjant wyprowadza przerażonych chłopców poza krąg łapanki, zostawia w 
najbliższej uliczce. 
Janek Paweł, co mi chciałeś powiedzieć? Mówiłeś, że „coś ważnego”. 
Paweł (niby zdziwiony, ociera mokre od potu czoło) Ja? Ja, chciałem ci coś 
powiedzieć, coś ważnego? Przesłyszałeś się. Jak babcię kocham, przesłyszałeś się! 
Zresztą, za parę minut wykopaliby nas z rynku. 
Janek Nie jestem tego pewny. Pójdę do kościoła pomodlić się, podziękować Matce 
Boskiej, idziesz ze mną? 
Paweł Pewnie, choć jej pomocnikiem był... Stomke. 
 
 34. 
 Wnętrze, W drewutni. Wieczór. 
Paweł (z legitymacją niemieckiego ucznia w ręku) Musisz się nauczyć na pamięć 
danych z legitymacji. O każdej porze dnia i nocy musisz recytować jak się nazywasz, 
do jakiej szkoły chodzisz, nie będę cię egzaminował, niemiecki znasz perfekt. Przyda 
ci się znajomość języka wroga, oj, przyda, świetnie to dzisiaj zrozumiałem. 
Abram Dzisiaj, a co się stało? 
Paweł Nic takiego. 
Abram Jako twój nauczyciel w ostatnich tygodniach muszę powiedzieć, że masz 
zdolności językowe. 



Paweł Zaraz, jak to idzie? (recytuje) Ihr beyden die ihr mir so oft, / In Noth und 
Trusbad, beygestanden, / Sagt was ihr wohl...* (przerywa) Pokręciło mi się! 
Abram (słucha z zadowoleniem) Całkiem nieźle. Pozwól, dokończę... Sagt was ihr 
wohl, in deutschen Landen, / Von unsrer unternehmung hofft? ** 
Paweł To słowa Dyrektora. W teatrze. A cyrk z urodzinami Adolfa jest 22 kwietnia. Ci 
z Hitlerjugend wyjeżdżają tydzień wcześniej, czyli piętnastego, jadą lokalnym 
pociągiem do Chojnic. I tam w nocy przesiadają się do pospiesznego Królewiec-
Berlin. Podobno w sumie ma być ich kilkuset. Z różnych miast. To super okazja, 
żebyś się z nimi zabrał. Bez trudu się wkręcisz w taki tłum, byle w pewnej odległości 
od tych „naszych”. A ty wskoczysz do pociągu u nas. Będzie takie zamieszanie, że 
nikt niczego nie zauważy, musimy założyć, że ci się uda. 
Abram Jak to „u nas”? 
Paweł Od paru tygodni remontują tory, pospieszny zwalnia na odcinku co najmniej 
kilometra, i to znacznie, postaram się, aby w nocy, czyli szesnastego, zatrzymał się 
na chwilę, a wtedy wskoczysz do niego. Wierzę, że ci się uda otworzyć drzwi. 
Konduktorzy na pewno cię nie zaczepią. Kto będzie kontrolował taki tłum, i po co, 
skoro będą sami swoi, wszyscy w mundurach, wyśpiewujący „Hej li, hej la!”. Urodziny 
wodzusia, to nie w kij dmuchał! 
Abram Paweł, czy ja dobrze słyszę, ty się postarasz, aby pospieszny zatrzymał się w 
tej dziurze? 
Paweł Tę wiadomość możesz sobie odpuścić. Nic nie słyszałeś, nie widziałeś, nie 
wiesz. 
Abram A w Berlinie, gdzie się ukryję? 
Paweł W Berlinie... Niespodzianka! Ukryjesz się przynajmniej na kilka dni w 
mieszkaniu... Heinricha Stomke. Przydał nam się gestapowiec! I jego adresu nie dam 
ci na karteczce. Musisz się go wyuczyć na pamięć. Od razu. To w robotniczej 
dzielnicy, dość oddalonej od centrum. Ukradłem mu komplet kluczy. Odbiłem w 
wosku. Najpóźniej jutro kumpel da mi ich duplikaty. Ma się  
____________ 
* Wy obaj, coście nieraz nam / W biedzie pomogli i w kłopocie. 
** Powiedzcież, jakich czekać mam / Po naszym przedsięwzięciu pociech? 
 
tę kiepełe, co? O wszystkim pomyślałem. Po przyjeździe pociągiem do Berlina 
zawieruszysz się bez trudu w jakiejś bocznej uliczce. 
Abram Tam mogę być kilka dni, a co dalej? 
Paweł To drugi punkt mojego planu. Będziesz musiał dyskretnie spotkać się z moim 
ojcem. Zatrudnili go w firmie przewozowej. Mieszka z kilkoma kolegami. Na pewno 
zastaniesz go wieczorem. Nie dam ci do niego żadnego listu. Po prostu powiesz, że 
przysyła cię Tomcio Paluszek. 
Abram Jaki Tomcio Paluszek? 
Paweł Tak mnie ojciec nazywał, kiedy byłem mały. Nikt o tym nie wie oprócz nas 
trzech. To będzie najlepszy znak, że to ja cię przysyłam. Możesz rozmawiać z nim 
szczerze. Nie zostawi cię bez pomocy. To, to... jakby pomagał własnemu synowi.    
Abram Ale jak długo będę mógł zawracać mu głowę? 
Paweł O tym nie myśl. Mój tata za ciebie pomyśli. A teraz kolejna ważna sprawa. 
Pieniądze. Zdobyłem ich tyle, że wystarczy ci na dwa tygodnie. 
Abram Jak to „zdobyłeś”? 
Paweł To tajemnica, ale... powiem ci. Sprzedałem mój wózek, moje znaczki 
pocztowe, buty, kurtkę. A sprzedam jeszcze coś, co mi przyniesie naprawdę duży 
szmal! Właściwie już go mam w ręku! 



Abram (wpatruje się w zdjęcie na skradzionej legitymacji) Ten nas zdjęciu ma bodaj 
jasne włosy. 
Paweł Rude, kolego, rude... Skombinuję trochę farby do włosów i zrobię ci taki 
kolorek, że się nie poznasz w lusterku. 
Abram Dawno nie zaglądałem do lustra. 
Paweł Przefarbuję ci włosy i jednocześnie ostrzygę. 
Abram Umiesz strzyc? 
Paweł Umiem, umiem, wszystkich kumpli strzygę. Takie nastały czasy, że trzeba 
sobie radzić nie tylko bez prawdziwego fryzjera. 
Abram Paweł, i ja mam dla ciebie niespodziankę. Napisałem kantatę. 
Paweł Kantatę? 
Abram Taki utwór muzyczny. Dałem mu tytuł „Marzenie o Berlinie”. 
Paweł Dziwny tytuł. Marzysz o Berlinie? 
Abram To dość skomplikowane, ale nie mogę ukrywać, że tam w milionowym tłumie 
może uda mi się ukryć, rozpłynąć. W końcu ty w to wierzysz, a więc i ja powinienem 
wierzyć, co? W Berlinie czułem się jak w domu, mieszkaliśmy w spokojnej willowej 
dzielnicy, Zehlendorf. Budziłem się rano i witałem z bzem za oknem, a w maju 
śpiewały mi słowiki. 
Paweł Zaraz, zaraz, nie zagaduj mnie. Przecież ty chcesz być artystą. Artysta nie 
może się rozpłynąć w tłumie, on musi przed nim wystąpić, by go rzucić na kolana, by 
ludzie zwisali na żyrandolach, chcąc go zobaczyć. Artysta nie może nie mieć imienia 
i nazwiska! 
Abram Paweł, dlaczego ty to wszystko robisz? 
Paweł To chyba oczywiste, znudziło mnie twoje towarzystwo. 
Abram Ale poważnie? 
Paweł Poważnie, poważnie (milknie). 
Abram (wyjmuje ukryte skrzypce) Skoro nie ma twojej siostry, posłuchaj, zagram ci 
początek kantaty. „Marzenie o Berlinie” to moje marzenie o świecie wolnym (stroi 
skrzypce, gra chwilę, twarz ma uduchowioną). 
 
  35. 
 Plener. Błonia nad rzeką. Ćwiczy na nich, jak prawie codziennie od kilku 
tygodni, oddział Hitlerjugend. Dzień jest ciepły, słoneczny. Młodzieńcy energicznie i 
zawzięcie wykonują ćwiczenia gimnastyczne. Jako że jest ciepło pozdejmowali kurtki 
i czapki, poskładali na trawie. Nikt tego nie pilnuje. Zza krzaków wychyla się Paweł. 
Uważnie śledzi ćwiczących, po chwili niepostrzeżenie czołga się, podkrada jedną 
czapkę i kurtkę Hitlerjugend przyozdobioną znaczkami i odznakami. Oddala się, 
wstaje, zbiega w dół, kryje się za kolejnym wzgórzem. W oddali jedzie pociąg. Nad 
lokomotywą widać powiększającą się chmurę dymu, na nasypie pod górkę pociąg 
wyraźnie zwalnia. 

 
36. 
Plener. Zbliża się wiosenny wieczór. Stacja kolejowa. Kilkanaście osób czeka 

na przyjazd pociągu. Wśród nich: Marta i jej wujek. 
Wujek Zostawiłaś mu wystarczająco dużo jedzenia? 
Marta Wystarczy go dla kilka osób (mruży porozumiewawczo oko). 
Wujek Pamiętasz adres w Gdańsku i co masz przekazać? 
Marta Nigdy nie zapominam tego czego się nauczyłam. 
Wujek Tak czy siak, działaj ostrożnie. Za kilka godzin będziesz na miejscu. 
Jutro odwiedzę Pawła. 



Marta Tylko go nie spłosz, zrobił się ostatnio bardzo nieufny. 
Wujek A mnie się wydaje, ze zmienił się, dojrzał. Powiedziałem mu paręnaście dni 
temu, żeby przestał ci dokuczać. Dałem mu do zrozumienia, że nie ma racji. Nie 
wiem jak to przyjął. 
Marta Nie narzekałam ostatnio, ale i tak nie może się niczego domyślać.  
Wujek Pewnie, pewnie. W każdym razie  o b a j  są pod moją opieką. 

Zbliża się lokalny pociąg. 
Wujek No to, powodzenia, wracaj szybko, cała i zdrowa. 
 Żegnają się. Przesłaniają ich kłęby pary. 
 
 37. 
 Wnętrze. Na strychu. Duży drewniana balia z gorącą wodą. Woda paruje.  W 
wannie siedzi Abram. Głowę ma w pianie. 
Paweł (polewa go wodą, szoruje mu plecy szarym mydłem) Że ja będę kolesia 
szorował! No! A swoją drogą, mamy trochę szczęścia. Jak raz siostra wyjechała na 
całe trzy dni. Podobno na wieś, po kiełbasy. Heinrich, to szwabsko, też nas nie 
odwiedzi. Spokój naokoło, że hej! I nuda. Dokładnie za pięć godzin pojedziesz sobie 
wygodnym pulmanem. Rano będziesz na miejscu. Koniec z niewolą. Niech żyje 
wolność! Niczego się nie bój. Tylko jest problem, co zrobić ze skrzypcami. Johanna 
Wofganga von Goethego możesz schować pod kurtką, na sercu, ale co zrobić ze 
skrzypcami? 
Abram To mydło szczypie mnie w oczy! Goethego ci podarowałem, zapomniałeś? 
Ale skrzypiec nie zostawię, nie mogę zostawić! To nie tylko pamiątka po moim 
dziadku, to moje życie, bez nich nie istnieję, nie żyję, nie oddycham. 
Paweł (zżyma się) Pamiątka, pamiątka, uciekając musimy zapomnieć o pamiątkach, 
nie możemy ciągnąć za sobą, na przykład zegara z kukułką, musimy zapomnieć o 
wszystkim, o przeszłości przede wszystkim, uciekając musimy się skupić tylko na 
ucieczce, na uciekaniu, dla uciekającego nie ma nic ważniejszego jak ucieczka i 
porządne „lewe” papiery”. 
Abram Ty, mnie to mówisz? Es war eine Ratt im Kellernest*. Mnie to mówisz? 
Szczurowi uciekającemu prawie od dwóch miesięcy. Nawet w tej okropnej psiej 
budzie uciekałem bez przerwy, na jawie i we śnie. Uciekałem od pcheł psa, od jego 
zapachu, od samego siebie, słomy, wspomnień, każdego hałasu przed furtką, 
szmeru, szelestu, ale gdzie mogłem uciec skoro przed sobą miałem tylko ścianę z 
desek? Albo zagadywałem nieustannie twojego psa. Knurre nich Pudel! Zu den 
heiligen Tonen / Die jetzt meine ganze Seel umfassen, / Will der thierische Lant nicht 
passen**. 
Paweł Prawda, prawda, powtarzałeś, że kryłeś się w muzyce, że nuciłeś sobie w 
myślach tego tam Bacha, Mendelssohna, Liszta bodaj. Słuchaj, w Berlinie postaraj 
się wyłazić z mieszkania jak najrzadziej. Mówiłem, że to w dzielnicy robotniczej. 
Ludzie tam nieufni, ale i milczący, przymykający oko na różne rzeczy. Ale jest wojna. 
Staram się wejść w ich skórę. Wiesz, że pieniędzy wystarczy ci na dwa tygodnie. W 
tym czasie musisz się skontaktować się z moim ojcem, widziałeś jego zdjęcie wiele 
razy. Możesz też zaryzykować w ostateczności i wrócić tam, gdzie przed wojną 
mieszkałeś. Może któryś z sąsiadów cię zapamiętał. I pomoże ci. Najważniejsze, 
żebyś dotarł do Berlina. 
Abram Kantatę zapisałem na pakowym papierze, ma pięć minut, pięciolinie i nuty 
narysowałem kopiowym ołówkiem, zostawię ci ją. Ale ukryj ją dobrze, co? 
Paweł Niby mam ją przechować? 
Abram Tak. Kiedyś po nią wrócę.  



Paweł Oby. 
Abram Znam ją zresztą na pamięć, wszystkie utwory, które wymyśliłem mam w 
głowie, nie umiem się z nimi rozstać. „Marzenie o Berlinie” to... to mój prezent dla 
ciebie. 
______________ 
* W piwnicy szczur żył sobie raz. 
** Pudelku! Nie warcz! Do muzyki!, / Co teraz w moim sercu brzmi, / Źle pomruk twój 
pasuje dziki. 
 
Paweł Dzięki! Ale mówiłem, żeby uciekający nie zostawiał śladów, żadnych 
sentymentalnych historii, tylko powaga. Powaga ucieczki to jest najważniejsze. Swoją 
ucieczkę musisz traktować serio. No, starczy tej kąpieli (polewa go czystą wodą z 
kubka, spod mydlin, wyłania się zupełnie inna postać, umyta, ostrzyżona, z rudawymi 
włosami). Jak ktoś mi powie, że nie wyglądasz jak Niemiec, to odszczeka to. Proszę 
lusterko, marzyłeś o nim, obejrzyj się. 
Abram (spogląda w lustro) To ja, nie poznaje się! Dziwne... 
Paweł Koloru oczu nie dało się zmienić. 
 Abram przebiera się w mundur Hitlerjugend. 
Paweł (przygląda się) Dobrze wybrałem, prawie idealnie na ciebie pasuje. 
Abram (niepewnie) Chyba tak. 

Stoi ubrany. Paweł patrzy na niego z aprobatą.  
Paweł Policzki masz pełne, oko bystre. Dobrze jest, dobrze, nie zdejmuj już tego 
mundurka, pochodź w nim, poczuj się swobodnie. 
Abram A czy powinienem poćwiczyć „Heil, unser Führer!”? 
Paweł Bez przesady. Powiem coś jeszcze na koniec, żebyś uświadomił sobie. Czy 
pomyślałeś kiedyś, że mógłbym cię długo więzić jak w klatce? A jednak wypuszczam 
cię – złotego ptaka. Na wolność. Czy przez tych kilka tygodni pomyślałeś choć raz, 
że byłeś całkowicie zależny ode mnie, że naiwnie zdradziłeś się z tym, że posiadasz 
cenne skrzypce i książkę, do tego miałeś futrzaną kurtkę i skórzane trzewiki? Gdyby 
na moim miejscu był ktoś inny... Ciekawe, jak by się zachował? Książką o Fauście 
zająłem się na początku tylko dlatego, żeby zorientować się za ile można ją opylić... 
Abram I jak ci się wydaje, zdałeś egzamin? 
Paweł Jaki egzamin? 
Abram Bardzo trudny... Uwięzić mnie? Nie udałoby ci się. Chciałem skończyć z sobą, 
popełnić samobójstwo, jak Faust, gdy męczył się w swojej izdebce. Ale tak jak jego 
uratowały mnie... dzwony. 
Paweł Dzwony. Jakie dzwony? 
Abram Wielkanocne. Z kościoła niedaleko stąd. W każdym miejscu słychać w tym 
mieście kościelne dzwony. Przecież kilka dni temu była Wielkanoc? Zrozumiałem jak 
Faust, że nigdy dosyć nadziei, że i mnie czeka odmiana losu, że nie pochyli się nade 
mną, jak nad Goethem, jakiś doktor Vogel, by orzec, iż „gorączka kataralna, 
zapalenie płuc, oddech i serce odmówiły posłuszeństwa”. 
Paweł To straszne wyznanie. A ja przyzwyczaiłem się do siebie, do tej całej 
krzątaniny, oswoiłem się ze strachem. A wiesz dlaczego? Bo przestałem być sam. 
Od wojny byłem sam. Zawsze sam. Ta wojna obłazi człowieka jak wszy, choć ich nie 
widać. Chce mu też odebrać wszystko co ma własnego. Zabrać mu.... jego ja... jego 
rozum i wolę. I nagle ty się zjawiłeś... Posiedźmy przed podróżą. Nie, wpierw zrobię 
porządek, wyniosę brudną wodę, posprzątam... 
Abram Wiesz, czego mi w tej chwili żal? Twojego psa. Stał się jakby mój. 
Siedzieliśmy razem w budzie prawie dwa tygodnie. Ciepło mi było, grzał mnie. Z 



nudów policzyłem wszystkie jego pchły. Będzie mu pewnie smutno. Mnie też będzie 
smutno. Pies i człowiek, dziwaczna para. Mówią, że to przyjaciel człowieka, a jednak 
po twoich ostatnich słowach myślę, że jest od człowieka dalej niż drugi człowiek. 
Biega koło nas, łasi się, merda ogonem, ale tak naprawdę zajęty jest wyłącznie psimi 
sprawami. Jak człowiek swoimi człowieczymi. Czy przyjaźń z człowiekiem jest mu 
potrzebna, śmiem w to wątpić. 
Paweł Najtrudniejsze było dla mnie, by nikomu nie zdradzić, że w naszej okolicy ktoś 
się ukrywa. Żyd. Jezu, jak mnie to męczyło, by trzymać język za zębami. Być 
dyskretnym. To ci dopiero trudne. Czy mam komuś w mieście powiedzieć, że ci się 
udało, że uciekłeś dalej? 
Abram Jeszcze nie zdołałem uciec. Z Berlina wyślę list do moich rodziców. Może do 
nich dotrze. Ludzie to bestie. 
Paweł Nie mówisz nic nowego. Raz jeszcze sprawdź, czy masz legitymację i 
pieniądze. Trzeba by się teraz pomodlić, co? Tak robiła moja mama przed każdą 
podróżą. 
Abram Dlaczego Jahwe pozwolił, by uwięzili moją rodzinę i innych, by ludzie się 
zabijali, mordowali, nienawidzili... 
Paweł (przerywa mu, żegna się) W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego... 

 
38. 
Plener. Kwietniowe nocne niebo jest zasnute chmurami. Na pierwszym planie 

widnieje znajoma łąka, dalej wyraźny zarys nasypu kolejowego. Pośród rzadkich 
krzewów przekradają się dwaj chłopcy. 
Paweł Jak wskoczysz do pociągu, staraj się nie rzucać w oczy, i gadaj jak najmniej. 
Uważaj, bo tu jest jakieś bajorko. Zabrudzisz się. 
Abram Nogi trzęsą mi się ze strachu. Zaczekaj chwilę. Odpocznijmy. Tchu mi 
brakuje. Jestem pijany tą kwietniową nocą. Jaki mocny zapach ma ziemia, czuję też 
zapach wody, drzew i trawy. Słyszę jak śpiewają ptaki. Wer hat dir Henker diese 
Macht / Ueher mich gegeben!* 
Paweł To słowa Małgorzaty w więzieniu? Że zbliża się koniec dramatu? 
Abram Tak, tak. 

Zatrzymują się na chwilę. 
Paweł Odpocząłeś już? Auf oder ihr seyd verloren **. Z mojego obliczenia wynika, że 
pospieszny zjawi się za kwadrans. Zostawiam cię, podkradnę się pod stację, by 
zorientować się, czy pośpieszny przejedzie zgodnie z rozkładem jazdy. Pamiętaj, pod 
górką wyraźnie zwolni, tam gdzie naprawiają tory, a na górce zatrzyma się na parę 
sekund, wtedy musisz skoczyć... Wykorzystać pięć sekund do wolności. Trzymaj się, 
wyślij mi kartkę z Berlina, tylko taką jakiej nie mam w swojej kolekcji. 
________________ 
* Dopiero jest w połowie noc. / Czas egzekucji jest o świcie. 
** W drogę jeśli ci żywot miły. 
 
Abram Trzymam się, trzymam prosto, jak mówił mój ojciec. 
Paweł Wiesz, pokapowałem się, że jeśli nauczę się języka wroga lepiej będę się 
bronił, lepiej będę mógł mu dokuczyć. Posłuchaj (recytuje) Geschwind! Geschwind! / 
Refte dein armes Rind / Fort! Immer den Weg / Am Bach hinauf, / Ueber den Steg / 
In den Wald hinein*. 
Abram To Małgorzata mówi do Fausta. Tak kończy się dramat. 
Paweł Nie zagnę cię. Twoja książka leży na stoliku przy moim łóżku. I ja 
będę znał kiedyś „Fausta” tak jak ty. 



Abram Wierzę w to. A co z twoją zemstą na Heinrichu? 
Paweł Wyrzekłem się jej. 
Abram To niemożliwe. Dlaczego? 
Paweł Sprzedałem psa. 
Abram Sprzedałeś psa po to, żeby... 
Paweł Nie kończ. Nie tylko dlatego. Dostałem dobrą cenę za niego. I jeszcze coś 
jestem ci winien. Przepraszam cię za parcha i brudasa, za słowa z pierwszego 
spotkania. Jeśli możesz – wybacz. 
 Paweł odwraca się i zdecydowanie rusza przed siebie w kierunku 
widniejących w oddali stacyjnych światełek. 
 Abram zostaje sam. Chwilę nadsłuchuje, spogląda w niebo, a później idzie w 
stronę kolejowego nasypu. Ze skrzypcami pod pachą! 
 Zza lasu pojawia się pociąg pospieszny Królewiec –Berlin, przyczajony 
chłopiec w mundurze Hitlerjugend biegnie w jego kierunku. 
 
 39. 

Plener. Peron kolejowy stacyjki, w nikłym świetle latarni zjawiają się na 
peronie sylwetki trzech młodych ludzi, wpadają do nastawni, sprawnie zajmują się 
przerażonym kolejarzem. Nie jest nim wujek Pawła. Jeden z nich syczy mu w ucho 
„To będzie trwało tylko mgnienie, pięć sekund I sobie pójdziemy, a nie próbuj 
gdziekolwiek dzwonić!”. Dwóch stawia go twarzą do ściany, przywiązuje do krzesła. 
Trzeci spogląda na ścienny zegar, sprawnie manipuluje przy nastawnicy. Później 
przecinają więzy przy krześle i po kilku dalszych sekundach cała trójka wybiega z 
budynku stacyjki i ginie w ciemnościach. 

 
40. 
Pociąg jakby zatrzymywał się, zza pulsujących światłem okien słychać śpiewy 

i śmiech. Abram podbiega blisko pociągu, udaje mu się uchwycić poręcz ostatnich 
drzwi, ale w tym momencie wypadają mu z dłoni skrzypce. Patrzy na lecący w trawę 
futerał. Co robić? Pociąg, który zatrzymał się na kilka sekund, znów rusza, oddala się 
od skrzypiec. 
___________________ 
* Śpiesz się. Zdąż / tą drogą wciąż. / Pod rzeki prąd, / Przez trakt i las, / Na lewo, 
gdzie most, / Tam wprost, / Tam – w staw.  

 
I wtedy Abram zeskakuje z powrotem w trawę, biegnie w kierunku zguby. W 

otwieranych drzwiach pojawiają się sylwetki strażników, może kolejarzy? Pociąg mija 
remontowany odcinek, znów wyraźnie przyspiesza. Po parunastu sekundach widać 
tylko znikający świetlisty punkt. 

Abram nie podnosi się z kolan, maca w trawie, podnosi futerał, otwiera go, 
przyciska instrument do piersi. 

Zdjęcie z góry, wokół chłopca zaczyna wirować łąka, rzeka i las.  
Kamera poszukuje na niebie rzadko rozrzuconych gwiazd. 
Muzyka skrzypcowa. 
 
40. 
Wnętrze, pewnie w domu Abrama Melera w Nowym Jorku. Dziadek Abram i 

prawnuczek Abram pochyleni nad stosem czarno-białych zdjęć. 
Prawnuczek ...Ale ty miałeś mi opowiedzieć bajkę. 



Abram Taki duży chłopiec słucha bajek? Uważasz, że nie opowiedziałem ci bajki? 
Przecież działa się za górami i za lasami. Dawno, dawno temu, tak dawno, że i ja nie 
mogę uwierzyć, że to mówiłem mogłoby zdarzyć się naprawdę. 
Prawnuczek Co się stało z tym chłopcem, który nie dostał się do pociągu? 
Abram Później wędrował po dobrych ludziach. Na koniec znalazł się w klasztorze, u 
sióstr. I tam doczekał końca wojny. A po wojnie wyjechał do... Berlina. Artystą jednak 
nie został. Pewnie nie było mu pisane. Został prawnikiem. 
Prawnuczek Tak jak ty. A co się stało z Pawłem? 
Abram Byłem na jego grobie. Zobacz, to zdjęcie jego grobu (pokazuje). Zmarł kilka 
lat temu. W Polsce jest taki profesor, który zna na pamięć „Pana Tadeusza”, ale nikt 
nie wie, że w małym pomorskim miasteczku mieszkał Polak, który znał na pamięć 
„Fausta” Goethego. 
Prawnuczek Co robił po wojnie? 
Abram Uczył w szkole historii. A prywatnie w domu – niemieckiego... 

Otwierają się drzwi. Wchodzi wnuczka, mama chłopca. 
Wnuczka Panowie, czas na kolację. Abram, dlaczego masz takie rumieńce? 
Dziadku, co tu się działo?  
Abram Opowiadałem mu tylko bajkę. 
Wnuczka (b. zdziwiona) To ty znasz bajki? 
Abram Jedną znam. 

Cała trójka pochyla się nad zdjęciami współczesnego pomorskiego 
miasteczka. Oglądają portrety ludzi, domy, rynek, stacje kolejową itd. 

Muzyka. 
 

Koniec filmu. 
 


