
1 
 

 



2 
 

 

  

 

 

 
 

„Jeśli was nasze obraziły cienie,  

Pomyślcie tylko (łatwe przypuszczenie), 

Że was sen zmorzył, że wszystko, co było,  

Tylko uśpionym we śnie się marzyło.” 

William Shakespeare “Sen nocy letniej” 
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 Piotr-poeta zakochany nieszczęśliwie w Kamili, partner Oli, 

 Justyna - studentka fizjoterapii, niespełniona artystka, partnerka Grzegorza 

Paweł – partner Magdy ,  

 Magda - partnerka Pawła, 

Ola - partnerka Piotra, 

 Konrad - pijany imprezowicz, 

 Grzegorz - chłopak zakochany w Magdzie, partner Justyny 

 Monika - dziewczyna którą podrywa Paweł, 

Witek - szkolny woźny, 

Dyrektor – dyrektor Collegium Gostomianum, 

 Muzyk – wodzirej kapeli studniówkowej, 

Karolina, Anna, Alina – uczestniczki studniówki, 

Ksiądz – szkolny kapelan, 

Beata – partnerka Artura 

Michał i Agnieszka – zakochana para. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKT I   

SCENA I  
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 (Scena przedstawia wejście do szkoły. Przed szkołą stoi latarnia bez żarówki. Ze szkoły 

wychodzi woźny w starych podartych spodniach z drabiną w ręku. Stawia drabinę pod 

latarnią, wchodzi na nią i wkręca żarówkę. Wchodzi DYREKTOR) 

DYREKTOR 

To już dziś ten nocny czar,  

Już za godzinę zaczynamy bal, 

WITEK  
Bal szybko minie, a cóż po nim zostanie? 

Brud, syf i moje sprzątanie. 

DYREKTOR 

Och nie dramatyzuj, niech się młodzi pobawią, 

A od jutra już tylko na nauce skupiają. 

WITEK 

Gdyby to tylko tak można prosto wykalkulować, 

Dzisiaj ostatni raz przed majem balować, 

Potem już tylko nauką się zajmować, 

Czytać, powtarzać, zakuwać, rachować. 

Młodość liczne co prawda ma zalety, 

Lecz jej wadą największą bywają podniety. 

DYREKTOR 

Co Ty mi tutaj insynuujesz? 

WITEK 

To co sam nie raz w szkole widujesz, 

Młodzi pląsają się po korytarzach zagubieni, 

Światem dorosłych przygnieceni. 
DYREKTOR 

Lecz jak mamy poradzić na ich cierpienie? 

WITEK 

Nijak, przechodzi przez to każde pokolenie. 

Kiedyś się w końcu w świat wkomponują, 

Nauczą się w nim żyć, choć go nie zrozumią. 
DYREKTOR 

Dość! Odpędźmy na dzisiaj te smutki, 

Dziś każdy z nich jest na twarzy wesolutki, 
WITEK 

A może do fotografa tylko się uśmiecha, 

Wszak zdjęcia nie obchodzi wnętrze człowieka. 
DYREKTOR 

Wróćmy lepiej do pracy. Latarnia działa? 

WITEK 

Jak zawsze od kiedy tu stała. 
DYREKTOR 

Dobrze. Pójdę poćwiczyć przemówienie, które dziś wygłoszę, 
WITEK 

To samo jak długo spodnie te noszę. 

DYREKTOR 

Otóż nie. Na ten rok nowe sobie przygotowałem, 

Długo i mozolnie nad nim myślałem. 
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O wartościach w nim przypominam, 

O miłości również słowem wspominam. 

Mówię, żeby się młodzi kochali, 

Żeby późnej starości razem doczekali. 
WITEK 

Na Boga zaklinam, nie wygłaszaj tego. 

Nie rozumiesz zawiłości kochania młodego? 

Skrzywdzisz, chłopca, który aniołem nazywa, 

Dziewcze, które się do niego nie odzywa, 

I dziewczynę która nic do niego nie czuje, 

Ale szansy w jego zagubieniu upatruje. 
DYREKTOR 

Ech...Skomplikowane są te młodzieńcze katusze, 

Trudno coś jednak powiedzieć muszę, 

Może słów moich nie wysłuchają, 

I żadnej wróżby w tym dla siebie nie odczytają. 
WITEK 

Rób se co chcesz, ja ostrzegałem, 

I jak zawsze zignorowany zostałem. 
DYREKTOR 

Lepiej chodźmy, musimy dołożyć wszelkich staranności, 

Aby naszym uczniom dać jak najwięcej radości.  

(Wchodzi do szkoły, WITEK zabiera drabinę i również wchodzi do szkoły) 
 

SCENA II 

 (Szkolny korytarz. Duże lustra po bokach, pod ścianą kanapa i dwa fotele, przed nimi okrągły 

stół. Wchodzą dwie młode dziewczyny MAGDA i OLA. MAGDA wysoka, szczupła w długiej, 

czarnej sukni, OLA niższa i dużo grubsza w długiej, granatowej sukni) 

OLA 

To już dziś skończy się samotności znój, 

Dziś ta noc Piotr już będzie mój. 

MAGDA 

Nie wiem czy zdarzy się choć jedna chwila, 

Gdy zapomni on słowo „Kamila” 

OLA 

 Ale przecież został on przez nią odrzucony, 

W moje ramiona będzie on dziś wtulony. 

MAGDA 

Z innym może i by tak było, 

Doceniłby Cię i dobrze by się żyło, 

Ale nie zapominaj że on poeta, 

Jemu myśli pląta tylko jedna kobieta. 

OLA 

Ach poezja jak ja jej nie rozumiem, 

Nie licząc polskiego w ogóle jej nie czytuję. 
MAGDA 

Więc z Piotrem w ogóle do siebie nie pasujecie, 

Dla niego poezja to rzecz najważniejsza przecie. 
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I nie macie żadnego wspólnego zainteresowania, 

Ani jednego tematu do porozmawiania. 
OLA 

Oj tam ja go jeszcze odmienię. 

Na swoją modłę dość szybko go zmienię. 
MAGDA 

Ja tam Ci radzę odpuść sobie, 

Zdaje mi się że on nie jest pisany tobie, 

Myślę że tylko zadasz sobie cierpienie, 

Bo dla niego tylko Kamila ma w życiu znaczenie. 
OLA 

Milcz! Zapewniam Cię jeszcze zobaczysz, 

Że przedwcześnie związek ten krzyżykiem znaczysz. 

Ja i on, oboje w samotności żyjemy 

A to znak że idealnie do siebie pasujemy. 

(Szybko wychodzi. Magda przegląda się przez chwilę w lustrze, poprawia fryzurę po czym 

również wychodzi ) 
 

SCENA III 

(Miejsce to samo. Wchodzi PIOTR, młody mężczyzna ubrany w garnitur, pod muchą, chodzi 

chwilę po pokoju, pogrążony w głębokim zamyśleniu, siada na krześle cały czas nieobecny 

myślami. Następnie wchodzi PAWEŁ podobnie ubrany, szeroko uśmiechnięty) 
PAWEŁ 

Dzisiaj jest ta magiczna noc, 

Panienek wokół wielka dziś moc, 

Dzisiaj co najlepsze rwiemy, 

Jeńców żadnych nie bierzemy, 
PIOTR 

Wstrzymaj tylko dla siebie te zapędy, 

Nie w głowie mi dzisiaj podstawowe popędy, 
PAWEŁ 

To Ty z tym pasztetem całą noc przebalujesz? 

 Nie wiedziałem że w wasągach też się gustujesz. 
PIOTR 

To partnerka tylko na poloneza tańczenie, 

Reszta imprezy to dla mnie samotne spędzenie. 
PAWEŁ 

Samotnie kiedy wokół dziewczynki piękne, 

Wyperfumowane, umalowane, w sukniach ponętne. 

Kiedy los daje to korzystać nam trzeba, 

Na konsekwencje zważać dzisiaj nie trzeba. 
PIOTR 

Zuchwalstwem by było dziewczynę adorować, 

Niebo i gwiazdy jej oferować, 

I się cieszyć gdy kłamstwom uwierzy, 

Kiedy me serce do innej należy. 

PAWŁA 

Jako twój przyjaciel w podstawówce zapoznany, 



7 
 

Mówię: ty tylko w jednej zakochany? 

W takie brednie nie uwierzę. 
PIOTR 

Kiedy Pawle mówię szczerze. 

PAWEŁ 

Kim więc że jest ta dziewczyna 

Co twe podejście do kobiet odmieniła? 

Ty co zawsze gdy toasty wznosiłeś, 

Zawsze te słowa przy tym głosiłeś: 

„Jak kłamać to w żywe oczy, 

Zawsze kochać kobiet wiele, 

Natchnienia szukać w damskim ciele, 

Bo życie zaczyna się pod osłoną nocy” 

Jesteś w stanie swe ideały porzucić? 

Dla niej w wieczną samotność się rzucić? 

PIOTR 

Kamila - dziewcze o anielskim głosie, 

O delikatnie zakończonym nosie, 

O oczach w najpiękniejszym odcieniu zielonego, 

Nigdy nie widziałem obrazu doskonalszego. 

PAWEŁ 

Ciągle ta sama Kamila? 

Myślałem że minęła Ci zauroczenia chwila. 

Zawsze mówiłeś że potrzebujesz natchnienia, 

Ale że jego obiekt często się zmienia. 

Cóż ona ma w sobie takiego? 

Że nie możesz jej wygnać z serca twego? 

PIOTR 

Ech....wiele kobiet w życiu poznałem, 

W nie jednej się nawet podkochiwałem, 

Lecz idealnej dziewczyny nie spotkałem, 

Dopóki Kamili bliżej nie poznałem. 

Ona stała się sensem mego istnienia  

I źródłem mojego cierpienia. 

PAWEŁ 

Nie rozumiem. Panienek ładnych wokół jest kupa, 

Co Ciebie obchodzi jakaś jedna dupa? 
PIOTR 

Ty tego nigdy nie zrozumiesz, 

Podrywać wszystkie ciągle próbujesz, 

I nie potrafisz się od tego wstrzymać, 

I jedną na dłużej przy sobie zatrzymać. 
PAWEŁ 

Ty też zrobić tego nie potrafisz, 

Skoro dla niedostępnej głowę tracisz? 
PIOTR 

Lecz ja wolę z nieszczęśliwej miłości, 

Cierpieć długo w samotności, 

Niż zbierać od wszystkich dziewczyn całuski, 



8 
 

Ale ciągle wewnątrz mieć poczucie pustki. 

………………………………Ech....... 

W sumie moja samotność nie jest lepsza od twojej samotności, 

W życiu kruchym nie ma nic stałego oprócz marności. 
PAWEŁ 

Ech....mówisz że dzisiaj razem nic nie rwiemy? 

Więc chodź się chociaż na smutno upijemy. 
PIOTR 

Oczywiście, lecz później mój drogi przyjacielu. 

Gdy nauczycieli wokół zrobi się niewielu. 

(W tym momencie wchodzą OLA z MAGDĄ. OLA wpada bardzo szybko bierze PIOTRA za 

rękę i ciągnie go w stronę z której przyszła) 
OLA 

Chodźmy, bo fotograf już pracuje. 

Już ktoś mu do zdjęć pozuje. 

Chodź. To w kolejkę się ustawimy. 

Chodź, masę pamiątkowych zdjęć sobie zrobimy. 

(Wychodzą) 

MAGDA 

Jakże mi miło że się nie spóźniłeś 

I że jednak galowy strój założyłeś. 

Co się tak mi teraz przypatrujesz? 

Mam nadzieję że podrywać mnie nie planujesz. 

PAWEŁ 

Nie, gdyż aby impreza była dla mnie udana, 

Obca dziewczyna musi zostać przeze mnie poderwana, 

Ja tylko myślę jak się musimy do zdjęcia ustawić, 

By tę wiedźmę w Tobie choć na chwilę zabić. 

MAGDA 

Och Ty...Ty...Ty niewdzięczniku! 

Mówisz że masz panien bez liku, 

Więc dlaczego to mnie na studniówkę zaprosiłeś? 

Innej wziąć się nie odważyłeś? 
PAWEŁ 

Chodźmy już. Czas dzisiaj za szybko ucieka, 

Na taką paskudę jak Ty fotograf długo nie poczeka. 
MAGDA 

Trochę strach. Twe ego jest takie wielkie, 

 Że przez nie może i klisza pęknie. 

(Zmierzają szybkim krokiem do wyjścia, PAWEŁ chce wyjść pierwszy, ale MAGDA szarpie go 

za ramie i spojrzeniem chce wymóc pierwszeństwo, PAWEŁ ostentacyjnie pokazuje że puszcza 

ją jako pierwszą, MAGDA wychodzi, PAWEŁ rzuca jakimś przekleństwem pod nosem i 

również wychodzi) 
 

SCENA IV 

(Wchodzą GRZEGORZ i JUSTYNA, GRZEGORZ maturzysta w galowym stroju, JUSTYNA, 3-

4 lata starsza, w krótkiej czarnej sukience i jasnych wysokich obcasach) 
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GRZEGORZ 

Dziękuję że zgodziłaś się mi dzisiaj towarzyszyć 

JUSTYNA 

Przecież wiesz że zawsze możesz na mnie liczyć. 

Od dawna się przecież przyjaźnimy, 

Więc pomagać sobie musimy. 

I mam nadzieję że pomogę Ci także w kwestii sercowej, 

Byś zdobył serce tej Magdy dla ciebie tak wyjątkowej. 
GRZEGORZ  
Ale to sprawa bardzo skomplikowana, 

JUSTYNA 

Jak każda z wątkiem miłosnym pisana, 

Bądź spokojny, jesteś przystojny i są sposoby, 

By przyprawić ją o zawrót głowy. 
GRZEGORZ 

Ale ja nie wiem czy wszystkiego nie zepsuję, 

Tracę śmiałość kiedy tylko ją widuję, 

JUSTYNA 

Nie przejmuj się to coś normalnego, 

Widać że wdarła się do serca twego 

Ale kiedy swą nieśmiałość pokonasz, 

Wtedy szybko ją do siebie przekonasz. 

(Wchodzi Konrad, ubrany w czarny garnitur, odpięty guzik pod szyją, krawat mocno 

poluzowany, koszula niezgrabnie wystająca ze spodni) 

KONRAD 

Nie widzieliście partnerki mojej? 
GRZEGORZ  
A cóż przyszedłeś tutaj bez partnerki twojej? 

KONRAD  
A czy ja wnikam co ze swoim życiem robicie? 

O czym szeptacie, z kim w nocy śpicie? 

JUSTYNA  
Grześ tylko powiedział że to nieładnie, 

Kobietą nie przywieźć z sobą to wręcz szkaradnie. 

KONRAD  
To tylko moja koleżanka, 

Jej los mi zwisa jak w oknie firanka. 

GRZEGORZ  
Dość! Czekaj na nią przed szkołą! 

KONRAD  
Co? Nie wiesz jak zimno jest wieczorową porą? 
GRZEGORZ  
I dobrze mózg Ci przewieje, 

Bo nie wytrzymam i Ci..... 
JUSTYNA 

Dość! Niech kolega pójdzie gdzieś sobie, 

A Ty, co tak nerwy puszczają Tobie? 

(Konrad wychodzi) 
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GRZEGORZ 

Zawsze złością reaguję, 

Zawsze kiedy go widuję, 

Prostak, pijak, żyje bez celu, 

W szkole mojej jest takich wielu. 
JUSTYNA  
Ich życie, niech robią co chcą, 

Odpowiedzialni sami za siebie są. 

 Co takiego Cię w tym frustruje? 

GRZEGORZ  
Gdyż niektórym to imponuje. 

Bo za lepszych od innych się mają, 

A ludzie jeszcze ich za to poważają. 
JUSTYNA 

Tacy ludzie swojej przyszłości w ogóle nie planują, 

 Mają sławy chwilę to ją najlepiej jak mogą wykorzystują. 

 Boją się że jak skończą szkołę i przyjdzie życie, 

 Stanie się to czego tak bardzo boją się skrycie. 

GRZEGORZ 

Czego takiego się obawiają? 

JUSTYNA  

Że utracą to co posiadają. 

Że przeminie sława, ideały i chwila młodości, 

Pochłonie ich życie i umrą w samotnej starości. 

GRZEGORZ  

Więc zachowanie ich mam zrozumieć?  

JUSTYNA 

Zaakceptować i żyć z nimi umieć. 

Ty zdobędziesz wykształcenie i ludzi uznanie, 

A im wspomnienie tych dni pozostanie. 

GRZEGORZ  

Z dużą wiedzą na ten temat się wypowiadasz, 

Czy doświadczenie duże w tej kwestii posiadasz? 

JUSTYNA 

Sama kiedyś z tych „lepszych” byłam, 

W szkole za lubianą przez wszystkich uchodziłam, 

Talenty artystyczne w liceum rozwijałam, 

Plany na przyszłość piękne miałam, 

Lecz życie szybko krwią je splamiło, 

19-letnią idealistkę na ziemię sprowadziło, 

 Miałam być znaną w świecie malarką, 

A zostanę prawie pielęgniarką. 

Ciężkie jest życie po szkole, 

Świat niby szeroko otwiera ramiona swoje, 
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Do gry hollywoodzkim uśmiechem zaprasza, 

Idealistę jego ogrom z początku nie przestrasza, 

Wszystko co nowe, dostępne fascynuje, 

Jak dziecko we mgle przez świat podróżuje, 

Aż w końcu upadają po kolei marzenia, 

A zostaje ból codziennego istnienia. 

GRZEGORZ  

W smutnych barwach dorosłość rysujesz, 

Boli, gdyż wiem że mnie nie oszukujesz, 

Chodźmy dzisiaj możemy spokojnie balować, 

Jeszcze nie czas by za ideały pokutować. 

(wychodzą) 

 
AKT II 

SCENA I  
(Scena na zewnątrz, w tle widać szkolne mury. Na środku stoi kosz na śmieci, z papierośnicą, 

wchodzi MUZYK ubrany w lakierki, czarne, lśniące spodnie od garnituru, biała koszula z 

długim rękawem, guzik pod szyją rozpięty, do tego czarna kamizelka, twarz z delikatnymi 

zmarszczkami mimicznymi, kruczo czarny wąs, czarne włosy, lekko pokryte siwizną. Wyjmuje z 

kieszeni spodni papierosy, bierze jednego do ust, zapala go zapalniczką, delektuje się nim 

patrząc w dal. Wchodzi OLA) 

OLA  
Mam do Pana pewną sprawę, 

Kiedy tylko zaczniemy zabawę, 

Musicie zagrać coś pięknego, 

Dla mnie i mojego ukochanego. 

MUZYK 

Nie da rady panienko. Mamy plan ustalony, 

Nie zostanie on przez nas teraz zmieniony. 

OLA  

(wyjmuje banknot z torebki i wkłada go do kieszeni kamizelki MUZYKA) 

Tym zdania pańskiego nie zmienię? 

Zagrajcie jak tylko dyrektor skończy przemówienie. 
MUZYK 

(wyciąga banknot i ogląda) 

Potrafi panienka negocjować, 

No cóż, nie będziemy oponować. 

OLA  

Dobrze zagrajcie nam coś romantycznego, 

Macie w repertuarze coś takiego?  
MUZYK 

W Philu Collinsie się lubujemy, 

Zagrać go pięknie umiemy. 

Piosenka jego bardzo wszystkich wzrusza 

I każdy zakochany przy niej na parkiet rusza. 
OLA 
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Dobrze zagrajcie go. Do zobaczenia 

(wychodzi) 
MUZYK 

 Dobrego do naszej muzyki tańczenia 

 (gasi papierosa i wychodzi) 
 

SCENA II  
(Miejsce to samo, wchodzi JUSTYNA trzymając w rękach paczkę papierosów i zapalniczkę, 

wchodzi PIOTR, rozgląda się wokoło wyraźnie podenerwowany ) 

PIOTR  
Poczęstujesz może papierosem? 
 JUSTYNA 

Co tak niezadowolony kręcisz nosem? 

 Czyżby impreza nie udana? 
 PIOTR  
Nie dla mnie ona przygotowana. 

JUSTYNA  
A dziewczyna widziałam zadowolona? 

PIOTR 

Koleżanką jest tylko dla mnie ona. 
JUSTYNA  
 Słyszałam w plotkach co innego, 

Ona podobno ma nadzieję na coś większego.  
PIOTR  
To tylko plotki bez możliwości w prawdę obrócenia, 

 Inna dziewczyna nadaje sens mojego istnienia, 
JUSTYNA 

To czemu jej dzisiaj nie zaprosiłeś? 

Czy może po prostu stchórzyłeś? 
 PIOTR 

 Jest to sprawa o wiele bardziej skomplikowana, 

Kamila - dziewczyna, która jest przeze mnie kochana, 

Ona jest najpiękniejszą dziewczyną którą poznałem, 

Jedyną w której tak naprawdę się zakochałem, 

Lecz przez życie, które wcześniej prowadziłem, 

Zaufanie jej kompletnie utraciłem, 

Różne po szkole krążyły o mnie słuchy, 

 Aż mnie dopadły jak przeszłości złe duchy, 

 I ona w plotki te uwierzyła, 

I się na mnie przez nie śmiertelnie obraziła.. 
JUSTYNA 

 Plotki? Tyle w relacjach zmieniły? 

 To czegóż one dotyczyły? 
 PIOTR 

(przykuca i z ironicznym uśmiechem mówi) 

Że często bawiłem się panienkami, 

Nie przejmowałem się ich uczuciami, 
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 Potem gdy już to co chciałem dostawałem, 

To je po prostu zostawiałem. 
JUSTYNA  
 A coś takiego w rzeczywistości się wydarzyło, 

 Czy w tych plotkach ziarenko prawdy było? 
 PIOTR 

Nasze życie ciągle na przód kroczy, 

Po różnych kolejach się cały czas toczy, 
JUSTYNA 

To nie jest odpowiedź na moje pytanie, 

PIOTR 

To pozwól mi dokończyć odpowiedź na nie. 

Różnie to z kobietami w życiu bywało, 

 Jak każdy trochę się ich w nim spotkało, 

Jedne się wielbiło, kochało, adorowało, 

 A z innymi tylko czasem zabawiało. 

 Lecz wszystko zmieniło się gdy ją pokochałem, 

Kamila - to ideał jakiego całe życie szukałem, 

 Jedno spojrzenie życie odmieniło, 

 Jedno słowo serce miłością napełniło, 

Myślę o niej dniami i nocami, 

 Sny są przepełnione o niej wizjami, 

Ona jest jedynym sensem mego istnienia, 

JUSTYNA 

Ile już trwa czas jej milczenia? 
PIOTR 

Pięć i pół miesiąca właśnie minęło, 
JUSTYNA 

To prawie pół roku już Ci stuknęło. 

 I nic z tym nie zrobiłeś? 

 Czasowi tak bezkarnie płynąć pozwoliłeś? 

PIOTR 

Bóg mi świadkiem, kilka razy próbowałem, 

Długie wyjaśnienia do niej pisałem, 

Osobistego kontaktu przyznam się unikałem, 

Bo rozkaz wygnania z serca dostać się bałem, 

Aż w końcu odpuściłem sobie dalsze rozmowy, 

Bojąc się że serce nie wytrzyma ewentualnej odmowy. 

Liczyłem że czas jakoś sprawę tą sam ułoży, 

Los daje szanse, gdy człek się przed nim ukorzy. 

 JUSTYNA 

 Ech...mężczyźni, ale wy jednak jesteście tchórzliwi, 

 Pod pesymizmem ukrywacie żeście bojaźliwi, 

Nie lubicie przed ukochaną wyjawić uczucia, 

Bojąc się obecnego ładu popsucia, 

Wolicie trwać w niszczącej niepewności, 

Zamiast skosztować wszystkich odcieni miłości. 

PIOTR 

To co powinienem zrobić według Ciebie, 
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By miłością złączyć Kamilę i siebie. 

JUSTYNA 

 Przede wszystkim zacznij mówić szczerze, 

 O tym co tak mocno za serce Cię bierze, 

 O tym co dla niej planujesz, 

O tym jaką w snach ją widujesz, 

Tylko szczerością zdobędziesz zaufanie, 

 A potem łatwiej następny krok się stanie. 

 To jest moja pierwsza dla Ciebie rada, 

 Szczerość w związku to podstawa, 

OLA 

( wchodzi dość szybkim krokiem) 

 Tutaj Piotrusiu się ukryłeś, 

Przedstaw mnie koleżance z którą rozmowę odbyłeś, 

 PIOTR 

(z uśmiechem) 

Zdałem sobie teraz sprawę że dość długo już rozmawiamy, 

 A imion swoich jeszcze nawet nie znamy, 

JUSTYNA  
Justyna, Ty się Piotrze nie musisz przedstawiać, 

Szkolne gwiazdy w tłumie należy rozpoznawać, 

Słyszałam dzisiaj już o Tobie rzeczy bez liku, 

 Plotkują o Tobie niemal przy każdym stoliku. 

 PIOTR 

Słysząc to jestem bardzo zaskoczony, 

Słuchając plotek pewnie byłbym zgorszony, 

JUSTYNA 

Tak to już jest ludzie plotkują, 

Gdyż ciekawszych tematów do rozmów nie znajdują. 

 No cóż nie będę wam tutaj przeszkadzać, 

Czas na mnie do partnera już wracać  

(lekko schyla głowę przed PIOTREM, wychodzi ignorując OLĘ) 

 OLA 

My też chodźmy zaraz dyrektora przemówienie, 

 A zaraz potem zacznie się tańczenie. 

PIOTR 

 Przecież poloneza już zatańczyliśmy, 

A parą tylko na niego byliśmy,  

 OLA 

 Oj chodź na tą jedną piosenkę, 

Przecież nikt nie każe Ci prosić mnie o rękę 

(wychodzą) 

 

 SCENA III  
(szkolny parkiet, widać migające światła dyskotekowe, na środku stoi OLA z PIOTREM, 

ona jest podekscytowana tym co się zaraz wydarzy, a on zniechęcony i zniesmaczony, nieco z 

tyłu i z boku widać PAWŁA adorującego MONIKĘ) 

 GŁOS MUZYKA 
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Pierwszą piosenkę, która dzisiaj zagramy, 

 Ze specjalną dedykacją od razu mamy, 

Dla Piotra i Oli pary wyjątkowej, 

Z nami dzisiaj tutaj zgromadzonej. 

Tymi rytmami w które zaraz uderzymy, 

Myślę że do ich serc trafimy. 
OLA 

(łapiąc Piotra za ramię i podskakując z radości) 

 Słyszysz dedykacja dla nas! 
 PIOTR 

(odsuwając się od niej) 

Dlaczego niby miała by być dla nas? 

Piotr i Ola to popularne imiona, 

Pewnie dla jakichś zakochanych to piosenka zamówiona. 

(kieruje się w stronę wyjścia) 

OLA 

Ale co Ci do niej zatańczyć szkodzi? 

Przecież właśnie o to na studniowce chodzi. 

 PIOTR 

A niech Ci będzie ten raz jedyny, 

 Ale po nim skończymy już tancerskie kpiny. 

(Leci piosenka Phila Collinsa  “Can’t stop loving you”. PIOTR i OLA oraz PAWEŁ z 

MONIKĄ zaczynają tańczyć „Przytulankę” im dłużej trwa piosenka tym bardziej PIOTR 

patrzy w dal nieobecnym, zamyślonym wzrokiem, OLA chce go przytulić coraz mocniej ale 

on ją trzyma na dystans w pewnym momencie PIOTR odpycha OLĘ i wycierając łzy z oczu 

wybiega z sali) 

OLA 

 (patrzy się dookoła zdziwiona i zaniepokojona, krzyczy za PIOTREM) 

Co się stało?  

( wybiega z sali w tym samym kierunku co PIOTR) 

 PAWEŁ dalej tańczy z MONIKĄ, w pewnym momencie kładzie jej ręce na pośladkach po 

czym dostaje cios z otwartej pięści po policzku, MONIKA wybiega 

 PAWEŁ 

 Ała.. To bolało! 

(Trzymając się za obolały policzek wychodzi powoli) 
 
SCENA IV 

(Scena na zewnątrz, w tle widać szkolne mury, Na środku stoi kosz na śmieci, z papierośnicą, 

z boku przechadzają się JUSTYNA i GRZEGORZ, wbiega PIOTR wyraźnie rozłoszczony, 

wywraca kosz na śmieci, chodzi szybko po scenie próbując się opanować) 

 PIOTR 

 (z pasją) 

Nie masz Ty dla mnie żadnego wytchnienia, 

Nie masz zła Pani dla mego cierpienia, 

Nie masz Ty nawet odrobiny litości, 

Dla mojej do Ciebie miłości, 

Teraz nawet wzrok mnie oszukuje, 
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Wszędzie dookoła mi Ciebie pokazuje, 

 Każde miejsce w szkole mi Ciebie przypomina, 

 Każda modlitwa od Ciebie zaczyna, 

 Myśli o Tobie jak wąż mnie krępują, 

Wspomnienia jak demony opętują, 

Ktoś z boku mógłby rzecz że jestem pijany, 

A jam po prostu nieszczęśliwie zakochany, 

Nie raz dusza żąda z Tobą spotkania, 

 Lecz po chwili lęka się swego wołania, 

Nieraz śmiało żądam spełnienia, 

By po chwili konać z natchnienia. 

 Nie raz w snach piękną Cię widuję, 

Później rano obok siebie poszukuję, 

A gdy z płaczem nie znajduję, 

Tylko ból na sercu czuję.  

Nie ma ucieczki od twego obrazu, 

 Choć próbowałem niejednego razu, 

Ty zawsze me myśli znajdujesz, 

Ty zawsze me serce zajmujesz, 

 I nawet dzisiaj będąc w rozpusty gnieździe,  

Ja myślę o jednej odległej gwieździe,  

 Najjaśniejszej na mym prywatnym niebie, 

Taką w snach ja widzę Ciebie. 

Choć tutaj mógłbym wszystkiego spróbować, 

Nic tak jak Ty nie będzie mi smakować..... 

OLA 

(wchodzi na scenę podchodzi do PIOTRA, zatroskanym głosem) 

A więc tutaj się skryłeś, 

Czemu tak nagle z parkietu się ulotniłeś? 

Może muzyka Ci się nie spodobała? 

 Choć ja sądzę że kapela dobrze ją zagrała. 

PIOTR 

Nie, nie o muzykę tutaj chodzi, 
OLA 

To co tak uwagę twoją zwodzi? 

PIOTR 

Piosenka o Kamili mi przypomniała... 
OLA 

Znów Cię męczy ta mała, 

Odpuść, przecież ona nie ma nic takiego, 

 By tak omotać kogoś pokroju Twojego, 

 Odpuść, nie ona jest pisana Tobie, 

Odpuść widzisz jak ciągnie nas ku sobie..... 

 PIOTR 

 Co Ty przed chwilą powiedziałaś? 

 Chyba w główce coś sobie ubzdurałaś, 

Ty i ja zostaliśmy parą nie z miłości, 

Tylko z do poloneza wymaganej konieczności. 

I kiedy skończyło się jego tańczenie, 
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 Ciebie nagle uwodzi miłosne pragnienie? 

 Żałosne jest to co Ty mi tutaj proponujesz, 

 Chwilę słabości wykorzystać próbujesz. 

 OLA 

Ty ty zdradź Ty mi chociaż powód jaki, 

Dlaczego wolisz ode mnie to straszydło na ptaki? 

PIOTR 

Straszydło na ptaki? Tyś już kompletnie oszalała, 

Lub żeś jej nigdy na oczy nie widziała, 

Chcesz to powiem otwarcie ją sercem kocham, 

Za jej intelekt jak mocno go kocham, 

A w Tobie resztek mózgu stale poszukuję, 

I przyznaje zasmucony że nie znajduję. 

Kamila ma ciało jak dla mnie idealne, 

Twarz miłą, nogi jakże zgrabne, 

A Ty? Ohydna, paskudna, gruba, 

 Związek z Tobą to byłaby wartości zguba. 

Kamila jest moim natchnieniem, 

A Ty z koszmaru stworzeniem. 

OLA 

Dlaczego Ty mi tak ubliżasz? 

Na własnej studniówce tak mnie poniżasz? 

PIOTR 

Ty jako pierwsza Kamilę obraziłaś, 

 Resztki szacunku tym czynem utraciłaś. 

OLA 

Ja myślałam że jesteś idealnym chłopakiem, 

 A Ty okazałeś się chamem i prostakiem, 

Niech los będzie dla Ciebie sprawiedliwy, 

Obyś Ty nigdy nie był z Kamilą szczęśliwy! 

 (Wybiega z płaczem) 
PIOTR  
(po chwili sam do siebie) 

Prostakiem i chamem nazwany zostaję, 

 Bo się pierwszej lepszej nie oddaję, 

Ech zaprawdę upadają obyczaje, 

Gdy kurestwo cnotą zostaje. 
JUSTYNA 

(do GRZEGORZA) 

Zaraz do Ciebie dojdę. Do zobaczenia. 

GRZEGORZ 

Jak coś będę w sali. Do zobaczenia. 

 (wychodzi) 

JUSTYNA  

(podchodzi do PIOTRA i uderza go ręką w twarz) 

Co Ty właśnie najlepszego uczyniłeś? 

Własną partnerkę tak upokorzyłeś? 

PIOTR 
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 (Z ironią) 

Zrobiłem tylko to co mi kazałaś, 

Sama mnie do mówienia prawdy nakłaniałaś. 

JUSTYNA  
Do mówienia prawdy ukochanej osobie, 

Nie przy każdym trafiającym się sposobie. 

 Nieraz bowiem obowiązek grzeczności, 

Wymaga od nas małej kłamliwości. 

 PIOTR 

 Jeszcze powiedz że dla zachowania grzeczności, 

Miałem się z nią ożenić i dożyć późnej starości. 

JUSTYNA  
Nie, ale grzeczność od Ciebie wymagała, 

By się kulturalnie o odmowie dowiedziała, 

Bez wulgarnego jej obrażania, 

I bez dodatkowych kłopotów stwarzania. 

PIOTR 

O jakich myślisz dla mnie kłopotach? 
JUSTYNA 

O konsekwencjach po bezpardonowo odrzuconych zalotach, 

Pamiętaj od zranionej kobiety nie ma nic gorszego, 

A od jej zemsty nie ma nic przebieglejszego. 
PIOTR 

A cóż ona może mi takiego zrobić? 

Złe zdanie u innych na mój temat wyrobić? 

Moja opinia nie może być gorzej zszargana, 

Skoro złe zdanie ma o mnie nawet ukochana. 

A dla mnie nie ma wyższej wartości, 

Od mojej do Kamili miłości. 
JUSTYNA  
Przyznam szczerze, że Cię nie doceniłam, 

Chyba zbyt pochopnie łatkę egoisty przyczepiłam, 

Myślałam żeś Ty jest zadufany w sobie, 

Teraz wiem że to miłość zabiła człowieczeństwo w Tobie. 

Myślałam że Ty Olę skrzywdziłeś, 

Bo z nią się nigdy nie liczyłeś, 

A Ty się po prostu tak pogubiłeś w uczuciach, 

Że ich nie widzisz w innych ludziach. 
PIOTR 

 Czy ja wiem, dla Kamili byłbym altruistą, 

Lecz dla innych to chyba jestem raczej egoistą. 

Nieraz gdy widzę ludzi ulicami pędzących, 

Za materialnymi potrzebami się uganiających, 

To bardzo wtedy siebie żałuję, 

Że wśród takiego bydła pokutuję, 

Wśród ludzi którzy wyższych uczuć nie znają, 

Każdego dnia podstawowe popędy zaspokajają, 

Chciałbym żeby choć na chwilę się w tym pędzie zatrzymali, 

By całą swoją energię życiowa mi oddali, 
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Bym mógł ich siłą zniszczyć mur nie do skruszenia, 

Bym mógł zerwać kajdany miłosnego cierpienia, 

I gdy bym się z nią złączył w szczęśliwym wieńcu, 

Ich życie również nabrałoby sensu. 
JUSTYNA 

Teraz Ci już całkowicie wierzę, 

Że o swej miłości mówisz szczerze. 
PIOTR 

To wcześniej wątpliwości miałaś? 

Z jakiego powodu moim słowom nie ufałaś? 
JUSTYNA  
Dlatego Piotrze, że jesteś wierszopletą, 

Załóżmy nawet żeś jest poetą, 

Aby mieć materiał do wierszy tworzenia, 

Potrzebujesz miłosnego natchnienia. 

Potrzebna Ci do tego dziewczyna idealna, 

Nie dość że mądra to jeszcze ładna. 

Najlepiej by jeszcze zaloty odrzuciła, 

Aby się miłość fizyczne nie spełniła. 

I myślałam że kiedy poważanie u niej straciłeś. 

To miłość do niej sobie wmówiłeś. 

Lecz wysłuchawszy monologu twojego, 

Zmuszona byłam do zmiany zdania mojego, 

Widać że Ty kochasz ją szczerze, 

Ja Ci teraz na 100% wierzę. 

A skoro mnie o szczerości przekonałaś, 

Choć się o to wcale nie starałeś, 

To gdy się dla Kamili bardzo postarasz, 

I temu murowi śmiertelną ranę zadasz. 
PIOTR 

Lecz co mam zrobić takiego? 

By przekonać ją do szczerości uczucia mego? 
JUSTYNA  
Później znajdziemy chwilę by o tym porozmawiać, 

Teraz czas nam do sali wracać. 

Mój partner został sam sobie pozostawiony, 

Może z tego powodu nie być zadowolony. 

 (wychodzą) 
 

AKT III 
SCENA I 

(Scena przedstawia szkolną salę na czas studniówki udekorowaną na biało-czarno z 

przypiętymi gwiazdkami, Po środku stoi okrągły stół przy nim siedzi kilka dziewczyn w tym 

MAGDA, wbiega OLA, siada na jednym z krzeseł i zaczyna płakać) 
OLA  
Jak szmatę, jak powietrze mnie potraktował, 

Żadnego umiaru w słowach nie zachował, 

Pobawił się moimi uczuciami, 
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By na koniec obrzucić obelgami. 

ANNA 

A ja myślałam że zmądrzał, że skończył ze spodniczkami, 

Że już się nie ugania za co ładniejszymi panienkami, 

I miałam nadzieję że skoro Cię tu dzisiaj zaprosił, 

Skoro z uśmiechem na twarzy poloneza znosił, 

To że mu się wreszcie ustatkować przyjdzie, 

I że przy Tobie kochana na ludzi wyjdzie. 

ALINA 

A tu się jednak okazało, 

Że z łajdaka sporo z nim pozostało. 

KAROLINA  
Co powiedział Ci takiego, 

Czym Cię doprowadził do stanu tego? 

OLA 

(szlochając) 

Powiedział że jestem brzydka i krępa, 

A najgorsze że jestem dla niego za tępa. 
ANNA 

A to bydle z niego, 

Nie spodziewałam się po nim czegoś takiego, 

Zawsze uchodził za kogoś kulturalnego, 

A okazał się być zepsuty do szpiku kostnego. 

MAGDA 

Olu... nie jestem przekonana czy tak do końca było, 

Czy twoje zrozpaczenie czegoś nie zataiło. 

ALINA  
Czy Ty się w ogóle dobrze czujesz? 

Przeciwko Oli jakieś oskarżenia snujesz? 

Nie widzisz że ona jest tutaj pokrzywdzona, 

Na całe życie będzie teraz naznaczona. 

KAROLINA 

Bo matura słabo zdana, 

Gdy studniówka nie ...... 

ALINA 

No no no miej ty  Ole na względzie, 

Nie zawsze należy myśleć o seksualnym popędzie. 

OLA 

Nie nic się nie stało, 

Oby się chociaż wam przyjęcie udało. 

(Wybiega z płaczem) 
MAGDA 

Biedna z nadziejami się przeliczyła, 

A prosiłam ją by sobie odpuściła, 

Mówiłam że dla niego tylko Kamila się liczy, 

Ale niestety głos rozsądku człowiek rzadko usłyszy. 
KAROLINA  
To w tej Kamili on dalej jest zakochany? 
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Z tej strony my go jeszcze nie znamy. 

ALINA 

 Wątpię by on tak się zmienił, 

Sławą podrywacza zawsze się mienił. 

Zawsze się pokazywał z różnymi dziewczynami, 

Które były dla niego tylko przygodami. 

ANNA 

Może mu się po prostu nie oddała, 

I dlatego obiektem pożądania się stała, 
MAGDA  
Myślę że to jednak coś większego, 

Skoro tyle czasu męczy myśli jego, 

No nic pójdę zobaczyć jak się Ola czuje, 

Niech się chociaż dzisiaj sama po szkole nie snuje. 

(Wychodzi) 

KAROLINA 

(Szeptem) 

Między nami prawda jednak jest taka, 

Że Ola to jest dziewczyna byle jaka, 
ANNA 

Nie jest to w sumie nic dziwnego, 

Że Piotr pożąda kogoś ładniejszego. 

Lecz czy tą Kamile on kocha szczerze? 

ALINA 

Ja w te bajki niezbyt wierze. 

Jak efekty tej miłości zobaczymy, 

To dopiero wtedy Magdzie uwierzymy, 

(Wchodzi PIOTR z JUSTYNĄ rozmawiające ze sobą wychodzą przed stoły, powoli spacerują, 

dziewczyny przy stole pokazują na nich palcami i szepczą do siebie) 
JUSTYNA 

Co w życiu robić planujesz? 
PIOTR 

Ciężkie pytanie do mnie kierujesz. 

Chciałem być piłkarzem zabrakło talentu. 

Chciałem być naukowcem zabrakło zapędu, 

Chcę być poetą a umieram z natchnienia. 
JUSTYNA 

Widzę że twoje marzenie często postać zmienia, 

Zapał na drobne się przy tym rozmienia. 

Jednak plany musisz sprecyzować, 

Żeby dobrze swoim życiem pokierować. 
PIOTR 

Inni przejmują się maturami, 

Zastanawiają mozolnie nad studiami, 

A ja mam zupełnie inne marzenia, 

Będące przyczyną mojego cierpienia. 
JUSTYNA 

Nie możesz być tylko na miłość nastawiony, 

Bo los twój będzie stracony, 
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Ja też w twoim wieku o przyszłości inaczej myślałam, 

Arogancką artystką się wtedy stałam, 

Lecz nie doczekałam marzeń spełnienia, 

I teraz zmagam się z codziennością szarego istnienia. 
PIOTR 

Ech...przyszłość po szkole to mnie przeraża, 

Dowolnością opcji to mnie odstrasza, 
JUSTYNA 

Dowolność czy to coś złego? 

PIOTR 

Tak gdyż wcześniej nie miałem wyboru takiego, 

Szedłem do gimnazjum, liceum w okolicy najlepszego, 

A tutaj ciężko odróżnić lepszy od gorszego. 

Niektóre kierunki imponują progami,  

Inne zbiegają się z moimi zainteresowaniami, 

Jedne prace dobrze płatną zapewniają, 

A inne idee wyższą w sobie mają. 

Do jednych rodzice zachęcają, 

Inne znowu znajomi polecają, 

Co tu wybrać by wszystkich zadowolić, 

Jak wybrać dobrze, gdy tak łatwo się pomylić? 
JUSTYNA  
Ciężko jest tutaj cokolwiek radzić, 

Najlepiej by było wszystko samemu sprawdzić, 

Czasu jednak w życiu na tyle nie mamy, 

Więc drogi życiowej po omacku szukamy. 
PIOTR 

Trudne to życie, ciężkie wybory na każdym kroku, 

Ciężko uciekać od świata mroku. 
JUSTYNA 

Ech...chodźmy już może Grzegorz zniecierpliwiony, 

Że tak długo nie wracam może nie być zadowolony. 

(Wychodzą) 
KAROLINA  
A jednak z inna dziewczyną się dziś snuje, 

AILNA 

Mówiłam że ciągle to na nową ofiarę poluje, 
ANNA 

A więc o tej Kamili to tylko dyrdymały, 

By kochać jedną on ciągle niedojrzały. 
KAROLINA  
Biedna Ola zbytecznie się łudziła, 

Skoro mu się jeszcze don juaneria nie znudziła. 
ALINA  
Biedna Ola ciężko kogoś takiego miłować 

ANNA 

A my lepiej pójdźmy teraz pilnować 
Czy nic złego ona sobie nie zrobi, 
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KAROLINA  
Mądrze, bo jeszcze w odpowiedzialność za to nas wrobi. 
 
SCENA II 

(Miejsce to samo, przy stole siedzą PAWEŁ, GRZEGORZ, KONRAD) 

PAWEŁ 

Panowie coś słabo dziś bawimy, 

Obawiam się że nic dzisiaj nie zaliczymy. 

Wszyscy w pary się podobierali, 

I podbojom w ten sposób ciężką ranę zadali. 

GRZEGORZ 

Chciałem Ci przypomnieć, że powinnością twoją, 

Jest abyś zajmował się partnerką swoją, 

Po co w ogóle ją zapraszałeś, 

Skoro podrywać inne zamierzałeś? 

PAWEŁ 

Choć usilnie wzrokiem poszukuję, 

Twojej partnerki też koło Ciebie nie znajduje. 

Ty wiesz w ogóle gdzie się ona teraz podziewa? 

I który chłopak chrapkę na nią miewa. 

GRZEGORZ  
Nie każdy tak jak Ty rozumowuje, 

Nie każdy popędami swe myśli zajmuje. 

PAWEŁ 

My ludzie jesteśmy tylko zwierzętami, 

Powiewamy jak żagiel szarpany instynktami. 

Kochamy dla uzyskania potomstwa,  

Bogactwa gromadzimy nie dla skąpstwa, 

Ale dla większej potęgi zdobycia, 

I tym samym przed stado się wybicia. 

KONRAD 

Nie zgodzę się mój przyjacielu,  

Choć jesteśmy więźniami popędów wielu, 

To miłość jest rzeczą wyższą dla której żyjemy, 

Za nią umieramy lub sami w smutku pijemy, 

Pijemy, gdy zamiast losu wybrańcami, 

Okazujemy się kolejnymi miłości straceńcami. 

GRZEGORZ  
Przyznam że z tej strony Cię nie znałem, 

Zawsze za kogoś przyziemnego Cię uznawałem, 
KONRAD 

Przyjacielu, wszyscy w sercu uczucia mamy, 

Tylko na zewnątrz maski zakładamy. 

Gdyż w ukryciu jest bardziej bezpiecznie. 

Grając znaną rolę czujemy się pewnie. 

A jeśli przed kimś serce otwieramy, 

To tylko w rany nasze je wzbogacamy. 
PAWEŁ 
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Dość Panowie! Przecież dzisiaj balujemy, 

Więc zakończymy temat i za niego wypijemy, 

(Wyjmuje wódkę spod stołu, polewa kolegom do kieliszków, stukają się kieliszkami i piją) 
 
SCENA III 

(Miejsce to samo, ci sami bohaterowie, wchodzi AGNIESZKA i MICHAŁ) 

AGNIESZKA  
Ach tak Cię kocham, nie wiem co bym bez Ciebie zrobiła? 
MICHAŁ 

Ach kochanie, Ty to byś sobie pewnie poradziła, 

Gorzej co by się ze mną stało, 

Gdyby twe serce mnie nie kochało. 

AGNIESZKA  
Takich smutnych wizji przywoływać nam nie trzeba, 

Ty to moja jedyna w życiu potrzeba. 

MICHAŁ 

 (siada przy stole) 

Ach moja dziewczyna jest na świecie najpiękniejsza, 

AGNIESZKA  
(siadając mu na kolanach) 

Wiem tygrysku, jest z nas para najdorodniejsza. 

(Całują się) 
GRZEGORZ 

Znajdźcie sobie jakiś kącik samotności, 

I tam odprawiajcie te wasze obrzydliwości. 
AGNIESZKA  
Ktoś tutaj Ci Michaś zazdrości, 

Twojego szczęścia w miłości. 
GRZEGORZ  
Ech...Agnieszka z tobą nie ma co nawet rozmawiać, 

Dopóki siebie za szczęście będziesz uznawać. 

(Wchodzą JUSTYNA i PIOTR rozmawiając ze sobą, AGNIESZKA z MICHAŁEM zaczynają 

się całować, chłopcy przy stole rozmawiają ze sobą, częstują się jedzeniem) 

PIOTR 

Wszystko na świecie do zguby prowadzi, 

Każdego dnia część życia się traci. 

Wydaje się nam że coś w nim zdobywamy, 

Ale w końcu wszyscy się w proch zamieniamy. 

Więc żeby marności cios śmiertelny zadać, 

Wyższy sens naszemu życiu musimy zadać. 

JUSTYNA 

Lecz ten cel, ty, Kamila to wszystko przeminie, 

W wielkiej historii pustce się rozmyje. 

PIOTR 

Chyba że ją w wierszach unieśmiertelnie, 

Wtedy ona będzie żyć wiecznie. 

JUSTYNA 

Lecz czy to będzie ta sama osoba którą poznałeś, 
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Która wpadła Ci w oko którą pokochałeś, 

Czy to nie będzie tylko twoje o niej wyobrażenie, 

Wad ukrycie a zalet wyolbrzymienie? 

PIOTR  
Nie, gdyż ja jej nie deformuję, 

Taką jaką kocham taką opisuję. 

JUSTYNA 

A co jeżeli oczy Cię okłamują, 

Wspomnienia błądzą, a zmysły świrują, 

Może postać którą śniąc widujesz, 

Nie istnieje a sam siebie okłamujesz, 

PIOTR 

Nie! Ona jest prawdą na morzu kłamstw, 

Wyspą pokoju wśród zwalczających się państw. 

JUSTYNA 

Skoro ona jest taka jak ją opisujesz, 

Czego nie wyznasz jej tego co czujesz? 

PIOTR 

Przecież Ci mówiłem że to sprawa skomplikowana.... 

JUSTYNA  
Skomplikowana, bo bezpośrednio z tobą związana. 

Gdyby kogoś innego dotyczyła, 

Mało intrygującą dla ciebie by była. 

Powiedz mi może Ty się dobrze z tym czujesz, 

Niby cierpisz ale przynajmniej natchnienie zyskujesz? 
PIOTR 

Znów sugerujesz że moja miłość jest udawana? 

JUSTYNA 

Nie udawana, ale głównie dla wierszy wykorzystywana, 

Dzięki niej masz materiał do natchnienia, 

Aby utrwalić obraz twojego cierpienia. 
PIOTR 

Ale przecież wiersze o niej piszę, 

Zawsze przez nią głos natchnienia słyszę, 

To jej obraz w wierszach utrwalam, 

Jej piękna pomnik w nich stawiam, 
JUSTYNA 

Niestety nie zgodzić się z tobą muszę, 

W wierszach unieśmiertelniasz swoją duszę, 

Swoje odczucia swoje wyobrażenia, 

Swoje przede wszystkim co do niej natchnienia. 
PIOTR 

Rozumiem że uważasz że obraz fałszuję, 

Kłamliwą jej wizję a wierszach według ciebie ukazuję? 
JUSTYNA  
Nie, ale w wierszach brak ci obiektywnego spojrzenia, 

Brak ci chłodnego, bez emocjonalnego punktu widzenia. 

Mimo że je piszesz dla tej najbliższej Tobie, 
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W wierszach swoich mówisz głównie o sobie, 

Sytuacja liryczna - TWOJE cierpienie, 

Jej obraz - TWOJE senne marzenie, 

I można by tak jeszcze mnożyć przykłady, 
PIOTR 

Starczy! Skończmy te filozoficzne wykłady, 

Bo nim się jeszcze w ogóle poznamy, 

To już się na siebie śmiertelnie pogniewamy. 

JUSTYNA 

Racja wracajmy do reszty gawiedzi, 

Grzegorz tam samotnie pewno smutny siedzi, 

(Siadają przy stole, JUSTYNA koło GRZEGORZA, a PIOTR koło PAWŁA) 
PAWEŁ 

Jednak wyruszyła ptaszyna na polowanie, 

Mówiłem każdy oddaje się w instynktów władanie. 
JUSTYNA 

Grzesiu, twojego kolegę poznałam, 

Długo i miło z nim rozmawiałam. 
GRZEGORZ 

Tylko rozmowa? Nic nie zaiskrzyło. 
PIOTR 

Spokojnie nic między nami się nie wydarzyło. 

GRZEGORZ 

(Z triumfem) 

Widzisz Pawle, mój przyjacielu, 

Takich jak ty jest jednak niewielu. 
PAWEŁ 

Panowie, wy to o życiu nic nie wiecie, 

Idealnymi miłościami się zajmujecie. 

Nie zauważacie kobiety, która tutaj urodą króluje, 

Pytam poważnie, czy żaden z was jej względów nie rezerwuje? 
PIOTR 

Ja z Justyną tylko rozmawiałem, 

GRZEGORZ  
Ja ją tylko na poloneza potrzebowałem 
PAWEŁ 

Wy naprawdę tak pięknej dziewczyny nie chcecie? 

Róbcie tak dalej a w samotności się zestarzejecie, 

Mi w przeciwieństwie do was nie brak fantazji, 

Ja nigdy nie przepuszczę takiej okazji. 

(do JUSTYNY kłaniając się w pas) 

Pani pozwoli że zatańczymy? 
JUSTYNA 

Chętnie bo inaczej się tutaj zanudzimy, 

(Wychodzą) 
PIOTR 

Paweł do kolejnej dziewczyny dzisiaj startuje, 
GRZEGORZ 
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Nie uda mu sie, ale jak chce niech próbuje, 

PIOTR 

Justyna to dziewczyna bardzo piękna, 

Miła, sympatyczna, inteligentna. 

Czemu więc Ty jej nie adorujesz? 
GRZEGORZ  
Ty też swoich sił z nią nie próbujesz, 

Mimo że tak ją bardzo komplementujesz. 
PIOTR 

Moich powodów Ty nie zrozumiesz. 

W innej ja jestem zakochany, 

Na wieczność jestem Kamili oddany. 

GRZEGORZ  
Załóżmy że uczuciom twym wierzę, 

Wiedz że ja też inną kocham szczerze. 

PIOTR 

Szczerze, ale pewnie nieszczęśliwie, 

Pozwól że poradzę tobie coś uczciwie, 

Nie cierp dla niej odpuść sobie, 

Widocznie nie jest ona pisana Tobie. 
GRZEGORZ  
Zasady lekarzu lecz się sam Ty nie respektujesz, 

Dajesz innym rady, a sam się do nich nie stosujesz, 

Innych oceniać nigdy nie jest ci trudno. 

PIOTR 

 Nie - po prostu dla mnie jest już za późno, 

Ja jestem poetą a ona mym przeznaczeniem, 

Moje życie musi być miłosnym cierpieniem. 
GRZEGORZ  
Więc tylko poeta może kochać nieszczęśliwie? 

Tylko poeta może kochać tkliwie? 
KONRAD 

Panowie czy wy siebie w ogóle słyszycie? 

Wyznania miłosne dla ukochanych krzyczycie, 

Więc czemu z tą miłością nic nie robicie, 

Samotni tutaj przede mną stoicie. 

Lecz nim na odwagę się zdobędziecie, 

(wskazuje ręką na całujących się MICHAŁA i AGNIESZKE) 

Powiedzcie, czy tego na prawdę chcecie? 

Chcecie być dla innych powodem obrzydzenia? 

Więc może warto porzucić miłosne marzenia? 

Prędzej czy później każdy doznaje objawienia, 

Że wszelkie istnienie prowadzi do cierpienia. 

GRZEGORZ  
Wy obaj jesteście warci siebie, 

Chcieliście być wielcy jak Bóg na niebie, 

Ale przy pierwszej przeszkodzie już się poddajecie, 

Wcielić w życie swych ideałów i marzeń nie umiecie. 
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(Wybiega PIOTR wstaje i zastanawia się czy nie pobiec za nim, KONRAD wstaje i łapie 

PIOTRA za ramię) 
KONRAD 

Siadaj Piotrze, najsłabszych odsialiśmy, 

Tylko my romantycy w tej walce zostaliśmy, 

On sobie w życiu spokojnie poradzi, 

Znajdzie sobie inną, co na jego cierpienie zaradzi. 

A Ty błędnie szukasz dla siebie zrozumienia, 

Wśród ludzi, którzy nie znają wyższego sensu istnienia. 

Tyś jest wielki, szukaj pomiędzy wielkimi, 

Tyś romantyk, więc obcuj z miejscami wysokimi. 

Ty aby być wieszczem wstąpić musisz na wyżyny, 

Tam, gdzie krzyk usłyszą niebiańskie olbrzymy. 
PIOTR 

(Wstaje, wychodzi przed stoły, zaczyna się przechadzać wyraźnie zamyślony) 

Muszę szukać miejsca wysokiego.... 

Lecz, gdzie w szkole szukać miejsca takiego.... 

(Po chwili ) 

Przecież każdy budynek jest dachem zakończony, 

A dach Collegium najwyżej w okolicy jest położony.  

(Wychodzi) 
 
SCENA IV 

(Szkolny korytarz. Duże lustra po bokach, pod ścianą kanapa i dwa fotele, przed nimi okrągły 

stół. Wchodzi GRZEGORZ) 
GRZEGORZ  
(Ze wściekłością) 

Ci dwaj głupcy mnie nie zrozumieją, 

Radzić sobie w normalnym życiu nie umieją, 

Ciągle tylko celebrują swoje cierpienie, 

Bojąc się w prawdę zamienić marzenie. 

(Wchodzi MAGDA rozgląda się lekko zrezygnowana) 
GRZEGORZ  
(Zakłopotany) 

Hej Magda... co Ci się stało, 

Że na twojej twarzy tak posmutniało? 

MAGDA  
Ech..... smutne chwile dzisiaj przeżyłam, 

Właśnie Olę ze studniówki wyprowadziłam, 

Mama po nią mama przyjechała, 

Biedna zostać dużej na balu już nie chciała. 

GRZEGORZ  
 Cóż się takiego wydarzyło, 

Że jej balowanie się dzisiaj znudziło. 

MAGDA 

Piotr, jej partner się nią nie zajmował, 

W samotności czas spędzać wolał, 

Potem jeszcze dziewczyny jej powiedziały, 
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Że z twoją partnerką go widziały, 

Czym sprawę jeszcze bardziej pogorszyły, 

I do zabawy ją kompletnie zniechęciły. 

GRZEGORZ 

Akurat to nic złego, on z nią tylko rozmawiał, 

O swojej miłości do Kamili opowiadał. 

MAGDA 

Że ją wciąż kocha tak podejrzewałam, 

Dlatego Ole przed zaangażowaniem się ostrzegałam, 

Ale cóż przeszłości już nie zmienimy. 

Błędnych decyzji żadną mocą już nie naprawimy. 

Ja też źle partnera sobie dobrałam, 

Zazdrość u koleżanek wzbudzić tym chciałam. 

Myślałam że Paweł , który do najładniejszych startuje, 

Kiedy ze mną na studniówce pobaluje, 

To wszyscy za bardzo ładną mnie uznają, 

Na tym że jestem warta zainteresowania się poznają. 

GRZEGORZ  
Ale przecież wszyscy za ładną mają, 

Masz wielu wielbicieli, co cię skrycie kochają...... 

MAGDA 

Bzdura! Nie mam ani jednego, 

Choć chciałabym poznać kogoś takiego..... 

GRZEGORZ  
Znam kogoś, kto skrycie kocha Ciebie, 

Mianowicie samego siebie.  

Ale spokojnie nadziei żadnych sobie nie robię, 

Za wysokie są dla mnie progi twoje. 

MAGDA 

Grzesiu, bardzo mnie tą informacją zaskoczyłeś,  

Nie mniej jednak miłą niespodziankę sprawiłeś. 

Jednak ciężką drogę masz przed sobą do odbycia, 

Wiedz że nie jestem łatwą panną do zdobycia. 
GRZEGORZ  
Kiedy już powiedziałem i nie usłyszałem odmowy, 

Wszystkie koszty jam ponieść gotowy. 
MAGDA 

Więc resztki odwagi z ciemności dobądź, 

Nie trać już czasu i mnie zdobądź. 
 

AKT IV  
SCENA I 

(Dach Collegium, widać w tle komin i antenę, niebo jest bezchmurne, na dachu zalega śnieg, 

wchodzi PIOTR ubrany w płaszcz i czarne skórzane rękawiczki) 
PIOTR 

Daleko tak jesteś, pewnie już śpisz, 

O zielonych łąkach i dolinach śnisz, 

Ten z dachu widok zapiera w piersiach dech, 
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 Sandomierz już dawno do snu legł, 

Gdzieniegdzie jeszcze samochody przemykają, 

Przechodnie przed swym cieniem uciekają, 

Błyszczy starówka podświetlona sztucznymi światłami, 

Odsłania aleje, gdzie król chadzał dawnymi wiekami, 

Widzę stąd w dali jakby za mgłą lampy uliczne,  

Widzę stąd wszystkie wioski okoliczne, 

Widzę Wisłę jakże sennym rytmem płynącą, 

Widzę Bazylikę nad zamkiem czuwającą. 

Rozglądam się ciągle uważnie dookoła, 

Lecz nie mogę dostrzec domu mojego anioła, 

Twój dom gdzieś zniknął poza horyzontem, 

Harmonii i ciszy ten piękny zakątek, 

Otoczony zewsząd sadami i lasami, 

Z ćwierkającymi wdzięcznie co rano ptakami. 

Z zagrodą może skromną, ale pięknie dumną, 

Z gospodynią rzadko kiedy pochmurną. 

I Ty teraz w tym domu taka niewinna słodko śpisz, 

Nawet nie wiesz jak mi Cię brakuje dziś, 

Ty tam już dawno oczka zielone zmrużyłaś, 

Tak bezgrzesznie w poduszkę się wtuliłaś,  

Uciekłaś od ciała w kraj sennej mary, 

Może przybędziesz do mnie pod postacią zjawy, 

Bym mógł Cię objąć, ręce obcałować, 

Za to że w ogóle istniejesz podziękować, 

Bo Twoje tutaj w moim świecie bycie, 

To jedyny sens, jaki ma me życie. 

Twój zapach jest najsilniejszą znaną narkozą, 

W Twoich oczach moje sny się rodzą, 

Nogi to obiekt niejednego westchnienia, 

Usta - miejsce mojego wiecznego pragnienia, 

Powierzchowność - w tylu wierszach ją utrwaliłem, 

Lecz duszy w nich dobrze nie uchwyciłem, 

A dusza to w sobie masz najpiękniejszego, 

Dusza to właśnie powód szaleństwa mego. 

Ironia ma więcej uroku niż wszystkie na świecie, 

A ja duszę najbardziej cenię w tej kobiecie. 

To samo lubimy, tym samym się interesujemy, 

Czego więc jednością się nie staniemy? 

Słowa zamiast być wyrazem szczerej radości,  

U nas to przejawy złości, cierpienia, samotności. 

Bóg na złość rozłączył jedną duszę w dwa ciała, 

I gdy jedna połówka drugą znaleźć chciała,  

On pomieszał, pokręcił drogę, fałszywe wskazywał ideały, 

Lecz dusze ciągle siebie po omacku szukały, 

Aż w końcu kiedy bo wielu błędnych próbach się odnalazły, 

I wspólną drogą do szczęścia wędrowały, 

Bóg postawił między nimi ścianę tytanową, 

I znów muszę do niej dążyć najokrężniejszą drogą. 

Boże! Tyś pan dobra czy złego, 
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Czego tak skrzywdziłeś sługę twego? 

Zabrałeś akurat to jedno stworzenie, 

Którem pokochał nad wszelkie istnienie, 

Czego nie zabrałeś pieniędzy, zdrowia czy życia, 

Tylko to co wielbię najmocniej choć dzisiaj z ukrycia, 

Wiem że Ty zawsze trzy ruchy przede mną planujesz, 

I moimi uczuciami w ogóle się nie przejmujesz, 

Wiem muszę przegrać tyś przecież wszechpotężny, 

A ja tylko mały sługa niedołężny............ 

Nie!Nie nie..... Jest do zwycięstwa inna metoda, 

Choć ciężka to i straczeńcza droga, 

Samobójstwo, skoczyć teraz z dachu Collegium naszego, 

Czy w swojej wszechwiedzy spodziewałeś czynu tego? 

Runąć wprost w dół na zbity pysk, 

Ostatni zębów odsłonić Ci błysk? 

Śmierć - porażka moja ale jeszcze większe zwycięstwo, 

Tak pokażę pełne romantyczne męstwo! 

Wyrwę się z szachu konwenansom obyczajowym, 

Runę w dół i będę na zawsze już młodym, 

Żegnaj ma ukochana, żegnaj okrutny świecie, 

Nie spotkamy się nigdy-samobójcy do piekła idą przecież...... 

WITEK 

(wbiegając) 

Chłopie na świętego Antoniego, 

Co Ty robisz najlepszego? 
PIOTR 

Spadaj dziadu, nic nie rozumiesz, 

Wyższych spraw w ogóle nie pojmujesz. 
WITEK  
Masz rację dbam tylko o to czym się zajmuję, 

Dlatego Ciebie od samobójstwa odwołuję, 

Zrób to a pociągniesz mnie do odpowiedzialności, 

Za to że poległeś w tej chwili słabości. 
PIOTR 

Poległeś? To miało być zwycięstwo moje. 

WITEK  
Jakże jest nielogiczne rozumowanie twoje, 

Słuchaj młody, od lat w tej szkole pracuje, 

Takich samych jak Ty co roku widuję, 

Wszyscy nie radzą sobie ze swoimi problemami, 

Zwykle siebie samych nazywają szaleńcami, 

I wiesz mi nie warto jest ginąć tak młodo, 

Kiedy możliwości przed sobą masz jeszcze sporo. 

Chodźmy do kotłowni tam się napijemy, 

I o problemach twoich podyskutujemy. 

(Bierze PIOTRA pod pachę i wychodzą razem) 
 

SCENA II 
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(Szkolna kotłownia, w tle widać wielkie piece, przed nimi stoi stary, nierówny stół, koło niego 

dwa drewniane, rozlatujące się krzesła, po bokach stare meble. Wchodzą WITEK i PIOTR) 
WITEK 

Siadaj chłopie, gospoda może i uboga, 

Ale każdemu gościowi droga, 

(PIOTR siada na krześle, WITEK podchodzi do szafy, wyciąga butelkę i dwie szklanki, stawia 

jedną szklankę przed PIOTREM a jedną przed drugim krzesłem, rozlewa) 

Ja Cię tu bimberkiem poczęstuje, 

A Ty opowiadaj o tym co Cię frasuje. 

Powiedz mi mój drogi kolego, 

Co Cię skłoniło do czynu takiego? 
PIOTR 

To przez co jest całe zło na świecie, 

WITEK 

Kolejny zakochany w niewłaściwej kobiecie. 
PIOTR  
Niewłaściwej? Nie. Ona ze wszystkich najwłaściwsza, 

Najinteligentniejsza, najpiękniejsza, najmilsza. 
WITEK 

To co się stało takiego, 

Że nie zdobi ona dziś boku Twojego? 

PIOTR 

Powiem szczerze, sprawę zawaliłem, 

Przez złą reputację szacunek jej straciłem, 

I wiem że sobie na to zasłużyłem, 

Bo dużo złych i głupich rzeczy zrobiłem. 

WITEK 

Ale dobrze o tobie świadczy że żałujesz, 

Widzę po tobie że strasznie pokutujesz. 

Gdyby tylko ona o tym wiedziała, 

To by Ci znowu zaufała. 

PIOTR 

To jest niestety bardziej skomplikowane, 

Między nami panuje teraz nieodzywanie. 

Nie mogę z tą sprawą zrobić niczego, 

Skoro nawet nie wysłucha zdania mego. 

WITEK 

Więc skoro szansy na poprawę nie znajdujesz, 

Odpuść ją sobie, co się przejmujesz. 

PIOTR 

Z licznego z kobietami doświadczenia mego, 

Doszedłem do wniosku jednego. 

Z żadną inną ja w szczęście nie wierze, 

Nikogo jak ją nie pokocham tak szczerze. 

WITEK 

Ale od miłości ważniejsze są teraz na przyszłość plany, 

Za sto dni maturę zdajesz mój kochany. 

PIOTR  
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Przyszłość? Moje jedyne marzenie, 

Zachować na wieczność codzienne zdarzenie, 

Gdy mijam ją na korytarzu szkolnym, 

Jak zwykle szarym i tłocznym, 

Ona tam wygląda jak zjawa z sennego marzenia, 

Wzrok opuszczam, ukratkiem jednak szukając spojrzenia, 

I zawodu co dnia dostępuję, 

Bo kiedy go w końcu znajduję, 

Uśmiech słodkie wargi zdobiący, 

Zmienia się w wyraz nic nie wskazujący.... 
WITEK 

 Zmienia się? Tyś nie jest jeszcze przeklęty! 

To znak! Tyś jej nie jest obojętny! 

Gdyby ona nic do Ciebie nie żywiła, 

To by ją twoja obecność nie obchodziła, 

I pod wpływem twojego spojrzenia, 

Nie nastąpiłaby zmiana jej wrażenia. 
PIOTR 

(Wstaje z krzesła i zaczyna się przechadzać zamyślony) 

Być może...być może tak..... a może nie.... 

Kto to wie?....... Kto to wie? 

Życie jest jedną wielką wątpliwością, 
WITEK 

 I dlatego do niego stanąłeś z wrogością? 

Powinniśmy być wdzięczni że w ogóle żyjemy. 

Siadaj tutaj chłopie zaraz się napijemy, 

Zaraz dokończymy nasze rozumowania, 

Wypijmy, a łatwiej się będą dobierać zdania. 

(Stukają się szklankami i piją, WITEK polewa następną kolejkę) 
WITEK 

Słuchaj w życiu widziałem rzeczy wiele, 

Sporo grobów na cmentarzu zajmują moi przyjaciele, 

Jedni ze swojej głupoty poumierali, 

Inni się na ciężkie choróbska pochorowali, 

Jednak wszyscy jedną rzecz wspólną mają, 

Kwiatki od spodu teraz wąchają. 

Kiedyś za młodu z nimi ostro oj ostro balowałem, 

Wielu z nich plany na przyszłość poznałem, 

Większości nie były to wielkie aspiracje, 

Ale plany oznaczające stałość i stagnacje. 

I wszyscy z nich życie swe zakończyli, 

Nim swoje marzenia spełnili. 

A teraz, każdego dnia odpowiedzialność czuję, 

Za życie kolegów, których mi brakuje. 

Bo teraz muszę żyć ze wzmożoną siłą, 

Za tych, którym nie dane to było. 

Dlatego też ceń życie mój przyjacielu, 

To dar, który zmarnowało już tak wielu... 
PIOTR 
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Ale ja sam za moje życie odpowiedzialność ponoszę, 

Mogę z nim skończyć, jeśli go nie znoszę. 
WITEK 

Mylisz się mój przyjacielu, 

Nasze życie zależy od spraw bardzo wielu, 

Od rodziców, dzięki którym się rodzimy, 

Od narodu, którego językiem mówimy, 

Od roślin, które tlen produkują, 

Od ludzi, którzy cię w nim ukierunkowywują, 

I właśnie dla tych ludzi wdzięczności, 

Musimy korzystać z niego do późnej starości. 

(Wchodzi KSIĄDZ ubrany w czarny garnitur, szarą koszulę i koloratkę, wyraźnie roztrzęsiony) 

KSIĄDZ 

Co na tej studniówce moi uczniowie wyprawiają, 

Moje lekcje za nic dzisiaj mają, 

Zapominają o tym jak prawiłem o czystości, 

Oni dzisiaj hołd składają nagiej cielesności. 

(Po chwili) 

A wy tutaj alkohol, Witku z uczniem pijecie?! 

(Bierze krzesło spod boku i przystawia je do stołu z tyłu pomiędzy PIOTREM a WITKIEM) 

To może mi chociaż polejecie? 

WITEK 

Już, już mój księżulku złoty. 

(Bierze z szafki słoik ze śrubkami w środku, wyjmuje śrubki i kładzie je na denku słoika, 

wyciera słoik szmatą os środka, nalewa bimbru, bohaterowie stukają się szklankami i piją) 
WITEK  
(rozlewając następną kolejkę) 

Zawsze myślałem że alkohol nie przydaje Ci urody 
KSIĄDZ  
Powiem Ci Witoldzie że rzadko piję, 

Zawsze kiedy tak wielki szok jak dzisiaj przeżyję, 

Przyszedłem tutaj radować się z moimi uczniami, 

A widziałem tylko jak oni szargają moimi ideałami. 

Trzy długie lata mozolnie im je wpajałem, 

Że w sercach je zakorzeniłem naiwnie myślałem, 

Dzisiaj wszystko to pękło jak bańka mydlana, 

To dowodzi, że chyba nie nadaję się na kapłana. 
WITEK 

E tam księżulku, wszyscy przegrywamy, 

Najważniejsze jest to jakie wnioski wyciągamy, 

KSIĄDZ  
Oj Witoldzie duża twoja mądrość jest, 

Bimbrem częstujesz to też bardzo mądry gest. 

(Stukają się kieliszkami i piją, WITEK znowu polewa) 
PIOTR 

Proszę księdza twoja porażka wzięła się z tego, 

Że wy księża nie znacie smaku życia prawdziwego, 

Czarnymi sutannami się przed życiem odgradzacie, 

I jeszcze się z ambony na jego temat wymądrzacie. 
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KSIĄDZ  
A wy poecie za dużo lepszych się macie, 

Utrwalić ulotność chwil się starcie, 

Ale przegrywacie z własnymi problemami, 

Bo nie umiecie sobie poradzić ze słabymi panienkami. 
PIOTR 

W sztuce hipokryzji nas jednak prześcigacie, 

Gdy pod kościół najlepszymi samochodami przyjeżdżacie, 

Potem ludziom o skromności prawicie, 

I do tego co żył w biedzie i zginął w cierpieniu się modlicie. 
KSIĄDZ  
Na to już nic nie poradzimy, 

My księża z ludu się przecież wywodzimy, 

A każdy lud zmaga się ze swymi słabościami, 

I my księża zmagamy sie z tymi samymi problemami. 
PIOTR 

Więc tak jak my życia nie rozumiecie, 

A jednak swoje mądrości wszystkim pleciecie. 

Wizje świata ciągle upraszczacie, 

I ludziom taką wizję bezustannie wmawiacie. 
KSIĄDZ  
Ty młody chłopcze wielu rzeczy nie rozumiesz, 

Ale mądrze że pytania trudne zadajesz, 

My księża jesteśmy zwykłymi przedstawicielami ludzkości, 

Codziennie co do wiary nachodzą nas wątpliwości, 

Ale my je zaraz przezwyciężyć musimy, 

Bo przed innymi wątpiącymi przykładem świecimy. 
PIOTR 

(Wstaje i przechadza się zamyślony) 

Hipokryzja wszystko na świecie ogarnia, 

Najporządniejszy człowiek to pod maską kanalia. 

(Wychodzi) 

KSIĄDZ  
A z nim co znowu jest złego? 
WITEK 

Typowa choroba wieku młodego, 

Ma kłopoty ze swoim systemem wartości, 
KSIĄDZ  
Ech...no cóż...wypijmy za tego typu młodzieńcze wątpliwości. 

 

SCENA III 

(Szkolny korytarz. Duże lustra po bokach, pod ścianą kanapa i dwa fotele, przed nimi okrągły 

stół. Na fotelu siedzi JUSTYNA patrząc w ekran swojego smartphona, wchodzi PIOTR) 

JUSTYNA  
Gdzie to się tak długo podziewałeś? 

Natchnienia do swoich wierszy szukałeś? 

PIOTR 

Na dachu byłem, nocne miasto widziałem, 
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Kamili imienia w głuchą noc wzywałem, 

Aż w końcu z wolą boską sił spróbowałem, 

Galilejczyk wygrał, ja z nim przegrałem. 

JUSTYNA  
Z Bogiem na dachu się siłowałeś? 

Do stu diabłów czego Ty dowieść chciałeś? 

PIOTR 

Chciałem w bezdenną odchłań z dachu skoczyć, 

Jednym szybkim ruchem żywot skończyć. 

Lecz On postawił na mej drodze woźnego. 

Który mnie powstrzymał od czynu tego, 

Wsadził mnie z powrotem do tego więzienia, 

Po raz kolejny zakpił z mojego cierpienia. 

JUSTYNA 

Oj Piotrze myślę że przesadzasz, 

Wszystkim dookoła wojnę wypowiadasz, 

Wszystkich oskarżasz za swe niepowodzenia, 

Brak Ci w tym trzeźwego na sytuację spojrzenia. 

Ciągle walczysz, ale o tą do której najwięcej czujesz, 

Sił swoich w tej wojnie czemu nie spróbujesz? 

PIOTR 

Mówiłem Ci przecież że to sprawa skomplikowana, 
JUSTYNA 

Jedyna twoja odpowiedź ciągle w tej sprawie powtarzana, 

Wiesz może gdzie teraz mój przyjaciel Grzesiu się znajduje? 
PIOTR 

Pewnie przy stole kolejki pilnuje, 
JUSTYNA 

Mylisz się oj mylisz mój drogi, 

Grześ postanowił chwycić los za nogi, 

Teraz właśnie Magdę adoruje, 

Kobietę do której od dawna coś więcej czuje, 

Był nieśmiały, lecz w końcu się odważył, 

Zaryzykował i jak widzisz się nie sparzył. 

Tobie do niego dużo odwagi brakuje, 

PIOTR 

Ja mam gorzej ta do której miłość czuję, 

Ta dla której me serce każdego dnia bije,  

Ta, dla której nawet się zabije, 

Z nią od dawna nie zamieniłem żadnego słowa, 

Niemożliwa jest z nią tak szczera rozmowa. 
JUSTYNA 

A może po prostu jesteś tchórzliwy, 

Romantyczny poeta, a przed kobietą lękliwy, 

Albo też nie masz w tych kwestiach doświadczenia 

I obca jest Ci sztuka uwodzenia. 
PIOTR 

Oceniasz mnie, kiedy się ledwo kojarzymy,  

Najpierw się spróbujmy, później zobaczymy, 
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Jeśli chcesz się przekonać poczekaj przed szkołą, 

JUSTYNA 

Nie za zimno na dworze teraźniejszą porą? 
PIOTR  
Jeśli chcesz to przyniosę Ci coś twojego, 

W szatni zostawiłaś coś cieplejszego. 
JUSTYNA 

W szatni mam futro mój miły, 

(PIOTR wybiega) 

Ech ależ on niecierpliwy, 

Lubi z każdym małe bitewki rozgrywać, 

Szkoda tylko że wielkich wojen nie potrafi wygrywać. 

(Wychodzi) 

 

SCENA IV 

(Scena na zewnątrz, w tle widać szkolne mury, Na środku stoi kosz na śmieci, z papierośnicą, 

koło niej stoi JUSTYNA, wchodzi PIOTR) 

PIOTR  
(wciągając Konrada na scenę) 

Wypiłeś już dziś dość, 

Zagraj że nam coś. 
KONRAD 

Moje sztuki już nie cieszą, 

Moje nuty uszy nie pieszczą, 

Moje skrzypce już nie grają, 

Moje palce już nie pamiętają... 
PIOTR 

Milcz! Na pewno nie zapomniałeś, 

Tego jak pięknie niegdyś grałeś, 

Weź skrzypce i zagraj walca ładnego,  

(wychodzi, wraca trzymając futro w rękach) 

Eleganckiego, prostotą dostojnego. 

KONRAD 

Zagrać spróbuję, 

Lecz klasy żadnej nie obiecuję  

(gra) 
PIOTR 

(zakłada futro na plecy Justyny i zaczyna recytować) 

Pani pachnie jak tuberozy.  

To nastraja i to podnieca.  

A ja lubię zapach narkozy,  

A najbardziej - gdy jest kobieca.  

A ja lubię zapach narkozy,  

A najbardziej - gdy jest kobieca.  

Mówię ładnie? I melodyjnie?  

Zdania perlę jak z pereł kolię?  

Pani patrzy - melancholijnie...  

Skąd ma pani tę melancholię?  

Pani patrzy - melancholijnie...  
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Skąd ma pani tę melancholię?  

Sen? Doprawdy? Jak z dymu kółka?  

Sen zmysłowy bladej dziewczynki?  

Hebanowa lśniąca szkatułka:  

Pomarańcze i mandarynki.  

Hebanowa lśniąca szkatułka:  

Pomarańcze i mandarynki.  

Pani usta wtula w swe futro...  

Pewno.. miękkie jest to futerko...  

Przeczulenie? co będzie jutro?  

Co pokaże srebrne lusterko?  

Przeczulenie? co będzie jutro?  

Co pokaże srebrne lusterko?  

Podkrążone po balu oczy  

I zmysłowość pachnącej twarzy,  

I sen zwiewny panią omroczy,  

I o wczoraj pani zamarzy.  

I sen zwiewny panią omroczy,  

I o wczoraj pani zamarzy.  

(zaczynają tańczyć oboje) 

Pani pyta, czy walca tańczę?  

Ach, zatańczę... jak sen dziewczynki!  

Mandarynki i pomarańcze,  

Pomarańcze i mandarynki.  

Mandarynki i pomarańcze,  

Pomarańcze i mandarynki. 
JUSTYNA 

(zbliża swoje usta do jego ust w ostatniej chwili rezygnując z pocałunku) 

Och Poeto Ty masz władzę nad słowami, 

Czemu uwodzisz Tuwima zdaniami? 

PIOTR 

Zważ że poeci to bardzo duże grono, 

Choć nie wszystkich w historii doceniono, 

Ja w tej sztuce dopiero raczkuję, 

I na dawnych mistrzach często się wzoruje, 

Dokładnie przeglądam stare utwory, 

Przed kunsztem mistrzów jam pełen pokory, 

Każdego dnia w poetyckiej sztuce się próbuję, 

I przyznaje szczerze że do nich sporo mi brakuje. 

JUSTYNA 

Dlatego Kamili żadnego swojego wiersza nie pokażesz? 

Na zapomnienie swą poezję skażesz? 

PIOTR 

Pokazałbym, ale boję się że nie znajdę w jej oczach uznania, 

Że moje wiersze będą powodem wyśmiania, 

Że gdy odsłonię jej szczerze to co czuję, 

To się przed nią tylko skompromituję. 

JUSTYNA 

Zaryzykuj, jeśli ona jest Ci pisana, 
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To twoja poezja nie będzie przez nią wyśmiana, 

Mówisz podjąć tą próbę lekkiej nieostrożności, 

Przecież nie chcesz tkwić w ciągłej niepewności. 

PIOTR 

Niby tak, ale jeśli odejdą złudzenia, 

To jaki będzie sens naszego na ziemi istnienia? 

Jeżeli marzenia za prawdę sprzedamy, 

To już na starcie w tym życiu przegramy. 

JUSTYNA  
Tak, ale ja myślę sobie,  

Że akurat ta wiedza tobie, 

W niczym nie zaszkodzi, 

A z bolesnego impasu Cię oswobodzi, 

(Zegar bije) 

Oj późna już późna godzina, 

Niedługo zakończy się ta noc jedyna, 

A ja jeszcze coś pilnego mam tutaj do zrobienia, 

Uciekam, bo nie ma już czasu do stracenia. 

(Wychodzi) 

PIOTR 

A ja do kolegów ze stołu chyba wrócę, 

Kiedyś się z nimi w końcu napić muszę. 

(Wychodzi) 

 

EPILOG  
(Miejsce to samo, wchodzą MUZYK i DYREKTOR) 

MUZYK 

Ładnie oj ładnie nam się bawiło, 

Szkoda że tak szybko to się skończyło. 
DYREKTOR  
Oj tam, wreszcie koniec tego bawienia, 

Przyszedł teraz czas rozliczenia. 

(Wyciąga z kieszeni plik banknotów, przelicza i wręcza MUZYKOWI) 

Proszę sprawdzić czy niczego nie brakuje. 
MUZYK 

Ja tam ufam, że Dyrektor dobrze rachuje, 

(Chowa pieniądze) 

No to my jesteśmy z dnia dzisiejszego zadowoleni, 

Mam nadzieję że państwo także są mile zaskoczeni. 

Jak coś to się na przyszłość polecamy, 

A teraz jak pan pozwoli to się pożegnamy. 

(Kłania się DYREKTOROWI w pas i wychodzi) 

DYREKTOR 

Dobrze, dobrze jak coś to się odezwiemy, 

(do siebie) 

Ech z roku na rok coraz więcej na studniówkę wydajemy. 

(Wchodzi WITEK) 

WITEK 

 Dyrektorze kochany wiesz że nigdy nie donosiłem, 
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Ale o ile dobrze naszym muzykom torby policzyłem, 

To przyszli z trzema a wyszli z czterema, 

Stach pomyśleć czego teraz w szkole nie ma. 

DYREKTOR  
Jak Boga kocham zamorduję, 

Tyle mu zapłaciłem, a ten jeszcze oszukuje. 

(Wybiega) 
WITEK 

No panie i panowie czas na was wychodzimy 

Miłych ferii za dwa tygodnie znów się widzimy. 

(Przez scenę w stronę wyjścia zmierza kilkanaście par w tym GRZEGORZ i MAGDA wyraźnie 

zadowoleni ze swojego towarzystwa, a także MICHAŁ i AGNIESZKA nie przestając się 

obejmować co chwilę się całują, WITEK wychodzi z drugiej strony, wchodzą PIOTR i 

JUSTYNA) 
JUSTYNA 

Już ranek, noc przeminęła, 

Już świta, noc całun zdjęła, 

Umiera bal, już ludzie wychodzą, 

Już niedługo do snu się położą. 
PIOTR  
Kończy się noc lecz czy coś znaczyła? 

Czy w naszych losach cokolwiek zmieniła? 

Dzień starsi, zbliżyliśmy się tylko do zapomnienia.... 

JUSTYNA  
(zbliża się do Piotra, stykają się czołami, patrzą sobie prosto w oczy, szepta) 

Lecz z serca nie wygnasz słodkiego wspomnienia. 

(Piotr chce pocałować Justynę, jednak ona w ostatnim momencie całuje go w policzek, 

chwyta go za rękę, delikatnie wsuwając do niej liścik, następnie wychodzi spoglądając na 

niego. Piotr stoi sam patrząc się w miejsce gdzie zniknęła Justyna) 
PAWEŁ  
(pojawia się z drugiej strony sceny) 

No no no mój przyjacielu, 

I tyś się miał za lepszego od wielu? 

Romantyku, lolitkami nie zainteresowany  

Tej jednej jedynej na wieczność oddany. 

Wystarczyła jedna krótka chwila, 

I już postać zmieniła idealna dziewczyna, 

Jeszcze wczoraj złota jak zboże Kamila, 

Dziś już ciemnowłosa i starsza Justyna. 

Tobie nie było trzeba anielskiej niewinności, 

Lecz chwil kilku infantylnej czułości. 
PIOTR  
Spadaj troglodyto nic nie rozumiesz, 

Miłości tak łatwo nie przekujesz, 

Nie odmienisz obiektu pożądania, 

Gdy boski łańcuch twą duszę spaja. 

Justyna ma liczne zalety, 

Co mogą wprowadzić w stan podniety, 

Ładna zgrabna, niezwykle inteligentna, 
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Każdym krokiem, gestem jakże ponętna, 

Kusząca grzechem, niewinna chwilą, 

Z wadą tylko jedną - nie jest Kamilą. 

(Siada na jednym z foteli) 
PAWEŁ  
Więc nie kochałeś, a uwodziłeś? 

Jej namiętnością instynkty bawiłeś, 

Lecz nie bój się nie zbiję Cię batem, 

Wiedz że jestem Ci w tej kwestii bratem. 
PIOTR 

(Zrywając się z fotela) 

 
Ale ja twoim bratem w tej kwestii nie będę! 

Albo Kamilę albo żadnej nie zdobędę!  

PAWEŁ 

I mówisz to ściskając w ręku liścik od kochanki, 

Jaka hipokryzja w czczeniu wybranki. 

Mówisz żeś jej wiernym wielbicielem, 

A trzymasz karteczkę z innej numerem? 

Zapewne skorzystasz z niego już wkrótce, 

Dalej mówiąc żeś wierny tej młódce. 

PIOTR  
Oj głupcze co Ty wiesz o kochaniu? 

Myślisz tylko o cielesnym pożądaniu. 

Wiedz że ja i ona nie jesteśmy zainteresowani,  

Żadnymi między nami romansami. 

PAWEŁ  
Ale co ona powie na takie pytanie? 

Może ten liścik odpowie Ci na nie? 
PIOTR  
(podaje Pawłowi liścik) 

Czytaj moje powieki już się chylą, 

Senne me oczy słowa pomylą... 

(Obaj siadają na fotelach) 
PAWEŁ 

(czyta) 

Och poeto, miłosny teoretyku, 

Mógłbyś mieć panien bez liku. 

Słowami zmiękczasz każde serce, 

Gdy opowiadasz o swej udręce. 

O miłości opowiadasz pięknymi słowami, 

Lecz odgradzasz się od niej grubymi murami, 

Mówisz, że się od dawna nie odzywa, 

A może w głębi duszy twe imię wzywa. 

Lecz nigdy się prawdy nie dowiesz, 

Jeśli szczerze jej tego nie powiesz. 

Porzuć skorupę samotnego cierpienia, 

I przytłaczające wyrzuty sumienia. 

Nie pisz wierszy o niej, 
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Tylko zawsze dla niej, 

Nie czcij wyglądu z daleka, 

Lecz bądź blisko gdy jej powieka, 

Sennie do zamknięcia się położy, 

A ona głowę Ci na ramieniu złoży, 

Czcij ją sercem, a wychwalaj czynami, 

Nie psuj tego zbędnymi słowami, 

Weź miecz i wygraj w sprawie słusznej, 

Choć wiem że ofiarą zawsze jest być luźniej. 

(Kończy czytać i odkłada list. Po chwili) 

Rzeczywiście tobą nie zainteresowana, 

Do tego jeszcze nieźle zwariowana. 

Ale dość nie rozmawiajmy o nieobecnej osobie, 

Pomówmy lepiej o Kamili i Tobie. 
PIOTR 

Nie bardzo rozumiem, do czego zmierzasz. 

PAWEŁ 

Do pytania, co teraz zrobisz zamierzasz. 

Wiem że sprawa ta jest skomplikowana, 

Ale rada tej Justyny została Ci dana. 
PIOTR 

Nie wiem ciągle jest dużo niepewności. 

PAWEŁ  
Musisz zwalczyć te wątpliwości, 

Wiesz że nie dla mnie są romantyczne chwile, 

Powiem ja Ci krótko i tylko tyle. 

Jeżeli ona jest rzeczywiście sensem istnienia twego, 

To walcz o nią do ostatniej kropli krwi na całego, 

A jeśli do siebie nie przekonasz jej woli, 

To odpuść sobie niech się ....... 

(Wbiega BEATA przerażona) 

BEATA 

Boże święty co ja teraz zrobię, 

Życie chyba odbiorę sobie. 

PIOTR 

Co się stało znowu złego, 

Co doprowadziło do szaleństwa twego? 
BEATA 

Mój chłopak przeze mnie nad życie kochany, 

Leży w łazience w trupa pijany. 

A mieliśmy wracać z moimi rodzicami, 

Którzy nigdy nie byli jego wielkimi fanami, 

A ja za Artura cały czas zaręczałam, 

Przekonać rodziców do niego chciałam, 

A jak im pokażę coś takiego, 

Chyba mnie w życiu nie spotka nic gorszego. 
PIOTR 

Spokojnie Artur śpi w łazience nic mu nie będzie. 

PAWEŁ 
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Wszystko załatwimy jutro ktoś po niego przybędzie, 

BEATA 

A ja do domu mam wrócić sobie sama? 

Co o tym pomyśli sobie moja mama. 

PIOTR  
Gdybyś do domu piechotą wróciła, 

Twoja mama by tego nie zauważyła, 

Potem jakbyś dobrze nastulała, 

O stanie Artura mama by się nie dowiedziała. 

BEATA 

 Czyli mam wrócić na piechotę? 
PAWEŁ  
Odprowadzę Cię jeśli masz ochotę. 

BEATA 

Byłabym Ci bardzo wdzięczna, 

Ale czy nie boisz się że jestem przeklęta. 
PAWEŁ 

Wątpię, by ze strony kogoś tak ładnego, 

Przydarzyło mi się coś złego. 
BEATA 

Ach nie spodziewałam się spraw obrotu takiego, 

Że spotkam dzisiaj kogoś tak sympatycznego. 
PIOTR 

No cóż to Pawle do widzenia. 

(Podaje PAWŁOWI rękę) 
PAWEŁ 

Żegnaj. W twojej sprawie powodzenia. 

(Wychodzą) 
PIOTR 

(Do siebie) 

No cóż Pawle tobie też powodzenia, 

Coś czuję, że się dzisiaj doczekasz celu spełnienia. 

A mi tyle czasu już upłynęło, 

Jednak żadne rozwiązanie do głowy nie napłynęło, 

Nie ma co czekać od razu do niej zadzwonię, 

(Patrzy na zegarek) 

Może jednak lepiej tego nie zrobię. 

Za wcześnie, o tej porze tylko wyzwiska usłyszę, 

Najlepiej więc zrobię, jak do niej napiszę. 

(Wyciąga telefon i zaczyna pisać) 

Piękną i długą wiadomość ode mnie dostanie, 

Przeczyta ją zaraz jak tylko wstanie. 

(Pisze, siada w fotelu, rzuca telefon na stół, zdejmuje płaszcz i składa go na fotelu, patrzy się 

nerwowo na telefon, wstaje zaczyna szybko chodzić dookoła co chwila spoglądając na telefon, 

siada w drugim fotelu, patrzy się w sufit, spogląda dookoła, zrywa się z fotela, chwyta płaszcz 

i wybiega, wchodzi WITEK z drabiną, podnosi telefon ze stołu) 

WITEK  
Ej królewiczu zapomniałeś telefonu, 
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Za późno dobiegł już pewnie do domu, 

Widzę że tutaj wiadomość świeżo co wysłana, 

Aaa Kamila....pewnie to ta jego ukochana, 

Ale dlaczego telefon tutaj zostawił, 

Skoro już napisać się do niej odważył, 

(Do widowni) 

Ech powiem wam miłość to rzecz skomplikowana, 

Przez poetow-szaleńców w wierszach opiewana, 

Ludziom prostym jako recepta na szczęście przepisywana, 

A dla egoistów rzecz dawno zapomniana. 

Miłość obiekt naszego największego marzenia, 

I powód najgorszego ze wszystkich cierpienia. 

Dlaczego telefonu nie wziął tego się nie dowiemy, 

Ingerować w jego życie za bardzo nie możemy, 

Jesteśmy tylko sytuacji biernymi obserwatorami, 

A z własnym życiem nie radzimy sobie sami. 

(Po chwili) 

No cóż czas już skończyć te rozważania, 

Czas mi już zabrać się do sprzątania, 

Dzień ze snu już się wyrywa, 

Wszelkie brudy po studniówce odkrywa. 

A Wy co tutaj jeszcze robicie? 

Późna godzina, czemu jeszcze nie śpicie? 

Idźcie do domu, przedstawienie się skończyło, 

Nam wszystkim tutaj wieku przybyło, 

Idźcie do domu, tam szybko zaśniecie, 

A od jutra znowu z życiem na ostrze pójdziecie. 

(Podstawia drabinę pod latarnię, wykręca żarówkę) 

 

 

 

 


