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Z ROZJAŚNIENIA: 

WNĘTRZE. ŁAZIENKA - WIECZÓR 

Chłopak leży w wannie leży w wannie. Ma 20 lat. Rozmawia 

przez telefon.  

CHŁOPAK 

Oni wychodzą, będziemy 

sami. Mała impreza we 

dwoje.  

DZIEWCZYNA (OFF) 

Nie chce mi się. 

CHŁOPAK 

Wyluzujesz. 

DZIEWCZYNA 

Cały tydzień miałam 

weekend. Teraz chcę 

popracować. Muszę skończy 

projekt. 

CHŁOPAK 

To może wyjdziemy do 

knajpy? 

DZIEWCZYNA 

Odpuść sobie. Co cię 

napadło? 

CHŁOPAK 

Jest piątek. Jesteś moją 

dziewczyną. Chciałem 

spędzić wieczór z tobą. 

CIĘCIE DO: 

TYTUŁ: PIĄTEK WIECZOREM 

CIĘCIE DO: 

WNĘTRZE. ŁAZIENKA - WIECZÓR 

Chłopak cały czas w wannie. Rozłącza się nerwowo. 

Dzwoni. 

CHŁOPAK 

No co tam? Co robisz 

dzisiaj?.. Może wyskoczymy 

gdzieś?...Dobra, walniemy 

mocną banię...Po ósmej w 

Psie. Na razie. 

 Chłopak wstaje. Do łazienki wchodzi ojciec chłopaka. 
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CHŁOPAK 

Ojciec, no! 

OJCIEC 

Co? 

Ojciec poprawia wsuwa koszulę do spodni, zapina krawat. 

OJCIEC 

Masz coś przypalić? 

CHŁOPAK 

Nie palę. 

OJCIEC 

Nie ściemniaj...Masz 

skręta? 

CHŁOPAK 

Nie jesteś na czasie. Teraz 

to się nazywa „blant”. Nie 

mam. 

OJCIEC 

Fajnego syna wychowałem.  

WNĘTRZE. SALON – WIECZÓR 

Matka i Ojciec przygotowują się do wyjścia na imprezę. 

Matka stoi przed szafą, ma w ręku dwie sukienki, 

porównuje je. 

MATKA 

I tak nie wcisnę się w 

żadną.  

WNETRZE. KNAJPA - WIECZÓR 

Chłopak z Kumplem. Kumpel pali szybko papierosa, 

rozgląda się po sali.  

KUMPEL 

Muszę coś dzisiaj wyrwać. 

Koniec postu. 

WNĘTRZE. MIESZKANIE ZNAJOMYCH - WIECZÓR 

Rodzice na imprezie u znajomych. Wszyscy dobrze się 

znają. Jest tam też kumpel ojca.  

Wszyscy gaworzą, piją. Impreza czterdziestolatków. 

WNETRZE. KNAJPA - WIECZÓR 

Chłopak pije shoty, ma ich kilka na tacy. Kumpel cały 

czas w fazie napalonego samca.  
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WNĘTRZE. MIESZKANIE ZNAJOMYCH - WIECZÓR 

Ojciec dostaje telefon. Odchodzi na bok, rozmawia. Po 

chwili wraca. 

OJCIEC 

Muszę jechać do szpitala. 

Dostałem zgłoszenie. 

Wybaczcie. Wrócę za trzy 

godziny. 

Nachyla się i całuje żonę w policzek.  

WNETRZE. KNAJPA - WIECZÓR 

Kumpel jest już porządnie wstawiony. Siedzą przy ich 

stoliku dwie dziewczyny. Nachylony do jednej kumpel 

nawija jej szybko. 

Druga dziewczyna jest cicho. Chłopak nie odzywa się do 

niej. 

WNĘTRZE. MIESZKANIE RODZICÓW - WIECZÓR 

Ojciec obściskuje się w progu z jakąś kobietą. Jest dużo 

młodsza od ojca.  

KOBIETA 

Kręci cię to, co? 

OJCIEC 

No. 

KOBIETA  

Seks w domu. 

WNĘTRZE. MIESZKANIE ZNAJOMYCH - WIECZÓR 

Matka wciąga ścieżkę koksu. Przy niej kumpel ojca. Są 

sami w innym pokoju.  

Facet zaczyna się do niej dobierać, matka nie 

protestuje, wręcz przeciwnie. 

WNĘTRZE. MIESZKANIE RODZICÓW - WIECZÓR 

Chłopak wraca wchodzi do przedpokoju.  

WNĘTRZE. POKÓJ CHŁOPAKA - WIECZÓR 

Chłopak jest u siebie w pokoju.  

WNĘTRZE. KUCHNIA - WIECZÓR 

W kuchni chłopak pije sok z lodówki.  

Zauważa otwarte drzwi do salonu. Idzie tam i staje w 
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drzwiach. W środku ojciec z dziewczyną na kanapie.  

WNĘTRZE. SALON - WIECZÓR 

Ojciec w samych bokserkach i w koszuli, dziewczyna w 

majtkach i staniku. Chłopak w środku.  

Chłopak siada na sofie i włącza telewizor.  

Dopiero teraz go zauważają. 

CHŁOPAK  

Fajnie, że jednak wpadłaś. 

Chłopak przygląda się ojcu.  

CHŁOPAK 

Nie myślałeś o siłowni. 

Chyba trochę przytyłeś? 

OJCIEC 

Trochę szacunku. 

CHŁOPAK  

Chciałbym pooglądać 

telewizję. 

 

 

 

 

 


