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NAPIS NA CZARNYM TLE:
„Jeżeli wiesz wszystko, to znaczy, że jesteś źle
poinformowany".
przysłowie chińskie
ROZJAŚNIENIE:
PL./WN. WODOCIAGI
˛
- DZIEŃ
Zabytkowy gmach wodociagów.
˛
Z głośników dobiega nostalgiczna
muzyka.
Świ˛
eca˛ diody, liczniki i przepustnice reguluja˛ przepływ
wody. Panuje tu sterylny i niezmacony
˛
niczym spokój, nad
którym czuwaja˛ niezawodne komputery.
Nagle gmachem wodociagów
˛
wstrzasa
˛
eksplozja; właczaj
˛
a˛ si˛
e
ogłuszajace
˛
syreny alarmowe.

NAGŁÓWEK: Znana dziennikarka powi˛
ekszy PUNKT G?
NAGŁÓWEK: Kryzys wraca!
NAGŁÓWEK: Czy grubi maja˛ taki sam orgazm?"
NAGŁÓWEK: Wybory do parlamentu za dwa miesiace.
˛
SERWIS INFORMACYJNY:
PRZEMÓWIENIE PREMIERA (47).
PIOTR
Zbliża si˛
e niezwykły czas wyborów
parlamentarnych. Nasza demokracja
zdecyduje, kto zostanie obdarzony
wielka˛ władza˛ i wielka˛
odpowiedzialnościa.
˛
PROGRAM EDUKACYJNY:
DETAL -- OBRAZ Z MIKROSKOPU:
Bakteria E. Coli.
LEKTOR (V.O.)
-- pałeczka okr˛
eżnicy z łatwościa˛
przedostaje si˛
e do wód
powierzchniowych a stamtad
˛ do
organizmów żywych --

2.
TELEWIZJA ŚNIADANIOWA:
Program na żywo. MIKOŁAJ (30) siedzi na kanapie, naprzeciw
niego dwoje skonsternowanych prowadzacych.
˛
Mikołaj płacze.
NAGRANIE YOUTUBE:
Sala wykładowa wypełniona ludźmi. Słuchaja˛ BRODACZA (55).
BRODACZ
(do mikrofonu)
Te szczepionki przychodza˛ z
Ameryki! Bill Gates i inni
milionerzy chca˛ kontrolować
populacj˛
e! Maja˛ zamiar -NAGRANIE YOUTUBE:
SERIA UJE˛Ć: chmury burzowe, górski potok, tama, wodociag,
˛
woda rozlewana do butelek i taśmociag
˛ z pełnymi butelkami.
LEKTOR (V.O.)
-- przed zastosowaniem musi zostać
uzdatniona. Proces ten dotyczy
zarówno wody pitnej jak i
przemysłowej.
PROGRAM INFORMACYJNY
Materiał z uroczystości otwarcia aquaparku.
Wst˛
eg˛
e przecina GRZEGORZ (60).
LEKTOR (V.O.)
-- jego konsorcjum przemysłowe
znane jest z dobroczynnych akcji.
Z tłumu wybiega IDEOWIEC. W dłoni ma tektur˛
e z hasłem
"HAŃBA".
IDEOWIEC
Kto panu płaci!? U kogo pan teraz
siedzi w kieszeni!?
Ideowca zwija ochrona.
PROGRAM TV:
NAUKOWIEC (5o) udziela wywiadu.
NAUKOWIEC
-- planeta może mieć problem z
woda.
˛ Sprawa dotyczy również
naszego kraju.
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NEWS:
REPORTERKA
-- doszło do wybuchu.
Przebitki na akcj˛
e straży pożarnej, która gasi pożar w
wodociagu.
˛
REPORTERKA
W stolicy nie ma wody. Nie wiadomo
jak długo potrwa -NEWS 2:
DZIENNIKARZ
Nie wiadomo co było przyczyna.
˛
Wiemy na pewno, że stolica została
odci˛
eta od wody.
PROGRAM TV - STUDIO:
DZIENNIKARKA (35) mówi do kamery.
REPORTERKA 2
-- bohaterem po tym jak uratował
psa.
Premier głaszcze uratowanego pieska.
REPORTERKA 2 (V.O.)
Przypomnijmy: Premier jechał
samochodem, kiedy nagle -Obraz przesuwa si˛
e jak na tablecie odsłaniajac
˛ WYDANIE
INTERNETOWE GAZETY:
zdj˛
ecie: Mikołaj ma na sobie tylko
żółte slipki; siedzi na koniu i
pozuje do zdj˛
ecia.
pod zdj˛
eciem napis: "Oswajam si˛
e z
samotnościa".
˛
KONIEC SEKWENCJI MONTAŻOWEJ
PRZEJŚCIE DO SCENY:
WN. GABINET IGI - DZIEŃ
Na ekranie tabletu zdj˛
ecie nagiego Mikołaja dosiadajacego
˛
konia.
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Tablet trzyma siedzaca
˛
za biurkiem IGA (35). Przed nia,
˛ na
kanapie, siedza˛ Mikołaj i jego MENADŻER; menago nerwowo
rusza noga˛ i żuje gum˛
e.
MIKOŁAJ
Zrób coś, prosz˛
e ci˛
e.
IGA
Przede wszystkim chc˛
e ci
pogratulować odwagi.
Iga wskazuje tablet a w nim sesj˛
e Mikołaja na wierzchowcu.
IGA
Pokazałeś, że masz jaja.
MIKOŁAJ
Naprawd˛
e nie czuj˛
e si˛
e najlepiej.
IGA
Niebawem wprowadzimy faz˛
e
wyciszania twojego wizerunku, ale
nim to nastapi,
˛
potrzebujemy czegoś
ekstra.
Mikołaj bez zrozumienia gapi si˛
e na Ig˛
e, która wyjmuje coś z
szuflady i wstaje zza biurka.
IGA
Spotkało go nieszcz˛
eście, ale gość
jest świetny, ma dobre serce - taka˛
emocj˛
e wygenerujemy.
Słowa Igi spotykaja˛ si˛
e z niema˛ akceptacja˛ Menadżera, który
jeszcze szybciej zaczyna kiwać głowa.
˛
MIKOŁAJ
Tylko nie każ mi si˛
e znowu
rozbierać.
IGA
Strata może być poczatkiem
˛
czegoś
nowego.
MIKOŁAJ
Czego, do cholery!? Wsz˛
edzie widz˛
e
pustk˛
e.
Iga nachyla si˛
e nad Mikołajem.
IGA
Mówiłeś, że chcesz być sławny. Nie
zapominaj o tym.
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Iga pokazuje Mikołajowi dwa zdj˛
ecia: na jednym smutna,
czarno-biała postać, na drugim postać uśmiechni˛
eta i
kolorowa.
IGA
Kim zdecydujesz si˛
e wreszcie być?
Mikołaj nie odpowiada. Iga z każdym słowem coraz bardziej
pochyla si˛
e nad Mikołajem, patrzy prosto w jego oczy.
IGA
To nie twoja wina. Dziewczyna
prowadziła. Już tego nie zmienisz.
Menadżer dalej nerwowo kiwa głowa.
˛
IGA
Pora zamknać
˛ pewien rozdział,
zaczać
˛ bywać wśród ludzi, na
przyj˛
eciach.
Mikołaj patrzy w oczy Igi.
IGA
Zrobisz to, to ci˛
e otworzy.
Iga wraca za biurko. Mikołaj przeciera zm˛
eczone oczy, jakby
dopiero si˛
e obudził.
MIKOŁAJ
To znaczy co?
IGA
Kupisz pieska.
Menadżer przestaje kiwać głowa.
˛
IGA
Znam dobre schronisko. Tam si˛
e
teraz chodzi. I odpocznij,
zrelaksuj si˛
e.
Iga odrywa z bloczku żółta˛ karteczk˛
e i jak lekarz wypisujacy
˛
recept˛
e pisze coś na niej zamaszyście, potem podaje ja˛
menadżerowi.
IGA
Tych ras nie bierzcie.
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WN. SALA WYKŁADOWA - DZIEŃ
Iga prowadzi wykład. Przechadza si˛
e, mówi z pasja˛ i
niezachwiana˛ pewnościa.
˛
IGA
Machiavelli jest
antyfundamentalista:
˛ wszystko jest
inscenizacja,
˛ konstruktem braku
rzeczywistości. To fortuna i
ludzkie działanie wpływaja˛ na losy
świata - w średniowieczu myśl
niemal bluźniercza. Machiavelli
uchwyca moment płynności, przesileń
i kryzysów historycznych, kiedy
człowiek na nowo si˛
e odkrywa. To sa˛
sytuacje, w których ludzie musza˛
zdjać
˛ maski.
W pierwszym rz˛
edzie audytorium Iga dostrzega studenta
wpatrzonego w nia˛ jak w obrazek, dwa rz˛
edy dalej siedza˛
nast˛
epni zakochani. Jeden nawet wzdycha.
IGA
Nami˛
etności sa˛ nasza˛ nadzieja.
˛ Bez
nich jesteśmy skazani na pastw˛
e
bierności. Sprawiedliwe jest to, co
nie pozwoli porwać nas nurtowi
anonimowej pot˛
egi losu. To
nami˛
etności definiuja˛
sprawiedliwość, bo sprawiedliwe
jest to, co za sprawiedliwe uznamy.
Spojrzenie Igi zatrzymuje si˛
e na twarzy ANKI (24). Ona
patrzy jej prosto w oczy i to raczej z perspektywy
obserwujacego,
˛
z wyższościa.
˛
Iga odwraca od niej spojrzenie i zwraca si˛
e do STUDENTA.
IGA
Wracajac
˛ do pana pytania... -Nigdy
nie można liczyć na to, że ustrój
polityczny b˛
edzie trwać w czystej
formie. Machiavelli nie jest
zwolennikiem concordii jak Cyceron.
Trzeba si˛
e ujawniać, trzeba
pozwolić przemówić naszym
nami˛
etnościom pełnym głosem.
Inaczej staniemy si˛
e biedakami,
bankrutami. Konflikt jest post˛
epowy
a cnota to synonim uśpienia; ono z
kolei wpycha państwo w gnuśność i
zastój, co w konsekwencji prowadzi
do erozji i upadku.
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Iga czuje na sobie jej spojrzenie. Anka wcia˛ż si˛
e przyglada,
˛
zapisuje coś w notesie.
Iga spoglada
˛
na zegarek, przeciera zm˛
eczone oczy.
IGA
Na dziś wystarczy. Za tydzień
Locke. Dzi˛
ekuj˛
e państwu.
Studenci wstaja˛ z miejsc, sala wypełnia si˛
e gwarem.
Iga wkłada swoje rzeczy do starego, powycieranego plecaka.
Podchodzi Anka.
ANKA
Znowu pani skończyła przed czasem.
Iga nie reaguje na słowa i uśmiech dziewczyny, zarzuca
plecak na rami˛
e i zmierza do wyjścia.
ANKA
Dlaczego nie chce pani rozmawiać o
ojcu?
Iga wychodzi.
PL. LAS - ZMIERZCH
Huk wystrzału! Ranny jeleń jeszcze biegnie wśród drzew i
pada.
Do umierajacego
˛
zwierz˛
ecia podbiega Grzegorz; kładzie dłoń
na pysku jelenia i patrzy w jego gasnace
˛
oko.
Za Grzegorzem staje Piotr.
PIOTR
Źle trafiłeś.
GRZEGORZ
Nie lubi˛
e tej zabawy.
PIOTR
To po co przyjeżdżasz?
GRZEGORZ
Zachować pozory.
PIOTR
Grzesiu, wyjedź.
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GRZEGORZ
Pojutrze robi˛
e urodziny, mam
nadziej˛
e, że b˛
edziesz.
PIOTR
Argentyna, zawsze chciałeś
pojechać.
GRZEGORZ
Posadziłem ostatnio magnoli˛
e. Mówi˛
e
ci, wyhodować u nas magnoli˛
e to
jest sprawa.
PIOTR
Zrobiłeś si˛
e sentymentalny.
GRZEGORZ
Zawsze byłem.
PIOTR
Stary dziad.
Grzegorz zrywa si˛
e na nogi.
GRZEGORZ
Nie b˛
ed˛
e uciekał!
Nagle Piotr przykłada palec do ust. Odwracaja˛ si˛
e do ściany
bujnej roślinności, z której dobiegaja˛ szmery i trzask
p˛
ekajacej
˛
gałazki.
˛
Piotr trzyma już broń w pogotowiu, wkłada
naboje do komory karabinu myśliwskiego.
Z zarośli wychodzi postawny facet z AK-47 na ramieniu. To
CZISBURGER (40). Podchodzi do zwłok jelenia.
CZISBURGER
Pi˛
ekny.
Czisburger dostrzega niefortunne miejsce wlotu pocisku w
ciele jelenia; zwierz˛
e m˛
eczyło si˛
e. Czisburger kr˛
eci nosem.
CZISBURGER
Przyznać si˛
e, kto strzelał?
Grzegorz siada pod drzewem, zapala papierosa i udaje, że o
niczym nie wie.
Piotr odnajduje w krótkofalówce kanał i rzuca w eter
komunikat.
PIOTR
Dajcie quada pod zagajnik na Zawoi.
Mamy jedna˛ sztuk˛
e.
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GŁOS Z RADIA (O.S.)
Puszczam człowieka, panie
premierze.
Czisburger wyjmuje telefon i fotografuje si˛
e z trofeum. Nie
jest zadowolony ze zdj˛
ecia, wi˛
ec zwraca si˛
e do Grzegorza.
CZISBURGER
Mógłby pan? Bardzo prosz˛
e. Żeby
było dobrze widać.
Grzegorz nie ma ochoty wstawać, ale w końcu to robi.
Czisburger w pozie dumnego myśliwego. Grzegorz robi fotk˛
e.
PL./WN. ULICA/POD BAREM/BAR - NOC
Pada deszcz. Przemoczona Iga kupuje hamburgera w ulicznej
budce slow food. Dostaje buł˛
e i wchodzi z nia˛ w rzek˛
e
parasoli.
Idac
˛ nie wie czy przed uporczywym deszczem ma bardziej
chronić jedzenie czy siebie; przystaje pod okapem baru, je
szybko.
Ulica˛ idzie ZDENERWOWANY. Mokry płaszcz zwisa na nim jak
szmata; facet czyta kolorowa˛ gazet˛
e i drze si˛
e na cała˛
ulic˛
e.
ZDENERWOWANY
Złodzieje!!!
Ig˛
e rozbawia ta scenka. Przeżuwa jedzenie i obserwuje g˛
este
krople deszczu rozbryzgujace
˛
si˛
e o chodnik.
Przez zaparowana˛ szyb˛
e baru przebłyskuje delikatne żółte
światło; rozświetla si˛
e i gaśnie na twarzy Igi.
Iga dostrzega przez szyb˛
e STUDENTKE˛ (20), na uszach ma
słuchawki, oglada
˛
nagranie z netu. Na ekranie laptopa twarz
Grzegorza; mówi do kamery.
WN. BAR - NOC
Studentka t˛
epo gapi si˛
e w monitor. Nagle ktoś zdejmuje jej z
głowy słuchawki.
STUDENTKA
Ej!
Odwraca si˛
e. To Iga. Dziewczyna uśmiecha si˛
e do niej, ale
pani profesor ja˛ ignoruje; zakłada słuchawki i z uwaga˛
słucha wywiadu z Grzegorzem.
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NAGRANIE Z LAPTOPA -- WYWIAD Z GRZEGORZEM:
GRZEGORZ
Niech pani zajrzy do internetu i
sprawdzi, ilu ludzi zwiazanych
˛
z
poprzednim systemem sprawuje
funkcje kierownicze albo doradcze w
spółkach państwowych. Niech pani
zapyta tych ludzi, niech pani
przepyta dzieci tych ludzi jak si˛
e
z tym czuja...
˛
Takich jak ja sa˛
setki.
Wywiad prowadzi Anka - blondynka z wykładu o Machiavellim.
ANKA
Ale tylko pan zgodził si˛
e na
rozmow˛
e.
GRZEGORZ
(żartuje)
No właśnie, gdzie sa˛ inni? Dlaczego
ja tu jestem sam?
POWRÓT DO SCENY
IGA
(do siebie)
Ojciec, kurwa...
Studentka - do tej pory wpatrzona w Ig˛
e - z zainteresowaniem
spoglada
˛
na ekran.
NAGRANIE Z LAPTOPA
GRZEGORZ
Naprawd˛
e pani wie, co było w ’89?
Chce pani nas osadzać?
˛
Ludzie sami
zdecyduja,
˛ tylko żeby media nie
przeszkadzały. Powiem inaczej: żeby
si˛
e oderwały od tego chorego
systemu, w którym informacje tworza˛
politycy.
ANKA
Pana córka, jak si˛
e o niej czyta w
prasie - najmadrzejsza
˛
wśród
resortowych dzieci - tworzy ten
system. Jest wr˛
ecz jego filarem. To
chyba nie przypadek?
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GRZEGORZ
A pani by nie pomogła swojemu
dziecku, żeby miało dobra˛ prac˛
e? Ja
naprawd˛
e wierzyłem, że w kraju może
być dobrze.
ANKA
Po zmianie systemu stał si˛
e pan
miliarderem, ma pan wpływy na
najwyższych szczeblach władzy.
Osiagn
˛ ał
˛ pan to wszystko dzi˛
eki
idealizmowi czy znajomościom z
ludźmi, którzy w ’89 przemontowali
system a dziś --?
GRZEGORZ
Niech mnie pani przestanie kojarzyć
z tymi ludźmi. To było kiedyś. Ja
przestałem wierzyć w ten rzad,
˛
w
ogóle nie wierz˛
e już w polityk˛
e.
Premier powinien natychmiast podać
si˛
e do dymisji. W wyniku jego
działań zostało zagrożone
bezpieczeństwu kraju. To si˛
e nie
skończy dobrze.
Nagranie kończy si˛
e. Pojawia si˛
e ikonka "odśwież". Na
monitorze stopklatka twarzy Grzegorza.
POWRÓT DO SCENY
Iga zdejmuje słuchawki. Dopiero teraz dostrzega, że cała
zawartość hamburgera wyladowała
˛
na jej butach.
WN. MIESZKANIE IGI - NOC
Iga pastuje buty. Odzywa si˛
e dzwonek. Iga zamiera. Dzwonek
powtarza si˛
e. Iga wstaje, przechodzi przez salon, wchodzi w
korytarz i zmierza do drzwi. Dzwonek staje si˛
e natarczywy.
Iga odbiera videofon. Na monitorze pojawia si˛
e twarz
Grzegorza.
GRZEGORZ
Możemy pogadać?
IGA
Po co przyszedłeś?
GRZEGORZ
Możemy pogadać?
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IGA
Mam w dupie co mówisz
dziennikarzom. To mi nie zaszkodzi.
Robisz mi nawet reklam˛
e.
GRZEGORZ
Boisz si˛
e, że zostaniesz bez pracy?
To mnie posłuchaj i ja˛ wreszcie
rzuć.
IGA
Sam mi ja˛ załatwiłeś.
GRZEGORZ
Głupi byłem. Iga, to zły człowiek.
Trzeba ich odsunać.
˛
Wpuść mnie.
IGA
Cześć.
Iga odkłada słuchawk˛
e i patrzy na ekran: Grzegorz stoi
jeszcze pod klatka˛ schodowa,
˛ jeszcze raz dzwoni, potem
odchodzi. Jego sylwetka znika w ciemnej deszczowej nocy.
Ekran monitora wyłacza
˛
si˛
e.
Iga już chce odejść, kiedy nagle dzwonek odzywa si˛
e
ponownie. Iga odbiera, włacza
˛
si˛
e obraz w videofonie: przed
klatka˛ nikogo nie ma; słychać tylko g˛
este krople deszczu
rozbijajace
˛
si˛
e o beton.
PL./WN. STACJA BENZYNOWA - NOC
Iga podjeżdża na parking, wysiada, wchodzi na stacj˛
e.
SPRZEDAWCZYNI ma spora˛ nadwag˛
e.
IGA
Poprosz˛
e mentole.
SPRZEDAWCZYNI
Jakie?
IGA
Oboj˛
etne.
Sprzedawczyni si˛
ega po paczk˛
e pierwsza˛ z brzegu i podaje ja˛
Idze.
IGA
Nie chciałem tych.
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SPRZEDAWCZYNI
Mówił pani, że oboj˛
etnie.
IGA
Nie chciałem tych.
SPRZEDAWCZYNI
Prosz˛
e si˛
e zdecydować.
IGA
Jestem zdecydowana.
SPRZEDAWCZYNI
(podajac
˛ paczk˛
e)
To prosz˛
e.
IGA
Dlaczego pani mna˛ manipuluje?
SPRZEDAWCZYNI
Chciała pani mentolowe.
IGA
Nie rozumiem, dlaczego pani próbuje
mi dać coś, czego nie chciałam.
SPRZEDAWCZYNI
Jakie pani chce?
IGA
Nie te.
Sprzedawczyni podaje inna˛ paczk˛
e.
IGA
Ma tu pani monitoring?
SPRZEDAWCZYNI
Tak.
IGA
Mog˛
e pani udowodnić, że nie
chciałem tych papierosów.
SPRZEDAWCZYNI
O co pani chodzi?
IGA
Chce mi pani sprzedać coś, czego
nie chc˛
e.
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SPRZEDAWCZYNI
Poprosiła pani o papierosy, to pani
daj˛
e.
IGA
Nie.
SPRZEDAWCZYNI
Nie b˛
ed˛
e si˛
e z pania˛ kłóciła.
IGA
Pani jest bezczelna i arogancka.
Jak w ogóle pani wyglada?
˛
Kobieta nie odpowiada, spuszcza wzrok.
IGA
Dlaczego pani o siebie nie dba?
Jest przecież tyle diet. Siedzi
pani przed telewizorem, sama,
obżera si˛
e i oglada
˛
komedie
romantyczne. Jak można mieć tak
tłusta˛ dup˛
e?
Iga wyjmuje portfel, kładzie przed kobieta˛ 200 zł.
IGA
Nie pal˛
e.
Iga odwraca si˛
e i wychodzi.
Wychodzac
˛ dostrzega w perspektywie parkingu ogromny bilbord
- na nim Premier.
PL./WN. STADION/SAMOCHÓD (W RUCHU) - DZIEŃ
Maratończycy wbiegaja˛ na stadion. Wzmaga si˛
e doping kibiców.
Wśród nich premier; bije brawo. DZIENNIKARZE TV pchaja˛ si˛
e w
jego kierunku.
REPORTERKA
Jest pan miłośnikiem sportu i
maratończykiem...
Jej słowa wywołuja˛ uśmiech na twarzy premiera; wskazuje
lask˛
e, która˛ si˛
e podpiera.
PIOTR
Z tym daleko nie pobiegn˛
e.
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REPORTERKA
Przepraszam, chodziło mi...
PIOTR
Nie szkodzi... Tak, biegałem
wcześniej.
REPORTERKA
Wyglada
˛
na to, że Polacy odkryli
bieganie.
PIOTR
W maratonie mierzymy si˛
e ze swoimi
słabościami. To jak z polityka:
˛
ci˛
eżkie wyzwanie, ale kształtuje
charakter.
REPORTERKA
Nie wszyscy to chyba rozumieja.
˛
PIOTR
Przeciwnicy polityki i polityków
sami powinni zaczać
˛ biegać.
Podjeżdża rzadowa
˛
limuzyna. Borowik otwiera drzwi, premier
macha jeszcze na pożegnanie i wsiada.
W aucie siedzi Iga. Auto rusza. Iga zamyka w tablecie stron˛
e
stacji TV nadajacej
˛
ze stadionu.
IGA
Ciagle
˛
używasz podrz˛
ednie złożonych
zdań.
PIOTR
A daj mi świ˛
ety spokój.
IGA
Ludzie nie rozumieja,
˛ musisz mówić
jaśniej.
PIOTR
Nie masz ciekawszych zmartwień?
Iga podaje premierowi tablet.
IGA
Słupki. Spokojnie, odbijemy w
nast˛
epnym tygodniu.
Przegladaj
˛
ac
˛ słupki sondaży premier puszcza głośnego i
przeciagłego
˛
baka;
˛
oddycha przy tym z ulga.
˛

16.
PIOTR
Masz coś mocnego?
IGA
Jeszcze nie.
Iga wstrzymuje oddech, opuszcza szyb˛
e i gł˛
eboko oddycha.
PIOTR
Pokaż to przemówienie.
Iga wstrzymuje oddech, odwraca si˛
e do premiera, podaje mu
kartki z maszynopisem i z powrotem wystawia głow˛
e za szyb˛
e.
Premier przelatuje tekst, z uznaniem spoglada
˛
na Ig˛
e.
PIOTR
Zamknij to. Chcesz nas
poprzezi˛
ebiać?
Iga zamyka szyb˛
e.
Kolumna rzadowych
˛
aut p˛
edzi śródmiejska˛ ulica.
˛
WN. DOM GRZEGORZA/SYPIALNIA/SALON/PRZEDPOKÓJ - DZIEŃ
SYPIALNIA
Grzegorz leży w łóżku, patrzy w sufit. Słychać, że przed
domem zatrzymuje si˛
e samochód. Grzegorz wstaje, podchodzi do
okna.
WSTAWKA -- POV GRZEGORZA
Na podjeździe zaparkowany samochód,
z którego wysiada OFICER (40).
POWRÓT DO SCENY
Grzegorz poprawia na sobie szlafrok, przeczesuje włosy.
PRZEDPOKÓJ
Grzegorz otwiera drzwi.
GRZEGORZ
Cześć. Co si˛
e dzieje?
OFICER
Chyba źle.
GRZEGORZ
W niedziel˛
e? Wejdź.
W kuchni Grzegorz podaje oficerowi kubek z kawa.
˛
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OFICER
Przyszedłem pana ostrzec.
GRZEGORZ
Chcesz szarlotki?
OFICER
Ktoś chce pana usunać.
˛
GRZEGORZ
Domowa, bez ulepszaczy.
OFICER
Nie rozumie pan? Ktoś chce pana
zabić.
GRZEGORZ
Spokojnie, nie denerwuj si˛
e.
Generał wyjmuje z lodówki szarlotk˛
e. Nagle za Grzegorzem
pojawia si˛
e zamaskowany napastnik. Dusi generała.
PL. PRZED DOMEM GENERAŁA - DZIEŃ
Oficer i Czisburger wychodza˛ z domu. Wsiadaja˛ do oddzielnych
aut i rozjeżdżaja˛ si˛
e w przeciwnych kierunkach.
Dom generała rozrywa eksplozja.
PL. CMENTARZ - DZIEŃ
Żołnierze kompanii honorowej oddaja˛ ostatnie salwy.
Iga patrzy na trumn˛
e, która powoli opuszcza si˛
e do grobu.
Za Iga˛ stoi tłum oficjeli. Na ich czele premier z małżonka˛
-- EWA˛ (40). Stoja˛ trzymajac
˛ si˛
e za dłonie.
Ewa drży na całym ciele, trz˛
esa˛ si˛
e jej r˛
ece, ma rozbiegane
oczy; nagle traci równowag˛
e i prawie upada; w ostatnim
momencie podtrzymuje ja˛ ochroniarz BOR-u. Wtedy z kieszeni
czarnego płaszcza Ewy wypada piersiówka, błyskawicznie
podnosi ja˛ i chowa drugi borowik.
Wyczuwajac
˛ na sobie obiektywy kamer telewizyjnych premier
znowu chwyta dłoń Ewy; kobieta w miar˛
e dyskretnie chce si˛
e
wyrwać z tego uścisku.
PREMIER
(przez z˛
eby)
Stój, do kurwy n˛
edzy.
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Iga obraca si˛
e przez rami˛
e i spoglada
˛
na Ew˛
e, która ze
spuszczona˛ głowa˛ posłusznie stoi obok m˛
eża.
PL./WN. PRZED DOMEM IGI/DOM IGI - DZIEŃ
Przed wejściem do domu zatrzymuje si˛
e rzadowy
˛
samochód.
Wysiada z niego Iga. Auto odjeżdża. Iga wchodzi do domu.
Iga otwiera drzwi, wchodzi i staje zdumiona. Na podłodze pod
drzwiami wejściowymi leży kartka pocztowa. Widnieje na niej
żółty latawiec. Iga podnosi pocztówk˛
e. Na odwrocie krótki
tekst: "Finis coronat opus".
WN. MIESZKANIE IGI - ZMIERZCH
Iga trzyma w dłoniach kartk˛
e z żółtym latawcem. Zastanawia
si˛
e.
Iga wybiera numer w komórce.
IGA
(do telefonu)
Jutro mnie nie b˛
edzie. ... Powiedz
mu, że... szukam czegoś mocnego.
Cześć.
Iga kończy rozmow˛
e, idzie do kuchni i nad zlewem podpala
pocztówk˛
e. Papier spala si˛
e na szary proch. Iga starannie
spłukuje wn˛
etrze zlewu. Popiół spływa do sitka.
PL. DROGA W GÓRACH - ŚWIT
Iga prowadzi samochód. Auto wspina si˛
e po kr˛
etej drodze.
PL./WN. DOM LETNISKOWY - DZIEŃ
Auto zatrzymuje si˛
e przed parterowym, drewnianym domem. To
pustelnia przytulona do zbocza góry.
Iga idzie na tył domku. Za jedna˛ z deszczułek odnajduje
klucz, otwiera nim drzwi wejściowe i wchodzi do środka.
Ściany z ciemnego drewna nadaja˛ wn˛
etrzu przytulny charakter;
kanapa, masywny drewniany stół, żeliwna koza i spora
biblioteka.
Iga przeglada
˛
ksia˛żki. Na półce stoi ramka, w niej
fotografia sprzed 25 lat: Grzegorz obejmuje Ig˛
e, dziewczynka
trzyma żółty latawiec. Wśród starożytnych autorów Iga
odnajduje "Heroidy" Owidiusza. Przerzuca kartki, czyta.
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DETAL -- TEKST W KSIA˛ŻCE:
Finis coronat opus.
POWRÓT DO SCENY
Na stronie nie ma żadnych śladów, żadnych wskazówek,
notatek, dopisków. Iga kartkuje ksia˛żk˛
e, gładzi ja,
˛ dotyka
ze wszystkich stron. Gdy pociera dłonia˛ o obwolut˛
e wyczuwa
delikatne wybrzuszenie. Rozrywa grzbiet: pod nim odnajduje
płaski pendrive.
Iga wkłada pendrive do laptopa. Jest na nim plik video. Iga
włacza
˛
film.
NAGRANIE Z DYSKU -- REJESTROWANE Z UKRYTEJ KAMERY, OBRAZ
SŁABEJ JAKOŚCI I PRZEKRZYWIONY:
Kilka osób, luźna atmosfera. Najbardziej głośny jest facet w
garniturze -- GARNITUR (60).
GARNITUR
I tak: wyniki wyborów nas nie
interesuja,
˛ bo po wyborach obecny
premier zostaje premierem...
Towarzystwo wybucha śmiechem.
LOBBYSTA
(wskazujac
˛ FACETA)
...a jego niedobry kolega
przegrywa.
Znowu si˛
e śmieja,
˛ a najbardziej Facet.
GARNITUR
Po votum zaufania przepychamy
ustaw˛
e. Wi˛
ekszość b˛
edzie, a potem
już z górki. Spółka kupuje
wodociagi
˛
i do razu wchodzimy na
giełd˛
e.
Obraz z kamery zamazuje si˛
e i wyostrza w momencie, gdy w
wejściu do salonu pojawia si˛
e Piotr.
GARNITUR
(do Piotra)
Zacz˛
eliśmy bez ciebie, bo chyba
wszystko wiesz, nie?
Towarzystwo śmieje si˛
e; podchodza˛ do premiera, żeby si˛
e z
nim przywitać.
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WN. DOM LETNISKOWY/SALON - DZIEŃ
Na ścian˛
e pada smuga słońca. Tworzy jasny punkt. Iga
wpatruje si˛
e w niego.
POV IGI -- PUNKT ŚWIATŁA NA ŚCIANIE:
Po uporczywym wpatrywaniu staje si˛
e
żółta˛ kula˛ świecac
˛ a˛ żółtym
blaskiem.
--KONIEC 1. AKTU--

