
I tak dalej  

 

Chłopiec, lat – ok.7, 

Mężczyzna I, lat – ok. 25, 

Mężczyzna II, lat – ok. 45, 

Mężczyzna III, lat – ok. 65-70, 

Ktoś 

 

Muzyka zespołu Raz Dwa Trzy, utwór pt. Jestem tylko 

przechodniem, który obecny jest niemal przez cały czas 

trwania sztuki – z tym, że raz jest wyciszany (w momencie 

pojawiania się dźwięków wynikających z treści sztuki), 

innym znów razem podgłaszany, gdy powyższe dźwięki 

zawarte w sztuce, zanikają.  

Ciemność. Tykanie zegara – coraz głośniejsze. Po chwili 

dołącza drugi, potem trzeci, czwarty itd. – teraz słychać 

znaczną ich ilość; przez ten dźwięk próbuje się przebić 

wrzask noworodka, wraz z natężeniem którego słabną 

uderzenia zegarów – ale nie zanikają całkowicie. Następuje 

uderzenie – klaps, po czym wrzask przechodzi w zwykły płacz i 

również po chwili zanika; pozostaje jedynie tykanie 

pojedynczego zegara – nie natarczywe, ale stałe i słyszalne – 

który co jakiś czas wybija którąś-tam godzinę przez całą długość 

trwania sztuki. W tym czasie pojawiają się różne dźwięki: gwar 

zabaw dziecięcych, krzyki, płacz, śmiech, upomnienia starszych 

itd., itp., po czym następuje rozświetlenie sceny. Widać teraz 

pomieszczenie z dwoma otworami w bocznych ściankach – z 

jednym po prawej, drugim po lewej stronie. Na ścianie, 

równoległej do widowni, umieszczone są okno i drzwi; za 

oknem wschodzące słońce. W pomieszczeniu znajdują się: 

łóżko, fotel, ława, szafka, na której stoi radio i telewizor, ponadto 
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jest jeszcze krzesło i stół, kalendarz ścienny i duże lustro 

ustawione pod odpowiednim kątem (w jaki sposób i dlaczego, 

wyjaśnione jest w dalszej części sztuki), a na jednej z bocznych 

ścian znajdują się drzwi do łazienki. Na łóżku śpi Chłopiec. Po 

chwili rozlega się dzwonek szkolny. Lewym otworem (od 

widowni) wchodzi Ktoś, podchodzi do łóżka, budzi Chłopca i 

przechodzi dalej, znikając w drugim otworze. Chłopiec nie 

reaguje. Następuje dwu-, może nawet trzykrotne powtórzenie 

powyższej sceny. Chłopiec niechętnie, ociągając się, wstaje i na 

wpół jeszcze śpiący idzie do łazienki, gdzie się załatwia, 

spuszcza wodę i myje ręce; następnie z niej wychodzi i zaczyna 

sie ubierać. Podchodzi do ławy. Ponownie wchodzi Ktoś. W 

rękach trzyma talerz np. z owsianką czy też muesli z mlekiem i 

zawiniętą w papier kanapkę; zostawia to na stole i znika jak 

poprzednio. Chłopiec zaczyna jeść. Po posiłku zabiera kanapkę, 

wkłada ją do tornistra, który zarzuca na plecy i wychodzi – 

drzwiami. W tym momencie rozlegają się odgłosy przerwy 

szkolnej, przez który przebija się dźwięk dzwonka szkolnego i 

wszystko z wolna cichnie; po chwili pojawią się głosy 

nauczycieli prowadzących lekcje, tyle że splecione ze sobą, 

tworzą niezrozumiały bełkot. Po jakimś czasie znowu rozlega się 

dźwięk dzwonka i związana z nim wrzawa. Chłopiec wraca. 

Rzuca tornister w kąt i znika w lewym otworze wejściowym. Po 

krótkiej chwili pojawia się ponownie, jedząc coś – może to być 

np. batonik, albo jakiś owoc. Następnie bierze piłkę nożną i 

opuszcza mieszkanie – tak jak poprzednio również drzwiami. W 

tym momencie pojawiają się odgłosy z trybun stadionu 

piłkarskiego – doping kibiców: gwizdy, śpiewy, przekleństwa 

itd., itp. Po pewnym czasie Chłopiec wraca, odstawia piłkę na 

swoje miejsce i udaje się do łazienki, skąd po chwili dochodzi 

szum lejącej się wody, na którą w pewnym momencie nakłada 
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się odgłos spuszczanej wody w sedesie. Po wyjściu z łazienki 

pochodzi do ławy, siada w fotelu i zaczyna stawiać domek z kart, 

następnie wchodzi Ktoś, zostawia jedzenie na stole i znika jak 

poprzednio. Po posiłku Chłopiec ponownie kieruje się stronę 

łazienki, którą, po umyciu zębów opuszcza, przebrany w piżamę, 

następnie podchodzi do łóżka i kładzie się spać. W następnej 

chwili wchodzi Ktoś i kieruje się w jego stronę; potrząsa nim, po 

czym znika jak wcześniej. Chłopiec wstaje i przyjmuje pozycję 

modlitewną. Gdy kończy odmawiać pacierz, ponownie kładzie 

się do łóżka. W czasie trwania tej części sztuki słońce za oknem 

przechodzi swoje dzienne fazy i teraz, wraz z wyciemnieniem 

sceny, zachodzi. Ze ściennego kalendarza spada kartka wraz z 

natężeniem dźwięku zegara. Po chwili ponownie następuje 

rozświetlenie sceny. Ta sama sceneria – z tym, że za oknem 

słońce ponownie wzeszło i w ciągu dnia powoli osiągnie swoje 

apogeum. Dzwoni budzik. Na łóżku znajduje się teraz 

Mężczyzna I, który zmaga się z jego natarczywością. W końcu 

wyłącza go. Po jakimś czasie wstaje i udaje się do łazienki, 

następnie wychodzi z niej, ubiera się i znika w lewym otworze; 

po chwili wraca, trzymając w jednej ręce zawiniętą kanapkę, w  

drugiej szklankę; opróżnia ją, stawia na stole, a kanapkę chowa 

do podręcznej torby i wychodzi – drzwiami. Przez jakiś czas 

słychać odgłosy fabrycznej hali; następuje zasunięcie żelaznej 

bramy, odgłos kroków i otwarcie drzwi, co jest tożsame z 

natężeniem radosnych odgłosów – stolikowe spory, brzęk 

tłuczonego szkła, okrzyki dzieci, odbijanie piłek itd., itp., po 

czym wszystko zanika. Mężczyzna I wraca, zrzuca wierzchnie 

ubranie i udaje się do łazienki, skąd po chwili zaczynają 

dochodzić charakterystyczne odgłosy znamionujące czynności 

toaletowe. Wychodzi w niej i podchodzi do ławy. Ktoś wnosi 

posiłek i stawia go na stole. Mężczyzna I dokłada kilka kart do 
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konstrukcji domku, który zaczął stawiać Chłopiec, po czym 

kieruje się w stronę stołu. Po skończonym posiłku przez pewien 

czas siedzi bezczynnie, następnie bierze gazetę i przez krótką 

chwilę przegląda ją; odkłada ją, wstaje i idzie do łazienki, gdzie 

bierze kąpiel; wychodzi i znika w otworze po prawej stronie. Po 

jakimś czasie pojawia się z powrotem elegancko ubrany i 

opuszcza pomieszczenie – jak zwykle drzwiami. Na podłogę 

spada kartka z kalendarza. Wraz z powolnym wyciemnieniem 

sceny, dzięki punktowemu światłu w lustrze widać postać 7-

latka. Po chwili również i to światło gaśnie wraz z jednoczesnym 

zachodem słońca. W zupełnej ciemności zegar odmierza 

godzinę, po czym następuje jej ponowne rozświetlenie. Ta sama 

sceneria – z tym, że za oknem słońce dosyć szybko osiągnąwszy 

swój najwyższy punkt, powoli będzie zachodzić. W łóżku leży 

Mężczyzna II. Następuje 6-krotne uderzenie zegara. Mężczyzna 

II wstaje i wykonuje te same czynności co jego młodszy 

poprzednik – z tą jednak różnicą, że gdy znajduje się w łazience, 

oprócz zwykłych dźwięków charakterystycznych  dla porannej 

toalety, dołączają również odgłosy cichego pogwizdywania. W 

tym czasie słońce znajduje się w punkcie horyzontalnym i wolno 

zmierzać będzie do swojego apogeum, lecz go nie osiągnie. 

Następnie wychodzi z łazienki i siada za stołem. Wchodzi Ktoś, 

wnosząc  posiłek, stawia go (rzuca) na stole i znika jak 

uprzednio. Po posiłku Mężczyzna II wygodnie sadowi się w 

fotelu i przez krótki czas przegląda gazetę. Gdy zasypia gazeta 

wypada mu z rąk. Drzemie. Następują uderzenia zegara; budzi 

się, włącza telewizor i przez jakiś czas bezmyślnie wpatruje się w 

jego ekran. Ponownie zasypia. W tym czasie słońce za oknem, 

nie osiągnąwszy swojego najwyższego punktu, dosyć szybko 

zmierza ku zachodowi. Znowu uderzenie zegara i znowu się 

budzi. Idzie do łazienki, wychodzi z niej, siada na fotelu obok 
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ławy i dorzuca kilka kart do konstrukcji stawianego domku. Ktoś 

wnosi jedzenie, zostawia je i znika jak zwykle. Mężczyzna II 

wstaje, podchodzi do stołu, siada i zaczyna jeść. Gdy kończy, 

siedzi chwilę nieruchomo, po czym po raz kolejny udaje się do 

łazienki, skąd po chwili dochodzą charakterystyczne dla 

wieczornej toalety odgłosy. Za oknem zachodzi słońce. 

Następnie Mężczyzna II wraca, wyłącza telewizor i kładzie się 

spać. Z kalendarza spada kolejna kartka. Wyciemnienie sceny. W 

punktowym świetle w lustrze widoczne są dwie postacie: 7-, i 25-

latka. Następuje wygaszenie światła punktowego (zegar, jak 

zwykle); po chwili ponowne jej rozświetlenie. Sceneria bez 

zmian – z tym, że słońce jest już bardzo nisko – i od tego 

momentu będzie powoli zachodzić. Na łóżku siedzi Mężczyzna 

III, jest w piżamie i szlafroku. Rozlega się 5-krotne uderzenie 

zegara. Mężczyzna III nie reaguje. Po jakimś czasie żegna się, 

wstaje (w tym momencie następuje przeciągłe pierdnięcie) i 

przechodzi do łazienki. Po drodze zatrzymuje się przy kalendarzu 

i po dłuższej chwili zrywa z niego kartkę, którą przez jakiś czas 

przegląda i odkłada na stosik innych, zerwanych już wcześniej. 

Po wyjściu z łazienki, włącza radio i znika w lewym bocznym 

otworze. Po chwili dobiegają stamtąd dwa-trzy pierdnięcia, po 

czym pojawia się z powrotem, niosąc jedzenie. Konsumuje. 

Gdy kończy, podchodzi do szafki, łyka jakieś tabletki, popija je, 

przyniesioną razem ze śniadaniem herbatą lub wodą. Po jakimś 

czasie ponownie podąża do łazienki – tym razem pozostaje tam 

dłużej. Spuszcza wodę, myje ręce, wychodzi. Przechadza się po 

pokoju, co urozmaica naprzemiennym przysiadaniem na łóżku i 

podchodzeniem do okna, przy którym co jakiś czas zatrzymuje 

się na dłużej. Podchodzi do lustra. W świetle punktowym 

dostrzega w nim odbicie 7-latka. Odwraca się do widowni. Po 

chwili ponownie patrzy w lustro, w którym widzi teraz 25-latka, a 
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następnie również 45-latka. Za oknem zachodzi słońce. Ponownie 

udaje się po posiłek; wraca; po jedzeniu kończy budowę domku; 

po chwili zapada w drzemkę. Budzi  się i przemieszcza się 

na łóżko. Po pewnym czasie wstaje, idzie do łazienki, wychodzi 

z niej i znika w lewym otworze; wraca ze szklanką. Zażywa 

tabletki i opróżnia szklankę; następnie wyłącza radio, przez jakiś 

czas się modli, po czym kładzie się do łóżka. W świetle punktowym w 

lustrze widać 7-, 25-, i 45-latka. (Zegar jak zwykle.) Następuje 

wyciemnienie sceny. Światło punktowe skierowane jest teraz na 

domek z kart, który rozpada się. Ciemność. Słychać teraz tylko 

miarowe tykanie zegara. Po chwili dołącza do tego dzwon 

kościelny. Trwa to jakiś czas, po czym zanika, a na to miejsce 

pojawia się ponownie, jak na początku, wrzask noworodka. 

Następuje uderzenie-klaps i wszystko cichnie. Słyszalne jest tylko 

miarowe tykanie zegara. Na to nakłada się szum lejącej się 

wody, jakby jakiegoś wodospadu. Po chwili rozbrzmiewa 

utwór Wielka woda w wykonaniu Janusza Radka. 

 

1) Przyzwala się wprowadzenie zarówno rekwizytów, jak 

i innych, a niezbędnych dźwięków. 

 


