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Scena I  

 

FILIP (nadchodzi od młyna, ogląda się za siebie i siada na zwalonej kłodzie, jakby się zmęczył). 

ROKITA (idzie z naprzeciwka, macha powitalnie ręką, woła): Cóż to? Młynarz nie we młynie?! 

FILIP (niezadowolony): Nie krzyczcież tak! Po co cały świat ma wiedzieć, żem tu przysiadł? 

ROKITA: Abo co? Nie wolno wam? 

FILIP: A bom powiedział w domu, że idę do miasta. Młynarczyki myślą, że nie wrócę aż do wieczerzy i pewnikiem 

hołota nic nie robi... O, ja ich znam! Byle gospodarz za drzwi, już próżniaki świętują... Ale ich zaskoczę! Poczekam tu 

jeszcze z kwadransik i wrócę od tyłu, znienacka... 

ROKITA (ubawiony): Dobry sposób... Często tak robicie? 

FILIP: Za często nie można, bo spowszednieje. Musiałbym chyba pół dnia w lesie siedzieć, ażebym ich nakrył... Dziś 

mnie nie czekają, bo wczoraj wróciłem tak samo... Nie spodziewają się, żeby dzień po dniu... 

ROKITA: Udało się wam wczoraj? 

FILIP: Jeszcze jak! Dawno takiego piekła nie zrobiłem! Pomyślcie tylko: piosneczki sobie śpiewali! 

ROKITA: A młyn stał? 

FILIP: Ii... szedł, ale co to za robota przy śpiewaniu? Nie lubię. 

ROKITA: Boją się was pewnie, co? 

FILIP: Jak diabła! Czeladniki, żeby mogły, w łyżce wody by mnie utopiły. Ale nie dbam o ludzkie lubienie. Najgorzej 

być dobrym. Na głowę człowiekowi wejdą, z kretesem zjedzą... A ja się zjeść nie chcę dać... 

ROKITA: Oj, święte słowa. Ja tak samo, tak samo... Ciułam grosze, żeby na starość od nikogo nie zależeć, niczyjej laski 

nie potrzebować... Także mnie nie lubią, wiem! Cóż ja na to poradzę? Sam nie mam urazy do nikogo, a że o swoje dbam 

więcej niż o cudze, to moje prawo... 

FILIP: Ano, rzeczywiście, gadają na was jeszcze więcej niż na mnie. Żeście lichwiarz, jakiego świat nie widział... 

ROKITA (urażony): No popatrzcie! Któż im każe przychodzić? Może namawiam, żeby u mnie pożyczali?... Od drzwi ich 

odegnać nie mogę... Skomlą jak psy: „Kochany panie Rokita, poratuj!" - a potem obgadują, zamiast żeby byli za 

przysługę wdzięczni... 

FILIP (kpiąco): Na tych przysługach zebraliście chyba niezły majatek? 

ROKITA: Ano, trochę tego jest... 

FILIP: Ciekawym?... 

ROKITA: Miarkuję, że nie mniej niż u was... 

FILIP (nieszczerze): I... co tam u mnie! Bida w kraju... 

ROKITA: Jakby te dwie nasze bidy zebrać do kupy, dopieroż byłaby siła! 

FILIP (z rozmarzeniem): Pewnie... Nasze dwa majątki razem... Można by wykupić młyn parowy wmieście... Wiatrak na 

Zawodziu... Człowiek byłby jedynym młynarzem na całą okolicę... Można by ceny stawić, jakie się chce... 

ROKITA: To byłoby życie! 

FILIP (z nagłą złością): Byłoby, ale i myśleć o tym szkoda! Młyn parowy wykupić, kiedy ja jej przeklętej chałupy na 

górce (pokazuje ręką) nie mogę dostać... Wiele razy na nią spojrzę, wątroba się we mnie przewraca... 

ROKITA: Co to za chałupa? 

FILIP: Stara rudera; rozleci się, jak nogą kopnąć, a widok zasłania! Kto jedzie z parafii od kościoła, najpierw ją widzi, 

potem dopiero młyn... Wysoko stoi, to zza niej młyna wcale widać... Gnojarz, psiakrew, na górce się pobudował, żeby 

cały świat na niego patrzał! 

ROKITA: Cóż to za właściciel, że takiej budy nie chce sprzedać? 

FILIP: Sprzedałby, owszem, ale za drogie pieniądze, a ja niezwyczajny przepłacać... Daję mu dwa worki dobrej mąki 

żytniej, a ten dziad nie chce... Powiada, że ma żonę chorą, a córka ślepa od urodzenia i nie będzie miał gdzie ich podziać. 

Chciałby gotówką tyle dostać, żeby na przytułek starczyło... 

ROKITA (nagle zainteresowany): Córkę ma ślepą? A jak się nazywa? 

FILIP: Kurek... Józef Kurek...  

ROKITA (wesoło): Ja wam pomogę... 

FILIP: Ejże?! Powiadajcie, jak?... 

ROKITA (wymijająco): Później, później... Teraz wracajmy do tego parowego młyna... Co byście rzekli, Filipie, żeby tak 

nasze dwa majątki do kupy złączyć?... 

FILIP: Spółka? Ej, Rokita! Chytrzejsi wy ode mnie... Prędko bym przy was poszedł z torbami... 

ROKITA (oburzony): Ot, nowy dowód niewdzięczności ludzkiej! Ja samego dobra dla was chcę, jak z rodzonym bratem 

gadam, a wy: ‘z torbami!’ 

FILIP: Bo wy byście i brata obdarli... 

ROKITA: A wy nie? 

FILIP: Powiadajcie lepiej, o co chodzi? 

ROKITA (uroczyście): Ja z tą sprawą dawno do was się wybierałem... Filipie! Jak się wam widzę? Niestarym jeszcze? 

Co? 
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FILIP (zdziwiony): Pewnie, Abraham był starszy... 

 

 

ROKITA: Wolne żarty! Nie mam jeszcze sześćdziesięciu lat! Trochę człowiek się postarzał, bo w tej pracy nie ma nigdy 

czasu odetchnąć, ale przeskoczyłbym niejednego młodego! 

FILIP: Zwłaszcza, gdyby leżał na marach... 

ROKITA: Żartujecie, a ja mówię najpoważniej. Filipie! Jeślibyśmy złączyli nasze majątki, trzymamy cały powiat w ręku! 

Rozumiecie? Cały powiat!... Macie słuszność, że nie chcecie spółki!... O, chytra z was głowa! Wiadomo: wspólnik-

kłopoty, procesy... Natomiast rodzina, w rodzinie... święta instytucja małżeńska, oto jest jedyny, naturalny, legalny, 

właściwy sposób łączenia majątków... Macie córkę... 

FILIP: Hankę! Jesteście starsi ode mnie! 

ROKITA: Wielkie rzeczy! Nie bywało już takich małżeństw? 

FILIP: Czekajcie. Nie spodziewałem się. Muszę myśli zebrać. 

ROKITA: Nad czym tu myśleć? Bogu dziękować i ubić interes. Lepszego zięcia ode mnie nie znajdziecie. Bogatym i za 

babami latać nie będę... 

FILIP: W to wierzę, ale dziewucha nie zechce... 

ROKITA: Przeciw woli rodzicielskiej śmiałaby się buntować? Czwartego przykazania Boskiego nie uszanować?! 

FILIP: Dałbym jej, żeby się buntowała! Ale skamlać będzie, płakać... 

ROKITA: Nie taka ona głupia, nie, żeby miała płakać. Los jej się wielki trafia... W samych jedwabiach będzie chodzić, 

tłusto i słodko jeść. Nie poskąpię jej niczego... Na siebie mało wydaję, to prawda, przez co ludzie mają mnie za skąpca. 

Ale żona musi się pokazać!... Brylanty jej kupię... Brylanty to dobra lokata... Wszyscy zazdrościć będą Rokicinie!... No, 

co powiadacie? 

FILIP: Przyznaję, że pomysł nie jest zły, ale go trzeba rozważyć... 

ROKITA: Co tu do rozważania? Sprawa prosta! A jak przystaniecie, dam wam piękny prezent: tę chatę! 

FILIP: Kupicie ją? 

ROKITA: Nie potrzebuję kupować: mogę tego Kurka, czy jak mu tam, wyrzucić raz, dwa, na cztery wiatry... 

FILIP: Rokita! Gadajcie, jak? Usiedzieć nie mogę! To moja zmora ta buda... 

ROKITA: Ów Kurek chciał kiedyś swoją ślepą wieźć do znachora, o którym mówili, że ślepotę leczy; i pożyczył ode 

mnie pięćdziesiąt złotych... To już dawno było, ze trzy lata temu. Zobowiązał się oddać najpóźniej do roku. 

FILIP: I wy czekacie trzy lata? 

ROKITA: Czekam, bo mi procent płaci. Dobry piętnasty procent, to co go mam pilić? Więcej takich „bożych krówek" 

trzymam w powiecie, które po maleńku doję. Nie interes dla mnie niszczyć Kurka. Ale dla dogodzenia przyszłemu 

teściowi, gotów jestem wam ten kwit odsprzedać... 

FILIP: Odsprzedać?! Mowa była o prezencie! 

ROKITA: Przecież i tak dużo tracę... Małe, ale stałe zarobki są najkorzystniejsze... Akurat w zeszłym tygodniu pisał do 

mnie ten Kurek, prosząc, żeby mu przedłużyć procent o tydzień. Zdaje się, że mam jego list przy sobie... (wyciąga z 

kieszeni papier, czyta) .....Jak rodzonego ojca Wielmożnego Pana proszę, żeby się ulitował i tydzień na procent poczekał. 

Przy zwózce drzewa teraz robię i dopiero w sobotę będzie wypłata. Za tę przysługę parę świeżych jajek Wielmożnemu 

Panu przyniosę, bo nasza kurka się niesie. Może też już niedługo spłacę ze wszystkim ten dług Panu Dobrodziejowi 

Wielmożnemu, bo się tak modlę, a pracuję, że mi Pan Jezus na pewno pomoże..." 

FILIP: Oho, pomoże, pomoże! 

ROKITA (chowając list): Głupcy w to wierzą (mimo woli spogląda pogardliwie ku kapliczce). Wierzą w te bajki. Mądry 

to się z tego śmieje... Więc widzicie, ten poczciwota przyniósłby mi w sobotę swój procent i parę jajek do tego, a ja wam 

gotów jestem odstąpić kwit za... (myśli...) jak dla teścia, w rodzinie, za dwadzieścia złotych... 

FILIP (oburzony): Cała chałupa tyle nie warta! 

ROKITA: To nie bierzcie. Wielka rzecz! Niemiła księdzu ofiara, pójdź, cielę, do obory... 

FILIP: Ustąpcież trochę... 

ROKITA: Jak ustapię, kiedy się na mojej wspaniałomyślności nie umiecie poznać... 

FILIP: Zięć to powinien być jak syn, a wy mnie obdzieracie! 

ROKITA: Teściu miły, proponowałem dobry interes; skoro nie chcecie, to nie... 

FILIP: Dam dwadzieścia złotych, ale potrącę je z posagu Hanki... 

ROKITA: Nie ma zgody, staruszku. O posagu będziemy mówić osobno. Teraz rozmawiamy o chatce Kurkowej, co wam 

widoczek zasłania... 

FILIP: A zasłania cholera, zasłania! Bodaj was! Zgadzam się... Daję piętnaście złotych... 

ROKITA: Słuch wam już nie dopisuje? Mówiłem dwadzieścia... 

FILIP: Daję piętnaście. 

ROKITA: Spytajcie, czy kto słyszał, żeby Rokita z ceny, jaką powiedział, ustąpił... 

FILIP: A wy pytajcie, czy młynarz zapłacił kiedy, nic nie utargowawszy... 

ROKITA: Może się to zdarzyć pierwszy raz. 

(Między drzewami widać Józefa Kurka, który zbiera chrust w lesie, ani się domyślając, że o jego domu mowa). 
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FILIP: Dam siedemnaście... 

 

 

ROKITA: Szkoda czasu (patrzy na zegarek). O, jak późno! Zagadałem się. (oficjalnie) Kiedy mogę przyjść do was ze 

swatem? 

FILIP: Skończmy najpierw z Kurkiem! 

ROKITA: Jestem gotów. Wyciągnijcie dwudziestkę. 

FILIP: Sumienia nie macie! Serca nie macie! (wyciąga portfel) Na, płacę... tuczcie się moją krwawicą... A gdzie kwit? Bo 

ja uznaję tylko wypłaty z ręki do ręki... 

ROKITA: Bardzo słusznie, ja też. Proszę... (podaje kwitek). 

FILIP: Na pewno ten sam? 

ROKITA: Czytajcie. Podpis, data w porządeczku... Mój prezent zaręczynowy dla Hanki... 

FILIP: Prezent, za który ja płacę! 

ROKITA: To, coście zapłacili, nie pokrywa ani połowy tego, co ja tracę, nie licząc obiecanych jajek... Pora mi już iść... 

Bywajcie, teściu! Kiedy się zejdziemy? Bo przecież odwlekać nie warto. 

FILIP: Jużci że nie. Idźcie pomału naprzód, a ja tylko do młyna zabiegnę popatrzeć i wnet was dogonię... 

ROKITA: Gadaliśmy długi czas, to się nie spodziewają was na pewno. A w domu pokłońcie się ode mnie Hance! 

(odchodzi). 

 



 

5 

Scena II 

 

FILIP (sam, ogląda kwit, zadowolony): No, no, to ci dopiero historia! Z Hanką będzie przeprawa, ale dam sobie radę... A 

tego dziada Kurka mam w ręku... Za psi grosz dostałem go... Drzewo z chałupy na rozbiórkę więcej warte. A 

satysfakcja... Ho, ho!... Jak budulec potanieje, willę tam sobie pobuduję, piękną, miejską willę... (spostrzega Kurka) O, 

jak raz się napatoczył! (woła) Józefie! 

JÓZEF (z daleka): Słucham, panie młynarzu. 

FILIP: Chodźcie tutaj, kiedy wołam. 

JÓZEF (jak wyżej): Strasznie się spieszę kobiecie trochę chrustu zanieść, bo do zwózki muszę iść... 

FILIP: Radzę przyjść, bo tu jest ważna rzecz. (Józef kładzie na ziemię naręcze chrustu w płachcie i podchodzi, Filip 

pokazuje mu kwit). 

FILIP: Znacie to? 

JÓZEF (sylabizuje, przygląda się niedowierzająco): To przecie mój kwit dla pana Rokity. 

FILIP (tryumfalnie): Był Rokity, a teraz jest mój! Rokicie sprzykrzyło się czekać przeszło trzy lata i odstąpił mi wasz 

dług... Cierpliwy człowiek, że tyle czasu swego nie dochodził... 

JÓZEF (jeszcze nie rozumie, ale wyczuwa, że gotuje się jakiś cios): Procenta płaciłem regularnie... 

FILIP: Nie bardzo. Pokazywał mi wasz list... 

JÓZEF: Pierwszy raz się opóźniłem... 

FILIP: Mniejsza o to! Nie wiem, czy pierwszy, ale to wiem, że ostatni... Teraz ja jestem właścicielem. Nie będę taki 

cierpliwy jak Rokita. Żądam całej spłaty. Już! Zaraz! 

JÓZEF (przerażony): Jezusie! Maryjo! Z czegóż ja zapłacę?! 

FILIP: Z czego? Z czego? Nie udawajcie ofiary... Macie chałupę, macie grunt, możecie je sprzedać i spłacić. 

JÓZEF: A gdzie się z rodziną podzieję? 

FILIP: Cóż mnie to obchodzi? Nie trzeba było pożyczać. Dług święta rzecz! Nie oddać długu, to znaczy zawieść 

zaufanie... Rozumiecie, wy, niby taki pobożny?! 

JÓZEF; Ulitujcie się, panie młynarzu! 

FILIP: Żadnych skomleń! Ze mną to nie chwyci. Jakby człowiek chciał litować się nad każdym, toby z torbami poszedł... 

i tak jestem na was łaskawy, bo proponuję ugodę... 

JÓZEF (z nieśmiałą nadzieją): Jaką? 

FILIP: Jeśli się wyniesiecie jutro dobrowolnie, pozwalam wam zabrać wszystkie graty, nawet inwentarz, jaki tam macie... 

JÓZEF: Jest tylko jedna kokoszka... 

FILIP: Możecie zabrać tę kurę, pierzyny, garnki... Jeżeli się nie wyprowadzicie, podaję was do sądu i zlicytuję do 

ostatniej nitki; kożucha na grzbiecie nie ostawię! 

JÓZEF (z rozpaczą): Jezu! Jezu! 

FILIP: Wołajcie, wiele chcecie, (przedrzeźnia) Jezu! Jezu! (wskazuje kapliczkę) Macie Go tam, wołajcie, może do was 

przemówi?... A ja swoje powiedziałem i nie zmienię. Jutro przyjdę do was z wójtem i albo... albo... (odchodzi w stronę 

młyna). 
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Scena III 

 

JÓZEF (sam, załamany, zrozpaczony, siada na kłodzie, oburącz obejmuje głowę, chwieje nią w przód i w tył. Powtarza 

machinalnie): Jezu, Jezu Ukrzyżowany! Jezu Sprawiedliwy! Jutro zabierać się z chaty. A gdzie? A moja chora? A Zośka 

kaleka?... Jezu Miłosierny, Jezu! (Drogą idą ku miasta dwie Kumoszki). 

KUMOSZKA I (do drugiej): Widzisz, jak se siadł? Na biedę narzeka, a robić mu się nie chce... Siedzi jak hrabia... 

KUMOSZKA II: Pewnie się spił. 

KUMOSZKA I: Obraza Boska z samego rana... 

KUMOSZKA II (trąca Kurka): Józek! Co to wam? 

JÓZEF (nie podnosząc głowy): Nieszczęście... Młynarz mnie wyrzuca z chałupy... 

KUMOSZKI (zdziwione): Reta, reta! Kiedy? 

JÓZEF: Jutro... (nagle, jakby olśniony myślą, podnosi głowę, patrzy na obie kobiety, składa błagalnie dłonie) 

Moiściewy... Kumy złociste! Ady się zlitujcie, pomóżcie! Na dwie, trzy noce weźcie do siebie Zośkę i Małgośkę, póki im 

jakiego kąta nie obmyślę... Ze wszystkim nas młynarz wyrzuca... Gdzie je podzieję?... Pomóżcie!... Byle gdzie się 

prześpią... Z czubem odrobią... 

KUMOSZKI (sztywnieją, cofają się o krok). 

KUMOSZKA I: Bieda z wami, kumie. Z serca bym pomogła, ale sami wiecie, że u mnie w chałupie dla swoich ciasno, 

gdzie brać cudzych? 

JOZEF: Prześpią się byle gdzie... Na strychu albo w stodole... 

KUMOSZKA I (kręci głową): Nie ma miejsca... 

JÓZEF (do drugiej): A wy, Katarzyno? Nie znajdziecie kąta, choćby tyle, co dla psa?... 

KUMOSZKA II (zakłopotana): Choćbym znalazła, to mąż nie pozwoli... Ja bez męża nic nie stanowię... (do towarzyszki) 

Chodźmy, kumo, bo już późno... 

KUMOSZKA I (na stronie): Kądziel trzeba by od Zośki odebrać, bo może przepaść... 

KUMOSZKA II: Oj to, to... Chodźmy żywo... (odchodzą). 

JÓZEF: Jak ja to moim biedaczkom powiem?... Poskarżę się? Kiepska ta chałupa i jak deszcze, to cieknie, ale swoja... 

Gdzie tam swoja! Już młynarzowa, cudza... Młynarzowa... Toż to krzywda... krzywda... 

(Drogą idzie Społecznik, zatrzymuje się przy Kurku). 

SPOŁECZNIK: Krzywda was spotkała, przyjacielu? 

JÓZEF: Wielka krzywda. Z chałupy mnie młynarz wyrzuca, a mam w domu żonę chorą i córkę od dziecka ślepą... 

Podziać się z nimi nie mam gdzie, a ratunku znikąd... 

SPOŁECZNIK: Dziecinne gadanie! My wam pomożemy. 

JÓZEF (nie wierzy uszom): Naprawdę? 

SPOŁECZNIK: Naprawdę. Właśnie projektujemy zawiązanie komitetu, którego działalność będzie obejmować tego 

rodzaju wypadki... Świadczenia pieniężne i w naturze... Opieka domowa i lekarska... 

JÓZEF (składa ręce półprzytomny z radości): Boże, Boże wielki! Gdzie mam się zgłosić, panie? 

SPOŁECZNIK: Sami was zawiadomimy, gdy akcja pójdzie w ruch. Zbierzemy w najkrótszym czasie zebranie 

organizacyjne, uchwalimy statut i wysokość składek. Sądzę, że za dwa miesiące nasze biuro będzie już czynne... 

JÓZEF: Mnie trzeba pomocy jutro!... 

SPOŁECZNIK (sucho): Jutro nic nie poradzę. Z rękawa nie wytrząsnę. Dopiero mowa o zebraniu organizacyjnym i 

wyborze zarządu... 

JÓZEF: Jakiegoś kąta, gdzie by moje mogły przenocować, nie można by od razu? 

SPOŁECZNIK (wzrusza ramionami): Nie. Z żalem widzę, przyjacielu, że nie rozumiesz się wcale na robocie 

społecznej... (odchodzi). 

JÓZEF (wali się z powrotem na kłodę załamany): Ano, trzeba do nich iść powiedzieć, że... 

DEWOTKA (nadchodzi szybkim, drobnym kroczkiem): Witam pana, panie Kurek... Widziałam, że pan rozmawiał z tym 

panem z komitetu. Pewnie panu głowę zawracał o składki?... 

JÓZEF: To ja mu zawracałem głowę o pomoc. Jestem w wielkim nieszczęściu, pani Ambrożowo... 

DEWOTKA: No, no, co takiego, ciekawam? 

JÓZEF: Młynarz przejął jeden mój stary dług i wyrzuca mnie z chałupy... Od jutra moje kobiety nie mają już dachu nad 

głową... 

DEWOTKA: Niesłychane rzeczy! To łotr, to zbój ten młynarz! Sumienia nie ma! Będę się modlić, żeby go Bóg pokarał... 

O, będę się modlić... To gałgan! 

JÓZEF: Módlcie się lepiej, żeby Bóg mnie poratował... 

DEWOTKA: Pewnie, pewnie, ale sprawiedliwość pierwsza... Złego ukarać! Chodzi sobie taki łotr i Boga się nie boi... 

Ażeby go nagła śmierć nie ominęła! 
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JÓZEF (z żywością): Nie trzeba przeklinać! i po prawdzie, młynarz jest twardy, skąpy człek, ale żebym miał prawo 

mówić na niego, że łotr, to nie. Bo kwit jest mój i ja pożyczyłem te pieniądze... Tyle gadali o tym znachorze, że 

uwierzyłem, że może dziecko uleczyć... I pożyczyłem... Myślałem: Zośka przewidzi, to nam będzie lżej i jakoś się 

odrobi... Ale nic z tego nie wyszło... To co ja na niego będę wymyślać, że zbój, kiedym sam najgorzej winien... 

DEWOTKA: Nie brońcie tego Hamana, bo wszyscy wiedzą, co zacz... Dusigrosz! Judasz! Ale Bóg to ukarze... Oj, muszę 

iść, bo się do kościoła spóźnię... 

JÓZEF (błagalnie): Nie mogłaby mi pani Ambrożowa trochę pomóc? Parę złotych pożyczyć, żebym mógł nająć gdzie 

nocleg dla moich... 

DEWOTKA (obniżona): Co się też wam zachciewa, Józefie? Tylko co mówiliście, że nie można się zadłużać... Pożyczę, 

a z czego oddacie? 

JÓZEF: Dajcie mi choć dwa złote... Tak po chrześcijańsku... Chrystus wam odda... Bóg mi świadkiem, że nie dla siebie 

proszę, tylko dla tych biedaczek, dla kaleki... 

DEWOTKA (wzrusza ramionami): Mnie na darowizny nie stać. Idźcie młynarza poprosić, kiedy się wam widzi taki 

sprawiedliwy, kiedy go bronicie... 

JÓZEF (półprzytomnie): Pani Ambrożowo! Ja z rozpaczy od zmysłów odchodzę. Mnie się w głowie miesza... Ciężko 

wam z pieniędzmi, to dopomóżcie noclegiem... 

DEWOTKA: Noclegiem? Niby, żebym przyjęła wasze kobiety do siebie? Cóż się wam śni, Józefie? Nie uchybiam 

Małgorzacie ani Zośce, ale przecie u was bieda z nędzą, a gdzie nędza, wiadomo, o porządek trudno... U mnie jak w 

pudełku czyściutko... Jeszcze by mi, bez obrazy, robactwa naniosły... 

JÓZEF (załamany): Boże! Boże! Boże! 

DEWOTKA (pouczająco): Wolę Bożą trzeba przyjąć z poddaniem, cierpliwie. Cierpliwie! Ach, jak pięknie mówił o tym 

ksiądz proboszcz ostatniej niedzieli!... Dopust Boży z weselem przyjmować... Rozumiecie? Z weselem!... Do zobaczenia! 

(odchodzi). 

JÓZEF (płacze z głową w dłoniach). 

(Nadchodzi Polityk). 

POLITYK: Hej, człowieku, co wam? 

JÓZEF (podnosi niechętnie głowę): A czemu, panie, pytacie? 

POLITYK: Z życzliwości. Widzę, żeście rolnik, to wystarcza! 

JÓZEF (znów z odrobiną nadziei): Może Bóg was zesłał? Ja w nieszczęściu jestem... Sam nie wiem, co począć... Znikąd 

ratunku... Inni sobie jakoś dają radę, , a mnie wszystko na opak... Zawsze wiatr w oczy... Ani ja pijak, ani próżniak, a 

rodzinę na żebry muszę wyprowadzić... Czy Bóg mnie opuścił? 

POLITYK: Bóg mógł was opuścić, ale partia nie opuści. Rozumiem wasze uczucia. Krzywda pracownika! Odwieczne, 

groźne słowo! Ale niedługo przyjdzie temu kres. Nie bójcie się! Głosujcie tylko na naszą listę, a wszystko będzie 

dobrze!... 

JÓZEF (z jękiem): Pomóżcie mi! 

POLITYK: Ależ naturalnie. Pomożemy, gdy tylko zwyciężymy przy wyborach. Wtedy wasz los się odmieni. Aby to się 

stało, musicie głosować. O, bo każdy głos ma ogromną wagę... Każdy głos! A po wyborach zgłoście się do mnie... 

JÓZEF (macha ręką zniechęcony). 

POLITYK (z niezadowoleniem): Nie lekceważcie, człowieku, najważniejszego obowiązku obywatelskiego!... Będziecie 

głosować na naszą listę? 

JÓZEF (jak wyżej): Bo ja wiem? 

POLITYK: Kiedyż wam mówię, że to jedyny sposób dźwignięcia się z biedy! 

(Z przeciwnej strony nadchodzi Dziennikarz). 

DZIENNIKARZ (do Polityka): Witam pana posła! Skąd? Dokąd? Pan poseł wydaje mi się coś rozdrażniony? 

POLITYK: Rzeczywiście... Trudno nie być rozdrażnionym przy osobistym zetknięciu z ciemną masą, jak ten oto... Nie 

rozumie, nie słucha, nie dąży bynajmniej do wyzwolenia społecznego... 

DZIENNIKARZ (spogląda na Józefa): Co mu się stało? (do Józefa) Panie, panie, co panu jest? 

JÓZEF (patrzy tępo przed siebie, mówi apatycznym, rozlazłym głosem): Żonę mam chorą na nogi, pracować nie może, 

córka od małego ślepa, z chałupy nas wyrzucają... 

DZIENNIKARZ (wyciąga notes): Pomału, pomału, to może być ciekawe... Córka ślepa? Z wypadku? Może jakaś 

tragedia miłosna? 

JÓZEF (jak wyżej): Od urodzenia... 

DZIENNIKARZ: Szkoda, to mniej zajmujące... A kto was wyrzuca z chaty i za co? 

JÓZEF: Młynarz Filip, bom mu winien pieniądze. 

DZIENNIKARZ (chowa notes zawiedziony): Myślałem, że jakaś sensacja, a to całkiem powszednia historia... Chodźmy, 

panie pośle! 

POLITYK (odchodząc, woła przez ramię): Głosujcie na naszą listę! Nie bardzoście pojętni, mimo to zajmę się wami po 

wyborach (odchodzą). 
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JÓZEF (pozostając sam pogrążony w rozpaczy, chwieje głową w prawo i w lewo, mamrocze coś do siebie niezrozumiale. Gościńcem 

przechodzą ludzie, nie zwracając na niego uwagi. Od młyna dolatują krzyki. Słychać zawodzenie dziewczyny coraz bliższe. Na 

gościńcu ukazuje się czerwony, zasapany młynarz, okładający kijem uciekającą przed nim córkę Hankę. Na widok Józefa Hanka 

przystaje, ojciec dopadają i szarpie). 

HANKA (płacząc): Puście, tatu! 

FILIP (wściekły): Nie puszczę cię, ladaco! Miałem nosa, że wróciłem! Ładne rzeczy zastałem! Córeczka z 

młynarczykiem romansuje!... Ja ci pokażę młynarczyka!... Odechce ci się na całe życie! Poczekaj, ty dziwko! Byle ojciec 

za drzwi, to ty do romansów! 

HANKA (jak wyżej): Puście, tatu! Ludzie słyszą! Co pomyślą?! 

FILIP: Nie dbam o ludzi! Niech wiedzą, coś za jedna! 

HANKA: Przecież mama była z nami... Mama... 

FILIP: Twoja matka taka sama jak ty! Dostanie za swoje!... Porachuję się z nią wieczorem... A ciebie przy wszystkich 

wyćwiczę! Wybiję ci tego hultaja pasem z głowy! 

HANKA: Tato! My się z Jaśkiem kochamy... Tato, nie brońcie mi za niego iść! (usiłuje pocałować ojca w rękę). 

FILIP (odpychają): Jeszcze czego! Toś wymyśliła! Tu mi włosy (pokazuje na dłoń) wyrosną, nim za niego wyjdziesz! 

No, maszeruj do domu, a pamiętaj, że mogę się jeszcze raz z drogi wrócić! (Hanka ucieka). 

JÓZEF (który od chwili stał na uboczu, czekając, aż skończy się rozmowa ojca z córką, widząc, że dziewczyna odeszła, 

przypada do Filipa, usiłuje objąć go pod nogi. Filip go odpycha ze złością). 

FILIP: Czego chcesz? 

JÓZEF (błagalnie): Panie młynarzu! Pozwólcie nam zostać w chacie jeszcze tydzień. Aby tydzień!... Ja w sobotę 

pieniądze odbiorę... Jakąś izbę najmę... Nie będę się już naprzykrzał... Tylko tych parę dni... Zlitujcie się! 

FILIP (gniewnie): Odczep się, gnojarzu! Powiedziałem: jutro!  

JÓZEF (czepia się jego rąk): Tylko parę dni... Toć nie o siebie proszę, a o te kaleki... Zlitujcie się, panie młynarzu! Co 

one poczną?... Reta, reta! Chyba mi się obwiesić przyjdzie... 

FILIP: Powiedziałem: jutro! 

JÓZEF (półprzytomnie): Wolej się obwieszę, niż im powiem: pójdźcie w świat! 

FILIP (drwiąco): Wolna wola, gałęzi tu nie brak (odchodzi pogwizdując). 

JÓZEF (robi wrażenie obłąkanego. Rozgląda się po drzewach, uśmiecha się głupkowato): Nie brak, to prawda, że nie 

brak... Ej, drzewino, drzewino, jak się na tobie obwieszę, utrzymasz?... Nie utrzymasz... Ja sam nie taki ciężki, ale ta 

zgryzota ciężka... Grubej trza gałęzi, mocnej... Obwieś się, powiada młynarz. Już-ci, co się obwieszę... Prędzej moim 

kalekom ktoś pomoże, jak same ostaną... Póki chodzę, każdy powie: mają męża, ojca, niech na nie zarobi... A ja nic pora-

dzić nie mogę... Aby dobrą gałąź upatrzyć. Postronek mam, wszystko jest... Tu, jak raz... (zarzuca sznurek na gałąź). 

(Drogą idzie Gajowy). 

GAJOWY: Hej tam! Nie wolno gałęzi łamać! Chrust macie prawo zbierać tylko z ziemi... 

JÓZEF (ściąga spiesznie sznur): Ja nie chciałem łamać, panie gajowy! 

GAJOWY: Tylko co? Obwiesić się? (śmieje się ze swego żartu i odchodzi). 

JÓZEF (do siebie): Ażebyś wiedział, że tak... Z drogi musowo zejść, bo ludzie zobaczą... (schodzi w głąb parę 

kroków, znów rozgląda się po drzewach. Ani się spostrzega, kiedy staje przed kapliczką i spotyka oczami twarz Chrystusa 

Frasobliwego. Załamuje się, puszcza sznur, pada na ziemię, tłucze głową o słup, na którym stoi Świątek, szlocha 

rozdzierająco): Jezu Miłosierny! Jezu! Czy Ty widzisz! Czy Ty słyszysz! Poratujże! Poradź mi! Ulituj się! Nie opuszczaj 

mnie! Ja wiem, żem jest lichy człowiek! Ani śmiem do Ciebie wołać. Upiłem się zeszłego roku i Małgośce pieniędzy nie 

przyniosłem, a powiedziałem, że mi je gajowy stracił... Tak zrobiłem, to i słusznie mnie karzesz... Ale one nic nie winne... 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, jak Ojca proszę... Toć to kaleki, do pracy niezdatne... A ja, choć ręce urobię, nie 

poradzę... Panie Jezu! Sam żeś rzekł: proście, a dam, kołaczcie, a otworzę. Więc ja proszę, kołaczę, wołam... Jezu, usłysz 

mnie! One nigdy nie narzekają, i choć pod kościół pójdą, także na Ciebie narzekać nie będą. Ale poratuj je! Żebyś 

przyszedł, a zobaczył, jaka u nas bieda, tobyś się sam ulitował... 

(Płacze czołem oparty o ziemię. I oto usta drewnianej figury drgnęły, ptaszki w gnieździe przypadły, znieruchomiały, las 

zastygł. Droga jakby oddaliła się, ściemniała, zszarzała. Kapliczka, dotąd zatarta między drzewami, wtopiona w las, wy-

daje się większa, jaśniejąca, najważniejsza). 

JEZUS: Przyjdę do ciebie, Józefie. 

JÓZEF (podnosi się zdumiony): Kto to gada? Gdzie kto gada? Kto tu jest? 

JEZUS: Ja do ciebie mówię, Jezus, którego wzywasz... 

JÓZEF (pociera czoło dłonią): Z tej zgryzoty w głowie mi się mąci... Tak mi się zda, jakby tu ktoś mówił... 

JEZUS: To Ja mówię do ciebie, człowiecze... 

JÓZEF (patrzy w górę i teraz widzi, kto mówił. Półprzytomny puszcza sznur, pada na kolana): Ty, Panie, do mnie 

niegodnego, ciemnego człowieka? Ty? Nie może być!... Chyba ja już zwariowałem... Ty do mnie gadasz? Ty do mnie 

chcesz przyjść? 
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JEZUS: Przyjdę do ciebie dzisiaj przed wieczorem... 

(Święte usta znów drewnieją w poprzedniej nieruchomości. Kapliczka wydaje się znów opuszczona i szara. Ptaszki znów 

ćwierkają). 

JÓZEF (płacze, tym razem z radości): Przyjdziesz do nas... Przyjdziesz do nas... Panie Jezu! Zbawicielu! Ty... do nas!... 

A czymże Ci się za taki honor odwdzięczymy?... Do nas przyjdziesz! Dzięki Ci... Obwiesić się chciałem, a Ty chcesz do 

nas przyjść!... Już też większego szczęścia być nie może!... Duchem lecę kobietom o tym powiedzieć. Wierzyć nie 

zechcą... A Ty przyjdziesz... Dopieroż to będzie radość! Już lecę, Panie, już lecę... (porywa swój sznur, płachtę i wybiega, 

potykając się z pośpiechu). 
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Odsłona II 

 

(Scena przedstawia ubogie wnętrze Karkowej chaty. Parę zniszczonych stoików, ława, łóżko, stół, kadź na 

wodę, parę świętych obrazków tuż pod pułapem. Jedno okienko, drzwi wejściowe, drzwi do komory. Palenisko z 

okapem. Skąpy ogień z chrustu. Niewidoma Zośka przędzie na prząślicy, furcząc wrzecionem, i nuci półgłosem. 

Małgorzata, starsza kobieta chodząca z trądem, przebiera lebiodę, którą ma zamiar gotować). 

 

ZOŚKA (przerywa śpiew i zatrzymuje wrzeciono. Trzyma kłębek nici): Matulu, już skończyłam. Dajcie nową 

kądziel. 

MATKA: Wszystko wyprzędłaś, córuchno, już nie ma. 

ZOŚKA: Szkoda. Wtorek dzisiaj, prawda? 

MATKA: Ano, wtorek. 

ZOŚKA: To Marcinowa powinna przynieść kądziel, bo powiedziała, że wnet po niedzieli zajdzie... 

MATKA: Pewnie przyniesie. Czy to jej druga uprzędzie tak cienko (strąca do szaflika obierki z ziemniaków i 

podchodzi do córki. Bierze od niej kłębek). Masz ty palce, dziewucho, oj, masz... Nitka widzi się jak 

jedwabna... Marcinowa powinna dać dobry kęs słoniny. 

ZOŚKA (z westchnieniem): Przydałaby się... (nadsłuchuje) Ktoś do nas idzie... 

MATKA (idzie do drzwi, wygląda, uradowana oznajmia): Jak raz Marcinowa. (Wchodzi Marcinowa, czyli 

Kumoszka I, zadyszana z przejęcia. Widać, że przynosi ważną wiadomość. Nie wypowiada jej jednak od razu). 

KUMOSZKA I: Niech będzie pochwalony! 

OBIE KOBIETY: Na wieki wieków. Witajcie, kumo! 

MATKA (obciera fartuchem stołek, podsuwa kumie): Siądźcie sobie. A ot Zośka wszystko sprzędła... (podaje kłębek, ten 

i parę innych wyjętych ze skrzyni. Marcinowa ogląda je ze znawstwem). 

KUMOSZKA I: Dobrze sprzędzione... I prędko. Co prawda, to prawda... Godziłby się wam kawałek słoniny... 

MATKA (zgodnością): My się nie dopominamy, ale skoro sami powiadacie... U nas już dawno nie było okrasy... 

KUMOSZKA I: Mało kto ma dziś okrasę... (pauza)... Przyniosę uczciwie, ale już chyba nie tu, na nowe mieszkanie... 

MATKA (nie rozumie): Przenosicie się? 

KUMOSZKA I: Ja? Uchowaj Boże! Ja się nie ruszę nigdzie... 

MATKA: Boście coś mówili o nowym mieszkaniu... (nie nalega, pauza) Macie może nową kądziel dla Zośki? 

Dziewczynie cni się bez roboty... 

KUMOSZKA I: To także przyniosę, jak się już przeprowadzicie... 

MATKA (zdumiona): My się nie przeprowadzamy... Gdzieżby? 

KUMOSZKA I (ważna): Nie widzi mi się, żebyście pod tym dachem długo siedziały... 

MATKA (bez niepokoju): Że zacieka? No, zacieka, ale mój naprawi, ino będzie miał dzień bez roboty w lesie... 

KUMOSZKA I: Widziałam waszego co ino... 

MATKA (wciąż spokojna): Przy zwózce był czy przy wyrąbie? 

KUMOSZKA I: Na kłodzie siedział... 

MATKA: Cóż takiego? Gadaliście z nim? Stało mu się co? 

KUMOSZKA I (nareszcie): Jak już tak koniecznie chcecie, to wam wszystko powiem... 

ZOŚKA: Ojej, ja się boję! 

KUMOSZKA I: Idziemy z Walentową, do miasta miałyśmy iść, patrzę... a tu wasz siedzi jak ten sęp; nikogo nie widzi... 

Myślałam, Boże odpuść, że się spił... Trącam go w ramię... pytam... Gęba u niego jak u nieboszczyka. „Młynarz nas z 

chałupy wyrzuca" - powiada. 

MATKA (jeszcze nie wierzy): Co młynarz ma do naszej chałupy? My mu nic nie winni...  

KUMOSZKA I: Pytam, kiedy was młynarz wyrzuca? Powiada, że jutro... 

MATKA i ZOŚKA (razem, ze zgrozą): O Boże! (Obie stoją jak osłupiałe. Kumoszka Marcinowa zadowolona z efektu, 

wycofuje się, by nie być proszoną o pomoc, a zarazem, by opowiedzieć sensację innym). 

KUMOSZKA I: Pewnie, że to ciężko, ale wola Boska... Ostańcie z Bogiem! (idzie ku drzwiom). 

MATKA (z rozpaczą): Kumo! Nie odchodźcie! Dyć poradźcie co, powiedzcie! Jakże ostaniem, sieroty? 

KUMOSZKA I: Wasz przyjdzie, to się naradzicie (wychodzi, we drzwiach spotyka się z Katarzyną, czyli Kumoszką II, 

bardzo zawiedzioną). 

KUMOSZKA II (wskazując na osłupiałe Matkę i Zośkę): Już wiedzą? 

KUMOSZKA I: Ano, powiedziałam nieboraczkom... Też dola!... A teraz idę ludziom opowiedzieć... 

KUMOSZKA II: Ja też... (odchodzą spiesznie). 

(Matka i Zośka siedzą jak ogłuszone. Pauza). 

ZOŚKA: Matulu, co z nami będzie? 

MATKA: Nie wiem, córeczko... 
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ZOŚKA: Chyba nas Bóg nie opuści? 

MATKA (po chwili): Chyba... (Pauza, słychać gorączkowe kroki. Do chaty wpada Józef, zziajany, zdyszany, czerwony, 

nie może słowa przemówić, bełkocze). 

JÓZEF: Małgośka! Zośka! Nowinę mam! 

MATKA (ponuro): Znamy już tę nowinę... (obie wybuchają płaczem). 

JÓZEF: Skąd? Kto wam powiedział? 

MATKA: Marcinowa wszystko opowiedziała... 

JÓZEF (łapiącdech): O czym? 

MATKA: Że młynarz nas... z domu... wygania... (płaczą). 

JÓZEF: Takie głupstwo... 

MATKA: Więc nieprawda?... Zaraz myślałam! 

 

JÓZEF: Prawda, nieprawda, to nie ma znaczenia... Baby! Wielkie nas szczęście spotyka! Gość dziś do nas przyjdzie, 

Wielki Gość!... 

MATKA: Spiłeś się, chłopie, znowu?... 

JÓZEF: Jak Boga chcę oglądać przy skonaniu, nie piłem, nie zwariowałem. Wiecie, kto dziś do nas przyjdzie? Jezus! 

MATKA (z rezygnacją): Połóż się, prześpij, potem nam opowiesz... 

JÓZEF: Nie zasnąłbym? Wnet wszystko opowiem... Słuchajcie tylko... zbierałem chrust, żebyś miała co pod piec 

podłożyć... Widzę z daleka, że młynarz z Rokitą gadają... 

MATKA: Z tym Rokitą z miasta? 

JÓZEF: Ano, z tym. Rokita poszedł, młynarz mnie zawołał... Pokazał kwit, mój kwit na pieniądze, wiesz? Powiedział, że 

go od Rokity wykupił i całej sumy zaraz chce, że nas zlicytuje, że jak się jutro wyniesiemy, to garnki pozwoli zabrać, a 

jak nie, to koszuli nie zostawi... 

MATKA (zdwojony płacz): Więc to prawda! Boże, Boże! 

JÓZEF (zniecierpliwiony): Małgośka! Słuchajże, co dalej! Martwiłem się, myślałem co tu zrobić, prosiłem ludzi o 

ratunek... O was ciągiem myślałem. Ludzie, jak to ludzie... Każdy ma swoje kłopoty... Bóg z nimi... Tom się chciał 

powiesić i sznurek wziąłem... 

MATKA i ZOŚKA (ze zgrozą): Boże!... Boże! 

MATKA: Zły cię kusił... 

JÓZEF: Ino gałęzi upatrywałem i jużem sznur przerzucił... Na kapliczkę spojrzałem, co tam w drzewach stoi, i dopierom 

pojął... Jak nie zacznę płakać... Pana Jezusa o miłosierdzie prosić... Wszystko Mu powiadam, co i jak, aż tu On do mnie 

zagadał... 

MATKA (oburzona przytrzymuje Józefa za ramię): Cicho, stary! Nie łżyj! 

JÓZEF (bije się w piersi): Jak zbawienia duszy pragnę, nie łżę! 

MATKA: Jakże by przemówił, kiedy z drewna? 

JÓZEF: Człowiek jest z gliny, a chodzi i gada... Nie sztuka dla Boga cud zrobić... Dla mnie go zrobił, grzesznego... 

MATKA: To nie może być! Do proboszcza nigdy nie zagadał, a tobie się cudu zachciewa! 

JÓZEF: Też zaraz nie chciałem wierzyć... Myślałem, że mi się zwiduje albo że się kto za drzewo schował... Trzy razy do 

mnie mówił, bo nie wierzyłem. Dopieroż spojrzałem w górę, a tu święte usta drżą, jak żywe... I jeszcze raz powiedział: 

Przyjdę do ciebie, Józefie, dzisiaj przed wieczorem... 

MATKA i ZOŚKA (równocześnie): Dzisiaj? Dzisiaj?! 

JÓZEF (gestykulując): Dzisiaj! Toć jasno mówię! Jezus do nas przyjdzie... Stwórca, co ciebie stworzył i ciebie, i mnie, co 

cały świat trzyma w garści, do naszej niskości przyjdzie... 

ZOŚKA (składa ręce): Przyjdzie tutaj... 

MATKA (kobieta praktyczna): A co z młynarzem? 

JÓZEF (radośnie): Co tam młynarz! Niech robi, co chce! Będę się martwił młynarzem, kiedy nas dzisiaj taki zaszczyt 

spotyka?! Wszystko nieważne! Jezus nam poradzi, co robić... 

ZOŚKA (cala drżąca nieśmiało): Dzisiaj przyjdzie... Toć trzeba by izbę ustroić... Czyściutko musi być wszędzie... 

MATKA: Poczęstunek by trzeba zrobić, może powieczerzać zechce?...(zafrasowana): Czym ja Go, nieboga, przyjmę? 

Mąki jeszcze jest ze dwie garści... Placek można by z niej upiec! 

JÓZEF (wahająco): Może by kurę zarżnąć i upiec? 

MATKA: Rozniecaj ogień, a żywo!... (wybiega z izby). 

JÓZEF (do Zośki): Ja zamiotę, a ty rozpal... (bierze miotłę, wodą z kwarty kropi podłogę koślawą, zamiata zamaszyście, 

omiata ściany, kipi radością. Zośka pochylona przed piecem rozpala ogień. Milczą. Po chwili Józef spostrzega, że 

dziewczyna płacze). 

JÓZEF (zgorszony): Zośka, czego płaczesz?! 

ZOŚKA: Bo Go nie zobaczę... (pauza). 

JÓZEF (poważnie): Nie zobaczysz Go, córeczko, ale poproszę, żeby bliziuśko do ciebie podszedł i ty Go dotkniesz... On 

się nie pogniewa (wraca do zamiatania; solidnie to robi. Wymiótłszy starannie i wyniósłszy śmieci, idzie po zielone 

gałęzie. Wraca, stroi nimi izbę. Matka wchodzi z zabitą kurą i przysiadłszy, spiesznie skubie). 
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ZOŚKA: Dajcie mąki, matulu, zagniotę placek. 

MATKA: Zaraz dam, tylko kurę nastawię... A czego to chlipiesz? 

JÓZEF (półgłosem): Martwi się, że Jezusa nie zobaczy... 

MATKA (wzdycha, wyciera nos, kończy sprawiać i skubać kurę, stawia garnek na ogniu, potem idzie do komory, wynosi 

woreczek z mąką, wysypuje wszystko do ostatka w miskę, podaje miskę Zośce. Zośka bierze trochę wody i zarabia ciasto). 

Mąka się stara... Wie, że nie byle kto będzie ją jadł... Daj, córuś, włożę blachę do pieca... (wstawia placek do pieca, 

dokłada chrustu. Zośka przeciera szybki okna fartuchem. Wszyscy są skupieni. Pauzy coraz częstsze i dłuższe). 

JÓZEF: Powiedział, że przed wieczorem, to ino patrzeć... 

ZOŚKA: Jak to będzie? Boże! Boże! 

JÓZEF: Cichajcie! Idzie ktoś... 

MATKA: Pewnikiem On... 

ZOŚKA: Jejej! Jak mi serce bije! 

(Przez okienko wlewa się czerwona łuna zachodu. Izba od niej aż gorzeje. Stukanie do drzwi). 

WSZYSCY TROJE: A Słowo stało się Ciałem! (składają ręce, gotowi są paść na kolana. Niestety! Cóż za zawód! W 

drzwiach otwartych szeroko przez Józefa, zamiast Oczekiwanego, staje brodaty, obdarty Dziad, żebrak). 

JÓZEF (nie tając zawodu): E, to wy, dziadku? 

MATKA (macha ręką niechętnie, tylko Zośka stoi jak wryta, wpatrzona niewidzącymi oczyma). 

DZIAD (wtłacza się do izby. Jest stary, zgarbiony): Niech będzie pochwalony! 

WSZYSCY: Na wieki wieków! 

DZIAD (patrzy na nich bystro): Nie w porę przyszedłem?... Jakoś mnie nijako witacie?... Powiedzcie szczerze, od 

razu?... 

MATKA: Nic przeciw wam, dziadku, nie mamy, nie... Tylko myśleliśmy, że stuka ktoś inny... 

DZIAD: Czekacie na kogoś? Oho, izba wystrojona jak na wesele?... 

JÓZEF (z przejęciem): Na Wielkiego Gościa czekamy! 

DZIAD: Ciekawość mnie zbiera. Na kogo? 

JÓZEF: Na Jezusa! 

DZIAD: Choruje kto u was w chacie, że ksiądz z Panem Bogiem przyjdzie? 

JÓZEF: Nikt nie choruje... Sam Jezus przyjdzie do nas w odwiedziny... Czekamy, bo zaraz nadejdzie... 

DZIAD: To ja lepiej sobie pójdę... kulasy mi całkiem popuchły, ale nie chciałbym zawadzać... 

MATKA (z rezygnacją): Zostańcie, dziadku, słońce nisko... Niesporo wam będzie teraz noclegu szukać... Zostańcie. 

Popatrzycie na Jezusa razem z nami. 

DZIAD: Bóg zapłać! Z radością zostanę (siada na ławie, wyciąga strudzone nogi w łapciach przed siebie). 

JÓZEF (stoi przy uchylonych drzwiach, cały pochłonięty wypatrywaniem Gościa): Powinien nadejść, bo powiedział, że 

przyjdzie przed wieczorem, a już mrok... 

DZIAD: Do was mówił? 

JÓZEF: Do mnie, grzesznego, lichego człowieka! Do mnie! 

DZIAD (z uśmiechem): Kiedyście tacy pewni, to dobrze.  

ZOŚKA (stojąc wciąż nieporuszona): Tatulu, kto jest w izbie? 

JÓZEF: Nie słyszałaś? Dziadek Walenty. 

ZOŚKA (nieśmiało): Jezusa nie ma? 

JÓZEF: Jeszcze nie ma, ale zaraz przyjdzie... 

MATKA (do Dziadka): Skąd Bóg prowadzi, dziadku? 

DZIAD: Z daleka... W samej Częstochowie byłem... A głodny jestem! Dwa dni nie jadłem... Ślinka idzie do ust... 

MATKA: Dostaniecie ździebko i wy, tylko Jezusa ugościmy... 

DZIAD: Nie wiem, czy wytrzymam, bo całkiem z głodu osłabłem... Głód sroga rzecz!... 

MATKA (z rezygnacją): To już dam (podchodzi do garnka. Do siebie mówi pocieszająco): Pan Jezus w niebie ma zadość 

wszystkiego... Dziubnie sobie troszkę po pańsku, to może i dla wszystkich starczy... 

ZOŚKA (natarczywie): Matulu, kto jest w izbie?! 

MATKA: Już raz pytałaś, dziewczyno. My dwoje i dziadek Walenty. 

ZOŚKA: Bo ja myślałam... 

MATKA (zajęta krajaniem placka) 

DZIAD (uradowany): O, niech wam Bóg nagrodzi, moi kochani... (zabiera się żwawo do jedzenia. Dłuższa pauza. Józef 

stoi we drzwiach. Zośka ani drgnie, jakby skamieniała. Matka siedzi na lawie. Dziad zajada smacznie i mlaska). 

MATKA (zmęczona i trochę niespokojna): Opowiedzcie nam co, dziadku, prędzej to czekanie zejdzie... 

DZIAD: O czym chcielibyście słuchać? 

MATKA: O świecie, o ludziach... Cięgiem chodzicie... Nowe okolice oglądacie... My tu jak kołki siedzimy... Czasem 

przyjdzie kto obcy do wsi, co gazety czyta albo radia słucha i straszne rzeczy prawi... Że ludzie takie złe się stały, że 

krzywda wszystkim wszędzie, że tylko bogatym i chciwym dobrze się powodzi, że oni sobie królują... 

DZIAD: Niesłusznie mówią, gdyż do ubogich duchem należy królestwo niebieskie... 

MATKA (z powątpiewaniem): Bogać tam! Zbóje, krzykacze rządzą wszędy, wszystko posiadają... 
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DZIAD: Tak się ino zdaje. Powiadam wam, że błogosławieni cisi, albowiem oni posiędą ziemię... 

MATKA (trzęsie głową): Niewiele posiędą biedaki... Cichemu płakać tylko teraz wolno... 

DZIAD: Nie słyszeliście to, że błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni?... 

(Pauza. W izbie coraz ciemniej. Postać Dziada mimo to pozostaje jasna). 

ZOŚKA (w cieniu, gwałtownie): Matulu!... 

MATKA: Nie przeszkadzaj... Niech dziadek powiada dalej... 

ZOŚKA: Matulu, co tu tak świeci? 

MATKA: Nic nie świeci, co ci się śni? 

ZOŚKA (gorączkowo): Bo mi jest, jakbym na słońce patrzała...  

DZIAD (podnosi się; z mocą): Otwórz oczy! (wychodzi. W drzwiach odwraca się i mówi): Pokój temu domowi... (znika) 

ZOŚKA: Matulu! Tatulu! Ja widzę! Ja widzę! (rzuca się jak obłąkana, chwyta rodziców za ramiona, oni osłupieli). 

ZOŚKA: Ja widzę! Widzę!... To nie dziad był, to był JEZUS! 

JÓZEF: Rany Boskie! (porywa się, wybiega z chaty). 

MATKA (rozdzierająco): Zośka, ty widzisz naprawdę?... 

ZOŚKA: To był Jezus! To był Jezus! Ja wiedziałam!... (pauza. Obie się ściskają płacząc). 

JÓZEF (wraca): Nie ma nigdzie... Wybiegłem aż do zakrętu... Zośka! Ty widzisz? Jezu! Taki cud zrobiłeś, choć my Cię 

ani poznali, ani uczcili... 

MATKA (płacząc zapala lampkę. Zośka wyciąga radośnie ręce do płomienia). 

ZOŚKA (z radością): Świeci! 

JÓZEF: Uczcijmy Go teraz! (wszyscy troje padają na kolana. Matka szlocha. Zośka patrzy z zachwytem na światło. Józef 

wolno mówi): Niech będzie Bóg uwielbiony... (Pół-zasłona. Gdzieś daleko bije zegar. Zasnęli przy modlitwie. Zośka 

wstaje z klęczek obok nich. Długa scena niema. Chodzi, dotyka sprzętów, rozgląda się, to zasłania oczy i próbuje patrzeć 

„po niewidomemu", dotyka ławy, stołu i prędko otwiera oczy. W okienko uderza wschodzące słońce. Starzy wstają). 

JÓZEF: Śniło mi się, że Zośka widzi, czy nie? 

ZOŚKA: (przypada do nich, obejmuje ich ramionami). Nigdym was nie widziała... Pokażcie mi się, tatulu. Takiście siwy, 

przygarbiony... Myślałam, żeście wyższy, roślejszy... A wy, matulu?... O, jakie to zmarszczki macie po całej twarzy!... 

Moje wy zmarszczki kochane! To z troski, to z pracy, ja wiem! Teraz sobie odpoczniecie... Ja będę pracować! Za 

wszystkich troje... Zdrowam, młoda, mocna, a strasznie mi się chce robić! Za wszystkie one lata. Odrobię to teraz! 

ZOŚKA (rozgląda się): Izba wydawała mi się większa po ćmaku. Zdawało mi się, że daleko od stołu do komina, a to 

tylko ręką sięgnąć... Po ślepemu wszędzie od razu trafiałam, a teraz muszę się uczyć, gdzie co stoi i jak wygląda... (śmieje 

się). Jak zobaczyłam ławę, musiałam oczy zamknąć; dopieroż poznałam, co to jest... 

JÓZEF: Mnie się wciąż w głowie nie może pomieścić, za co nas takie błogosławieństwo spotkało... 

ZOŚKA (myszkuje po izbie, teraz jest w komorze. Woła stamtąd): Matulu, tatu! A co to takiego? 

MATKA: Gdzie? 

ZOŚKA: W skrzyni. Krągłe, dzwoniące... 

MATKA: Chyba sprzączka u ojcowego kożucha... 

ZOŚKA: Sprzączkę już zmacałam, ale tego jest dużo w skrzyni... Nigdyście mi tego nie pokazywali.-. 

MATKA (śmieje się): Ej, co ci się tam widzi, dziewczyno? 

ZOŚKA (wychodzi z komory, trzymając na dłoni kilka złotych monet, podrzucaje): Takie... O, ślicznie dzwoni... Nie 

pieniądze to, bo grosz nigdy tak nie brzęczy... Ani taki gładki... 

RODZICE (razem): Rany Boskie! Zośka! Skąd to wzięłaś? 

ZOŚKA: No mówię, że jest tego z pół skrzyni... Nie wiedzieliście? 

KURKOWIE (rzucają się do komory, słychać, jak przegarniają tam dukaty. Wychodzą słaniając się, półprzytomni). 

JÓZEF: Jeszcze i to nam dał... Jeszcze i to!... 

ZOŚKA: Co to jest? 

JÓZEF: Dziewczyno, to jest złoto! Rozumiesz? Złoto!... 

ZOŚKA: Oho, jak skarb w bajce?... 

JÓZEF: A żebyś wiedziała, że skarb... Wielki, wielki majątek... O Boże! O Jezu! Tyleś dał, to poucz, co mamy robić, 

żeby się odwdzięczyć... 

MATKA: Aż się boję... To za wiele!... 

JÓZEF: Nie bój się! Bóg, kiedy daje, to nie jak skąpy. Daje jak król... 

ZOŚKA: A starczy, żeby zapłacić młynarza? 

JÓZEF: Pięć takich pieniążków dla młynarza starczy, a tu jest ich chyba z tysiąc!... Za te pieniądze ołtarz możemy 

kościołowi sprawić... I ornaty nowe... I krowę kupić... I wszystkich biedaków w gminie poratować... I obleczenie nowe 

sobie poszyć... I każdej sierocie pomóc... 

ZOŚKA: Oj, cudaż to, cuda!... Cóż wy nic nie mówicie, matulu? 
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MATKA: Bo se myślę, jaka to będzie radość w niebie, kiedy już tu, na ziemi, Bóg jej może tyle dać... I myślę se, że z 

chałupy nigdzie nie pójdziemy; i będziemy tu żyć do śmierci; i tu nas w parafii pochowają; i że nie będziemy głodować; i 

że w komorze będzie zawsze trochę mąki i okrasy, nawet na przednówku; i że krowę postawimy w chlewie... I od tej 

radości aż chciałabym umrzeć, bo jej pomieścić nie mogę... 

JÓZEF (spojrzawszy przez okno): Młynarz idzie! 

MATKA i ZOŚKA (ocierają oczy). (Słychać kroki paru ludzi. Stukają głośno. Wchodzą: Młynarz, Wójt, Policjant, 

Cieśla, Mularz).JÓZEF: Siła gości nam Bóg zesłał... WÓJT (oficjalnie): Nie w gości my do was, Kurek, a z interesem... 

Pan Filip, młynarz, za świadków wziął tych panów majstrów, a mnie i pana posterunkowego prosił jako przedstawicieli 

władzy... 

JÓZEF: Cieszę się, że panowie przyszli kupą i ze świadkami... 

MŁYNARZ (niecierpliwie): Bez próżnego gadania! Do rzeczy! 

ZOŚKA (patrząc na Młynarza): Jejej! Jaki on brzydki! 

MŁYNARZ: Głupia! Nie widzi, a gada! 

ZOŚKA (cienko): Widzę! 

JÓZEF: Dlatego się cieszę, że panowie gromadnie przyszli i mogą naocznie cud stwierdzić: moje dziecko, co było od 

urodzenia niewidome, widzi! 

WÓJT (spogląda na Zośkę): O, rzeczywiście, przejrzała na ślepia! Cóż jej tak pomogło? Znachor? 

JÓZEF: Żaden znachor, Jezus cud uczynił! 

WÓJT: Cud? To idźcie, zaraportujcie księdzu... Będzie rad... 

JÓZEF: Jużci, co opowiem. Ale tymczasem proszę, żebyście sami stwierdzili... 

WÓJT: To do mnie nie należy... 

MŁYNARZ (wysuwa się naprzód): Dosyć wymigiwania się i odwracania uwagi! Kurek chce się wykręcić opowiadaniem 

o cudach... Niech je prawi dzieciom albo starym babom, nie nam! My przyszliśmy urzędowo: Uznajecie, że to wasz kwit 

i podpis? (pokazuje wiadomy kwit). 

JÓZEF (pogodnie): Uznaję, że to mój kwit. 

MŁYNARZ: Jako posiadacz praw wierzyciela, wypowiadam wam kredyt i żądam spłaty całej sumy natychmiast, w 

przeciwnym razie... 

JÓZEF (przerywa pogodnie): Ależ ja chętnie zapłacę, panie młynarzu, zaraz zapłacę... 

PRZYBYLI (patrzą na siebie ze zdumieniem. Młynarz jest wściekły). 

MŁYNARZ: Pożyczył mu ktoś, do stu diabłów?! (Józef wybiega do komory, wraca z pełną garścią złota, rzuca na stół). 

JÓZEF (wesoło): Odliczcie wartość 50 złotych, panie wójcie! 

(Pauza. Bezgraniczne osłupienie. Ludziom oczy wyłażą na wierzch ze zdumienia. Matka złożyła z godnością ręce na 

podołku. Józef się uśmiecha. Policjant wyprostował się na baczność. Majstry zdjęli czapki). 

ZOŚKA (ciągnie matkę za rękaw): Matulu, co im się stało? Czego tak stoją?... 

MATKA: Cichaj!  

ZOŚKA: Stoją, jakby Pana Boga widzieli... 

MATKA: Cichajże! 

MŁYNARZ (zduszonym głosem, siny): Skąd to macie? Kto wam dał? 

JÓZEF (radośnie): Ten sam, co Zośce wzrok przywrócił: JEZUS! Odliczajcie, panie wójcie! 

WÓJT (drżącą ręką dotyka pieniędzy, przeciera czoło, wręcza Młynarzowi pięć sztuk monet). 

JÓZEF: Oddajcie kwit, panie młynarzu! 

MŁYNARZ (patrzy podejrzliwie na pieniądze): Dobre to aby? 

JÓZEF: Obejrzyjcie... 

WÓJT: Wyglądają, jakby tylko co z mennicy wyszły... 

MŁYNARZ (oddaje kwit z niechęcią, Józef przygląda się wymiętemu świstkowi). 

JÓZEF (do siebie): Wiele jest na tobie moich łez i potu, kwiteczku... Ano, koniec z tobą... (drze papier) 

(Policjant i Wójt wychodzą) 

MŁYNARZ: Słuchajcie, Kurek, byłem wam z dawna życzliwy. 

JÓZEF: ??? 

MŁYNARZ: A teraz powiedzcie, jak przyjacielowi, skąd jest to złoto? 

JÓZEF (na dobre zniecierpliwiony): Tyle razy powiadałem! 

MŁYNARZ: Ja chcę wiedzieć naprawdę! 

JÓZEF (jak wyżej): Od początku mówię prawdę! 

MŁYNARZ: Drewniana figura do was zagadała? 

JÓZEF: Jak zbawienia duszy pragnę, tak! 

MŁYNARZ: I powiedziała, że przyjdzie? 

JÓZEF: Tak! 

MŁYNARZ: Mówiliście tu coś o dobrej wieczerzy? 

JÓZEF: Ano. Moja stara zarżnęła kurę i z reszty mąki upiekła placek... 
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MŁYNARZ: Ten dziad to jadł? 

JÓZEF: Pan Jezus, co w postaci dziada przyszedł do nas, jadł i powiedział, że dobre... 

MŁYNARZ (sam do siebie): Policjant nie ma racji, bo ten jest za głupi... Może rzeczywiście tak było, jak prawi?... Tyle 

złota za chudą kurę i kiepski podpłomyk! Ileż-bym dostał ja, żebym przyjął tego Jezusa - czy dziada, wszystko jedno; 

tego, co rozdaje złoto! - takim obiadem, jak się u mnie jada! Sutym, tłustym!... Ho!... (głośno) No, Kurek, do zobaczenia! 

Zaproszę was niedługo na ślub mojej Hanki... Na prezent nie potrzebujecie się bardzo wysilać... Parę takich krążków 

wystarczy... (pokazuje w stronę skrzyni i wychodzi, wzdychając). 
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Odsłona III 

 

(To samo, co w pierwszym akcie, bardzo wczesne rano. Pod kapliczką czeka młynarczyk Jasiek. Wygląda w stronę młyna, 

skąd nadbiega ostrożnie, rozglądając się na wszystkie strony, Hanka). 

 

HANKA: Jesteś, jesteś! Bałam się, że nie wrócisz, że się już nigdy nie zobaczymy!... 

JASIEK: Nie wróciłbym się po ciebie?! Mojaś ty! 

HANKA (przytulona do niego): Oknem wyskoczyłam. Ojciec mnie strasznie pilnuje... Rokitą wciąż straszy... A ja za 

Rokitę nie pójdę! (płacze). 

JASIEK: Prędzej go zabiję, niż za niego wyjdziesz! Nie płacz! 

HANKA: Odejdziesz, a ja co pocznę? 

JASIEK: Aby pracę znajdę i po ciebie wrócę... Byle mi cię tymczasem za mąż nie wydali... 

HANKA: Nie dam się! 

JASIEK: Jak ojciec naprze, to ustąpisz, niebogo... 

HANKA: Mama jest po naszej stronie... 

JASIEK: Matka boi się ojca jeszcze gorzej niż my... Niewiele nam ona pomoże... 

HANKA: Jezus nas nie opuści... (patrzy w górę z ufnością). 

JASIEK: Ktoś idzie! 

HANKA (przerażona): Ojciec śledzi mnie! (uciekają oboje w dwie przeciwne strony. Ale Filip nie myśli o córce i nie 

śledzi nikogo). 

FILIP (wygląda sam na spłoszonego. Idzie niepewnie, przystaje. Rozgląda się wokół podejrzliwie, myszkuje kijem po 

krzakach. Patrzy z ukosa na kapliczkę bardziej szarą i samotną niż kiedykolwiek. Zbliża się ku niej bokiem, gotów każdej 

chwili zmienić kierunek). 

FILIP (sam do siebie): Nie ma nikogo... Umyślnie w czas wyszedłem... O tej porze nikogo tu nie ma... (patrzy na 

kapliczkę) No co?... Podejść?... Nie podejść?... Łże ten Kurek, nie łże?... Filipie! Czyś rozum stracił? Przecież to jest 

niemożliwe!... Wariat tylko w to uwierzy... Wystarczy spojrzeć na to próchno... (przerażony zasłania ręką usta). Wcale 

nic nie powiedziałem... Drzewo jest faktycznie trochę stare... ale to nie przeszkadza. Szanowne, piękne drzewo... Więc 

podejść czy nie?... Skąd się wzięło złoto?... Tyle złota!... Warto się zbłaźnić, byle je dostać... Ryzyko żadne, przecież nikt 

mnie nie widzi!... No, dalej, Filipku!... (szaka ponownie po krzakach, nasłuchuje)... Nie ma żywego ducha... Odwagi!... 

Odwagi!... Prędzej! (klęka przed kapliczką, żegna się spiesznie). ...Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię 

Twoje... Panie Jezu Miłosierny, to ja, młynarz Filip... Znasz mnie pewnie, bo w całej okolicy mnie znają... Przychodzę do 

Ciebie prosić, żebyś przyszedł do mnie, jak przyszedłeś podobno do Józefa Kurka, i tak mnie obdarzył, jak jego... Bardzo 

Cię proszę!... Przyjdź Królestwo Twoje!... Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj... Tego złota na chleb 

powszedni daj mi z łaski swojej, Panie... Mówiłem tu kiedyś, gadając z Rokitą, że w Ciebie nie wierzę... Może to 

posłyszałeś i gniewasz się?... Nie w złej intencji to rzekłem wcale... Człowiek nieraz gada byle co... A odkąd zobaczyłem, 

jak obdarzasz ludzi, i widziałem Kurka złoto, coś mu dał, wierzę w Ciebie bardzo mocno i miłuję Cię gorąco... Tę Twoją 

kapliczkę odnowię... Bądź miłościw mnie grzesznemu!... Przyjdź Panie!... Przyjdź!(Podobnie jak w pierwszym akcie, 

kapliczka ożywa). 

JEZUS: Przyjdę do ciebie, Filipie... (Młynarz zrywa się z klęczek przerażony). 

FILIP: Rety! Rety! Więc to prawda, że Ty gadasz? Gadasz jak człowiek i przychodzisz do każdego, kto Cię wezwie?! 

JEZUS: Do każdego, do każdego przychodzę, ale mało gdzie dłużej zostaję... 

FILIP (klęka znowu, uspokojony): Mnie tam nie trzeba, Panie Jezu, żebyś u mnie wiekował... Dom mam po prawdzie 

duży, ale my wszyscy przyzwyczajeni do wygody, to nawet nie miałbyś gdzie się pomieścić... Byłeś przyszedł i tak 

obdarzył, jak obdarzyłeś tego głupiego Józefa... 

JEZUS: Każdego obdarzam jego własną miarą... 

FILIP: Oj, to dobrze, Panie, to bardzo dobrze!... Własną miarą... Moja miara jest nie byle jaka... Ty wiesz... Dziękuję Ci, 

Panie Jezu... Przyjdziesz na pewno?... 

JEZUS: Przyjdę do ciebie dzisiaj przed burzą... 

FILIP (spogląda niedowierzająco na niebo): Przed burzą? Niebo bez chmurki... Rosa na pogodę... No, ale Ty Bóg, to 

wiesz... Może się trafić burza... Oj, dobrze, że przyjdziesz... Oj, dziękuję... Kapliczkę odmaluję, że będzie jak nowa... 

(wstaje z klęczek słaniając się, przysiada na kłodzie). ...Gada! Naprawdę gada! Kurek nie łgał... Gadał do mnie... Filipie, 

nie jesteś pijany, nie śpisz, rozmawiałeś z Jezusem... Przyjdzie i obdarzy... „Każdemu daję własną miarą" ... Bardzo 

słusznie! Bóg musi być sprawiedliwy... Przyjęcie trzeba wyprawić nie byle jakie... Inne niż u tych dziadów Kurków... 

Zaraz zarządzę. Barana, cielaka zarżnę, prosiaka zakłuję... Zdałoby się i parę gęsi... Będzie miała Agnieszka roboty. A to 

co?... Hanka? 

HANKA (sądziła, że niebezpieczeństwo już minęło, i usiłowała wrócić do domu. Na widok ojca staje jak wryta). 

FILIP: Gdzieś chodziła? 

HANKA: Szukałam grzybów... 
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FILIP (śmieje się złośliwie): Domyślam się, jakich grzybów. Swojego gacha szukałaś. Oj, sprałbym cię, jak nieboskie 

stworzenie, gdyby nie to, że dużo mam roboty... Zresztą kto inny będzie cię już pilnował... Jego głowa... 

HANKA (mężnie): Ja nie wyjdę za Rokitę!... 

FILIP (śmieje się grubo): Zobaczymy, zobaczymy! Wiesz, co tu robiłem? Rozmawiałem sobie z Jezusem... Co się tak 

dziwujesz? Może nie wierzysz? Obiecał dziś do nas przyjść... 

HANKA: Nie bluźnij, ojcze!... 

FILIP: Pilno ci oberwać? Głupia gęś! Jezus powiedział, że przyjdzie i obdarzy mnie moją własną miarą... Rozumiesz, co 

to znaczy? Dostanę złota więcej niż Kurek... Jezus pobłogosławi ciebie i Rokitę... 

HANKA: Nie! 

FILIP: Jak to nie?... Kiedy mówię!... 

HANKA: Nie... Nie!... 

FILIP: Ach, ty bezbożniczko! Bogu będziesz się sprzeciwiać? Nie boisz się?!... 

HANKA: To niemożliwe, żeby Jezus chciał... 

FILIP: Przekonasz się. Poradzę ci coś, wiesz?... Poproś Jezusa, żeby ci Rokitę odmłodził... (rechocze z własnego 

dowcipu. Hanka porywa się bez słowa i odchodzi. Filip woła za nią). 

FILIP: Powiedz matce, że ma dać dziś najlepszą kolację, jaką zrobiła w życiu. A niech się coś nie uda, to popamięta! Ja 

sam zaraz przychodzę!... (siada znów na kłodzie, bardzo zadowolony). Dobrze być z Bogiem w zgodzie... Orację jakąś 

wypadnie pewnie powiedzieć... Może by od tych słów właśnie zacząć?... A dalej? Zależy od tego, czy złoto da przed 

wieczerzą, czy po wieczerzy... Do licha, a kto to?... (między drzewami ukazuje się Józef Kurek). Jeżeli mnie podglądał, to 

się zawiódł... Powiedzieć mu od razu, czy nie?... Lepiej nie... Dopiero, jak złoto będzie już u mnie... (głośno) Co robicie, 

Józefie?... 

JÓZEF (pogodnie): Chrust zbieram... 

FILIP (pogardliwie): Nie możecie nająć parobka? 

JÓZEF: A ja co będę robił? 

FILIP: Pilnował, żeby parobek nie próżnował... 

JÓZEF: Ej, to ja wolę sam... 

FILIP: A jak ze złotem? Rozdaliście już pewnie wszystko? 

JÓZEF (podchodząc): Z tym złotem to dziwna historia... Jego nie ubywa! 

FILIP (podskakuje): Co? 

JÓZEF: Nie ubywa. Ludzie się już zwiedzieli, więc cisną się koło domu i proszą. To ja daję, moja Małgośka daje, moja 

dziewucha daje, a w skrzyni tyle samo jest, co przedtem było... Ostańcie z Bogiem, panie młynarzu... (odchodzi). 

FILIP (olśniony): Nie ubywa!... Nie ubywa!... Słyszane rzeczy?! Ja nie taki głupi, żebym rozdawał, to mi będzie 

przybywać! Za rok będę miał pełną izbę, za dwa lata wypadnie budować osobny spichrz... Spichrz na złoto!... Pełen 

spichrz złota!... Wejdę tam co dzień, przegarnę, popatrzę i zamknę... Oj, nie pomyślałem, gdzie schować to złoto, co 

dzisiaj dostanę?... Czeladniki gotowe rozkraść... Mam jaką mocną kłódkę i pusty pokój?... Znajdzie się!... Najlepiej 

zresztą położę się na nim... Nie odejdę na krok... Dobry ten Jezus... Warto Go chwalić... Złoto, które nie ubywa!... 
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Odsłona IV 

 

(Scena przedstawia wielką sień w domu młynarza. Z jednej strony drzwi do kuchni, z drugiej do świetlicy, schody na górę. 

Na wprost drzwi wyjściowe. Wszędzie pełno ludzi. Kucharka, dziewczęta, czeladnicy, młynarczycy, wszystko kręci się, 

biega, potrąca. Sądny dzień. Młynarz bez kurtki, w kamizelce, biega wściekły, szturcha, łaje, klnie. Młynarzowo, 

zadyszana, drobna kobietka, nosi z kuchni do świetlicy półmiski, talerze. Za nią Hanka, ponura, rusza się jak automat. 

Dziewczęta w kuchni chichoczą). 

 

FILIP (wściekły): Nie śmiać się, tylko robić, do diabła! Wieczór za pasem, tylko patrzeć, jak goście zaczną się schodzić, a 

tu jeszcze niegotowe! 

AGNIESZKA (przystając, płaczliwie): Jaką ty mąkę dałeś, Filipie? Sama nie wiem, co jest? W babach zakalec! 

FILIP: Zakalec! Zakalec! Z mojej najbielszej, najpiękniejszej mąki! Opłatki można z niej piec, a ty zrobiłaś zakalec! 

Niedorajda! Ciasta nie potrafi upiec! Tfu! 

AGNIESZKA (jak wyżej): Nigdy mi się to nie zdarzyło... Może drożdże były złe... (z kuchni dolatuje gniewny wrzask) Co 

tam się stało znowu? 

KUCHARKA (za sceną): Pies szynkę zjadł!... 

AGNIESZKA (zezgrozą): Szynkę!... 

FILIP: Skaranie boskie! Zaraz tam zrobię porządek! Kto puścił psa?! Do stu diabłów rogatych?! 

AGNIESZKA (błagalnie): Filipie, nie sadź diabłami... 

FILIP: Anioł wściekłby się przy was, próżniaki! Wypędzę na cztery wiatry! Jak na złość robią... Ażeby to jasna cholera!... 

CZELADNIK: Panie młynarzu, muzykanci przyszli... 

FILIP: Niech czekają w kuchni. Dajcie im co zjeść. 

CZELADNIK (do młynarzowej); Pani gospodyni! Dajcie nam też co przekąsić... Przecie my bez obiadu... 

AGNIESZKA (skłopotana): Wiem, wiem... Takie urwanie głowy... Nikt nie miał czasu jeść. Weźcie sobie w kuchni tego 

mięsa, co leży na misce, i chleba... 

FILIP (dosłyszał ostatnie słowa): Ani mi się waż! Jeszcze czego! Zjedzą, jak po nas zostanie... Hultaje, łazęgi, psiekrwie 

zatracone! Poczekać nie mogą! 

CZELADNIK: Obcych karmią, a swojego głodzą... 

FILIP: Wynoś się od pierwszego, jak ci źle! 

ROKITA (wsuwa się wystrojony w czarny surdut): Teść się denerwuje? 

FILIP: Mam czego! Wszystko mi idzie na opak! Jakby się zmówiło! 

ROKITA (do Hanki): I ty coś nie w humorze, jagódko! Przyniosłem pierścionek zaręczynowy... Zapłaciłem za niego sto 

złotych, ale wart trzysta... Chodź, zobacz... 

HANKA: Nie ciekawam... 

ROKITA: He, he, jaka oporna. Droczysz się? Nie szkodzi. Dam sobie z tobą radę, dam... 

DZIEWCZYNA: Proszę pani! Proszę pani! 

AGNIESZKA (przerażona): Co znowu? 

DZIEWCZYNA: Kiszki popękały!! 

AGNIESZKA (pada załamana na krzesło. Filip rzuca się na dziewczynę, która ucieka, śmiejąc się w kułak). 

FILIP (z wściekłością): Do jasnej cholery! Do jasnej cholery! 

ROKITA: Teściu, teściowo, radzę się iść przyodziać, bo goście zaraz nadejdą... 

AGNIESZKA (wciąż płaczliwie): O Boże! Jeszcze nie skończyłam nakrywać! 

FILIP (popychając ją): Nigdy nic na czas nie zrobisz! Zawsze mam wstyd przez ciebie... Ruszaj się prędzej... (idą po 

schodach na górę). 

ROKITA (sam, chodzi ważny, zatrzymuje się w stronę kuchni): Co za swąd? 

KUCHARKA (za sceną): Nie chciałam już pani mówić, ale kapusta przypaliła się, aż gorzka... 

ROKITA: To co właściwie będzie na kolację? 

KUCHARKA: Ja już nie wiem, co się dzisiaj wyrabia! 

ROKITA (chodzi sam po sieni, skrobie się za uchem, myśli głośno): Czy wszyscy powariowali, a ja jeden przy zdrowych 

zmysłach zostałem? Ten drań Filip zdaje się rzeczowy człowiek, a także uwierzył... Uwierzył! W co?... W starą figurę 

spod lasu... No, niby nie w figurę, a w to, co ona wyobraża... To wszystko jedno! Tam nie ma nic! Gdyby był jakiś Bóg i 

widział, i sądził, toby mnie przecież dawno nagła śmierć spotkała... Tyle ludzi mnie klęło, a ja nic! Chodzę sobie zdrów i 

ożenię się z ładną dziewczynką... Na pewno Boga nie ma, nie... To lepiej, dużo lepiej... Nikt na tym świecie nie dba o 

głupich, słabych ludzi, tym bardziej na tamtym, który w ogóle nie istnieje... Śmierć to koniec i gnój, a zające są po to, 

żeby miały się czym pożywiać lisy... Cieszę się, że jestem lisem, nie zającem. .. Zające muszą sobie wymyślać jakieś 

pociechy, ja ich nie potrzebuję... Ale że Filip uwierzył?... Przekona się niedługo... Dopieroż będę z niego kpił!... 

DEWOTKA (uroczyście przybrana, drobne kroczki). 

ROKITA: Moje uszanowanie pani Ambrożowej! 
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DEWOTKA: Witam uprzejmie. A gdzie gospodarstwo? 

ROKITA: Jako przyszłemu zięciowi polecili mi zastępować ich przez chwilę... 

DEWOTKA: Ach, nie wiedziałam... Najlepsze życzenia składam dobranej parze!... 

ROKITA (drwiąco): Nieprawdaż, że bardzo dobranej? 

DEWOTKA (słodycz sama): Oczywiście... Niewielka różnica wieku jest zawsze korzystna... Dokąd gospodarstwo 

poszli? 

ROKITA: Do siebie, na górę, przygotować się duchowo na przyjęcie Wielkiego Gościa... Pani wie, o kim mówię?... 

DEWOTKA (kwaśno): Wiem, ale nie rozumiem, dlaczego taki sensowny człowiek jak pan Rokita, wierzy w to?... 

ROKITA (szczerze zdumiony i zaskoczony): Pani Ambrożowa sądzi, że... 

DEWOTKA (z mocą): Ja w to nie wierzę! Bo cóżby to była za sprawiedliwość? Mój panie! Ja co dzień lecę na Mszę, czy 

deszcz, czy śnieg, wszystko w domu rzucam, niech się dzieje, co chce, bo Bóg musi być pierwszy!... Ten Kurek, odpuść 

Boże! tylko w niedzielę do kościoła zaszedł i Jezus miałby do niego przychodzić, nie do mnie?! Wykluczone! 

ROKITA: Nie chciałem pierwszy mówić, ale mnie się to także wydawało dziwne... (zniża głos) Ale skąd złoto?... 

DEWOTKA (półszeptem): Na pewno gdzieś skradli, Kurek z tym dziadem, co się podział, nie wiadomo gdzie... Nie 

posądzam, Boże broń, nie mówię o nikim źle, ale tu inaczej być nie może... Samo się przecież nie narodziło... 

ROKITA (z entuzjazmem): Pani Ambrożowo! Pani jest naprawdę rozumną kobietą! 

FILIP z ŻONĄ (wystrojeni schodzą z góry. Witają się z Dewotką, po czym obie kobiety idą nakrywać stół w świetlicy). 

AGNIESZKA (ze skargą): Zakalec mi się zrobił, moja pani... Pies szynkę zjadł, kiszki popękały... 

ROKITA (dopowiada): Kapusta się przypaliła... (kobiety wychodzą do świetlicy) Filipie, o co się założymy, że nie 

przyjdzie nikt? (Stukanie do drzwi; wchodzą Dziennikarz, Polityk i Społecznik, powitania). 

DZIENNIKARZ (płonie ciekawością): Jesteśmy pierwsi? Nic się jeszcze nie działo? 

FILIP: Oczekujemy dopiero... 

DZIENNIKARZ: Czy to prawda, że ma przyjść... Ktoś?... 

FILIP: Owszem, właśnie... Nie wiemy dokładnie godziny, ale zapowiedział, że przyjdzie przed burzą... 

DZIENNIKARZ: Na dworze jest parno i niebo się zaciąga, więc powinno to nastąpić niedługo... (do Polityka) A co pan o 

tym sądzi? 

POLITYK: O czym? 

DZIENNIKARZ: O tym, po cośmy tu przyszli, o tym, o czym cała okolica od paru dni mówi... 

POLITYK: W tym steku bajek ja rozróżniam jedyną rzecz konkretną: złoto!... Złoto, które przyszło, nie wiadomo skąd... 

DZIENNIKARZ: Stoimy wobec zagadki... 

POLITYK (ton nieomylnego): Zagadki? Może mniej tajemniczej, niż się zdaje... Osobiście jestem przekonany, że kler 

zmontował tę całą historię dla agitacji wyborczej... 

SPOŁECZNIK: Nie sądzę. Księża to znani dusigrosze, nie marnowaliby tyle złota! Kurek rozdaje na prawo i na lewo, nie 

pytając nikogo o przynależność partyjną!... 

POLITYK: Na tym właśnie polega mądrość agitacji!... 

DEWOTKA (staje w progu, świetlicy): Panowie już atakują kler? A ja powiadam, że to jest wszystko intryga masońska... 

Ten Kurek to musi być mason... 

DZIENNIKARZ: Ależ to prostak ograniczony!... 

DEWOTKA: Udaje, dla niepoznaki... 

WSZYSCY: Co pani mówi? Co pani mówi?! 

DEWOTKA (z tryumfem): Właśnie sobie przypomniałam, że parę razy widziałam tego Józefa, jak się kręcił po obejściu 

w fartuchu żony... A czytałam w jednej książce, że masony fartuchy noszą!... 

MARCYSIA (służąca, przechodzi przez sień z wielkim ustrojonym tortem i wchodzi do świetlicy, przesuwając się koto 

Dewotki). 

DZIENNIKARZ: Pani to sama widziała? 

DEWOTKA: Widziałam! (dla podkreślenia tych słów macha ręką i zrzuca tort na podłogę. Brzęk). 

MARCYSIA: O Jezu!... 

AGNIESZKA (rzuca się zrozpaczona na podłogę, usiłuje zbierać, zawodzi): Mój tort! Sama go lukrowałam, ubierałam! 

Jedyna rzecz, która się udała! 

FILIP (czerwony ze złości wygraża Marcysi, która umyka do kuchni. Słychać grzmot odległy): Grzmi! Burza idzie! Jezus 

zaraz przyjdzie! Gdzie muzykanci? Niech się ustawiają... 

AGNIESZKA (jak wyżej): Mój tort... mój tort!... 

MUZYKANCI (wchodzą). 

FILIP (komenderuje): Tu się ustawcie, koło drzwi, (ustawia) Uważajcie! Za chwilę przyjdzie Jezus. W swojej postaci 

albo jako dziad... Do Kurka przyszedł jako dziad... Gdy więc otworzę drzwi i zobaczycie Jezusa, czy dziada, rżnijcie 

marsza... a głośno! Coście sobie przygotowali? 

STARSZY MUZYKANT: Tryumfy Króla Niebieskiego... (grają). 

FILIP: Doskonale!... Panowie goście! Proszę ustawić się w szpaler po dwóch stronach... Tam stanie fotograf... Gdzie 

fotograf? 

AGNIESZKA: Czeka w kuchni... 
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FILIP: Dawaj go! (Fotograf wchodzi z aparatem) Najlepiej tu. Będziecie filmować wszystko, od chwili gdy wejdzie... 

Szczególnie błogosławieństwo młodej pary!... Gdzie młoda para?... 

ROKITA: Jestem do usług! 

FILIP: Hanka!... Gdzie znów Hanka?! (W drzwiach świetlicy krótki, gwałtowny dialog między matką a córką). 

AGNIESZKA: Stań obok, stań, nie drażnij ojca!...  

HANKA (gwałtownie); Za nic!... 

AGNIESZKA: Biednaż moja głowa! Tort do niczego i z tobą ten kłopot... Stań!... 

HANKA: Niech mnie ojciec zabije... ja nie stanę! 

DZIENNIKARZ (do Społecznika): Panna młoda przejawia mało entuzjazmu... 

SPOŁECZNIK: Kto by się jej dziwił? 

AGNIESZKA (gorączkowo): Błagam cię, stań... Jak Jezus wejdzie, padniemy Mu obie do nóg i będziemy prosić... 

HANKA (posępnie): Nie wierzę, żeby Jezus tu przyszedł (podchodzi jednak do Rokity i staje przy nim). 

POLICJANT (wchodzi przez drzwi do kuchni): Jestem i ja... 

FILIP: W samą porę. Stań pan tutaj, z tej strony... 

POLICJANT: Wolę dalej, żeby całość mieć na oku i w odpowiedniej chwili wystąpić... (na stronie do Filipa) 

Przyprowadziłem ze sobą dwóch tajniaków, są w kuchni... Może wypadnie rewidować dziada... 

FILIP (półgłosem): Pewni ludzie? 

POLICJANT: Najlepsi, jakich mam... 

FILIP: Zatrzymam ich do rana do pilnowania tego złota, co dostanę... 

DZIENNIKARZ (do Społecznika); Nasz gospodarz coś mówi o złocie. Spodziewa się daru naprawdę!... 

SPOŁECZNIK: Straszna burza idzie... Patrz pan, jak na dworze ciemno! 

DZIENNIKARZ: Przygotowuję artykuł o tym zdarzeniu pod tytułem: Dziwny gość. Miałem wywiad z tym Kurkiem, ale 

to przygłupek, nie żaden mason. Nie umiał mi nic powiedzieć... Mam nadzieję, że uzupełnię swoje wrażenia dziś... 

SPOŁECZNIK: Spodziewamy się, że Kurek, choć mało rozgarnięty, zechce nam pomóc. Komitet przygotowuje do niego 

petycję, którą zaniesie specjalna delegacja... 

DZIENNIKARZ: Nazwałbym mój artykuł Narodziny legendy, gdyby nie to, że w legendach złoto ginie zwykle z 

nadejściem dnia, a tu zostaje... 

POLICJANT: Terę fere, panie redaktorze! Nie żadna legenda, tylko sprytnie zorganizowana szajka, którą niebawem 

wykryję... Już prawie jestem na tropie... 

POLITYK: Pan posterunkowy ma rację. Popełniamy błąd, łącząc w jedno trzy wątki niezależne od siebie, przypadkowo 

ze sobą w czasie złączone: uzdrowienie ślepej, halucynacje Kurka i złotonośnego dziada. Dwa pierwsze należą do 

dziedziny medycznej, trzeci do kryminalnej... 

POLICJANT: Naturalnie! 

DZIENNIKARZ (zapisuje w notesie): Pan przypuszcza halucynację? 

POLITYK (z wielką pewnością): Ależ tak! Objawy charakterystyczne. Człowiek chronicznie zagłodzony, biedny, przy 

tym zrozpaczony... Typowy obiekt dla zaburzeń wizualnych i audytywnych... 

DEWOTKA: Jak pan to ślicznie nazwał: zaburzenia wizu...? 

DZIENNIKARZ (do Polityka): Nasz gospodarz też uległ halucynacji, choć jest dobrze odkarmiony i nie zrozpaczony 

bynajmniej... 

POLITYK: Zwyczajny przejaw sugestii... 

BZURA (zastępca młynarza, starszy czeladnik, wbiega): Gdzie gospodarz? Panie młynarzu! W górach musiała spaść 

straszna ulewa, bo woda przybiera jak wściekła! Do rana może być powódź! Trzeba zastawy podnosić... 

FILIP: Ani mi się śni... Wara ruszać! 

BZURA: Woda rozwali! 

FILIP: Wola Boska! 

ROKITA: He, he, ubezpieczenie podniesione w porę... Czy się aby ta kombinacyjka opłaci?... Bo jeżeli woda szkód 

narobi? 

FILIP: Nie narobi. Znam się z wodą,.. 

BZURA: Panie młynarzu! Takiej burzy, jak ta, co idzie, jeszcze, pókim żyw, nie widziałem! Niebo wokół czarne... 

Zastawanie taka znów kiepska... Woda jest nagła... Woda nie lubi, jak jej się sprzeciwiać... Jeśli śluza od razu nie puści, 

gotowa rzucić się za młyn, w stare koryto, a wtedy biada!... 

FILIP (wzrusza ramionami): Brednie gadasz... Nie takie burze widziałem... 

BZURA: Niech Bóg broni od nieszczęścia! 

FILIP: Nie może być nieszczęścia, bo Jezus będzie tu w domu, u mnie... Ma przyjść przed burzą... A gdzie jest Jezus, tam 

nikomu włos z głowy nie spadnie... 

BZURA: Ja nie jestem taki pewny... 

FILIP (z pogardliwą wyższością): Znaczy, że w Boga nie wierzysz? 

BZURA (uparcie): Niech Bóg broni nieszczęścia! Ja bym wszystkie zastawy podniósł nie czekając... 

FILIP: Głupiś! Nie zawracaj głowy! Wynoś się!... 
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DZIENNIKARZ (do Polityka): O czym mowa? 

POLITYK: Zdaje się, że jest nagły przybór wody... 

SPOŁECZNIK: Więc to woda tak huczy?... 

DZIENNIKARZ: To niedobrze. Gotowa most zerwać i zostaniemy uwięzieni tu na całą noc... 

POLITYK: A „Oczekiwany Gość" nie przyjdzie, bo nie będzie dojścia... 

DZIENNIKARZ: Prawda! Uzyskamy doskonały sprawdzian, czy jego natura jest materialna, czy niematerialna... 

(W międzyczasie Hanka odeszła od Rokity i wygląda chmurnie przez okno). 

FILIP: Porządnie stać parami, Hanka! 

ROKITA (z kpiącą czułością): Chodź tutaj, mój skarbie! 

HANKA (stając przy nim, przez zęby): Nie wyjdę za was! 

ROKITA: Zobaczymy! 

HANKA (jak wyżej): Raczej się utopię! 

ROKITA: To się łatwo mówi. Woda jest zimna. 

HANKA: Patrzeć na was nie mogę! 

ROKITA: Przyzwyczaisz się! 

AGNIESZKA (do siebie): Och, żebyż On przyszedł! 

SPOŁECZNIK: Na pewno nie przyjdzie na taką pogodę. 

DZIENNIKARZ: Co znaczy sugestia! Mimo woli ciarki mnie przechodzą, jak gdyby zaraz miało się stać coś 

nieoczekiwanego... dziwnego... 

POLITYK: Przyznaję, że ja też... 

ROKITA: A ja wcale a wcale, bo wiem, że nic nie będzie i gotów jestem założyć się o...(W tym momencie słychać 

nieśmiałe, ale wyraźne stukanie do drzwi wejściowych, zaraz potem grzmot). 

FILIP: Nareszcie! Muzyka, grać! (Muzyka wali marsza. Goście stoją wyciągnięci w dwa rzędy. Młynarz otwiera szeroko 

drzwi i... mieni się na twarzy z wściekłości. Na progu, w miejscu Gościa, stoi mała, obdarta dziewczynka). 

FILIP (wściekły): Czego tu? Poszła precz! 

SIEROTKA: Panie młynarzu, pozwólcie mi zostać! Mamusia i tatuś pomarli... Sama idę... 

FILIP (jak wyżej): To nie przytułek dla włóczęgów! Zabieraj się! 

SIEROTKA: Tak się strasznie burzy boję... Pozwólcie na ganku posiedzieć! 

FILIP: Ani na ganku, ani w podwórzu! Wynoś się! 

SIEROTKA: Zlitujcie się, panie młynarzu! 

AGNIESZKA (nieśmiało): Filipie, pozwól jej zostać... Wezmę ją do sieni przy kuchni... 

FILIP: Cicho siedź! Ty byś zawsze próżniaków broniła! Włóczęgów wspomagała! (do Sierotki) Wynoś się! (zatrzaskuje 

drzwi). 

AGNIESZKA (ze łzami): Nawet jej nie zobaczysz, nie będzie ci zawadzać... Resztkami się pożywi... (kieruje się ku 

drzwiom). 

FILIP (zastawia jej drogę): Powiedziałem, że nie pozwalam! Od opieki nad sierotami jest gmina, nie ja! 

SPOŁECZNIK: Bardzo słusznie! Jedną z gorszych plag jest niezorganizowane, nie ujęte w ramy opieki społecznej 

żebractwo... Trzeba je tępić! Wspomagając każdego przychodzącego żebraka, pada się często ofiarą wyzysku... 

ROKITA: Święte słowa! Słuszne słowa! 

AGNIESZKA (nieśmiało): To dziecko! To dziecko! W taką noc... Na pewno chce po prostu znaleźć się pod dachem, a 

nie wyzyskiwać... 

FILIP: Co ty wiesz?! A może właśnie przysłana jest na przeszpiegi? 

AGNIESZKA (wzrusza ramionami): Przez kogo? 

FILIP: Nie widzisz dalej niż czubek własnego nosa, to nie zabieraj głosu! Przez kogo? Przez kogo? Mało jest takich?... 

(Stukanie do drzwi ponowne). 

WSZYSCY: A... a... a... 

FILIP (z tryumfem): Teraz to On! Muzyka, grać! 

(Wszyscy ustawiają się spiesznie, jak poprzednio, muzyka wali marsza. Filip sunie posuwiście do drzwi, otwiera je. Na 

progu stoi ta sama Sierotka). 

SIEROTKA (składa ręce): Panie młynarzu, nie gniewajcie się! Nie wyganiajcie mnie! Taka straszna, straszna burza, a ja 

tak się boję!... 

FILIP (głosem przerywanym z wściekłości): Jeszcześ tu? Jeszcześ tu?!... 

SIEROTKA (z płaczem): Nie bądźcie taki zły, panie młynarzu! Pozwólcie się schować pod dach! 

AGNIESZKA: Filipie! Filipie! Bądź człowiekiem! 

SPOŁECZNIK (chrząka): Choć potępiam nieuregulowane żebractwo, zdaje mi się, że w tym wypadku... 

DZIENNIKARZ: Puścić ją i koniec... 

FILIP (jak wyżej): Nie potrzebuję nauk od nikogo! (do żony) Milcz wreszcie! (do Sierotki) Ty mała włóczęgo! Jak jeszcze 

będziesz tu stać, poszczuję cię psem! Wynoś się!... 

ROKITA (obojętnie): Zamknijcież drzwi, teściu, bo wiatr... 

FILIP: Poszczuję cię psem!!! (zamyka ze złością drzwi) Ależ natrętna! (pauza) Coś w tym jest... 
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DZIENNIKARZ: Natrętność usprawiedliwiona!... 

FILIP: O nie! Mogłaby się przecież schować pod płot czy drzewo... Może ją naprawdę kto przysłał? Ale kto?... Pewnie ze 

względu na złoto, które mam dostać... 

AGNIESZKA (trwożnie): Mnie się też zdaje, jakby ją ktoś przysłał... I boję się... sama nie wiem czego... Filipie! Pozwól 

mi ją zawołać!... 

FILIP: Nie! 

HANKA: Zostaw, mamo! Ojciec nad własnym dzieckiem nie ma litości, to skąd by ją miał nad cudzym?... 

POLITYK (do Dziennikarza): Oho, trafiliśmy na konflikt rodzinny... 

DZIENNIKARZ: Zauważyłem to od razu... 

FILIP (do Rokity i Policjanta): Ręczę, przez kogoś nasłana!... 

POLICJANT: Słusznie. Nie bała się drugi raz wrócić... 

ROKITA (do Filipa półgłosem): Teściu, woda strasznie szumi... Gdzie ten wasz schowek z pieniędzmi?... 

FILIP (od razu nieufny): Abo co? 

ROKITA: Żeby go czasem woda nie zabrała, jeśli będzie powódź... Może lepiej zabrać stamtąd?... 

FILIP: Tam woda nie dojdzie... Musiałoby cały młyn znieść... (Na dworze błyskawice i grzmoty nieustanne). 

DZIENNIKARZ: Burza w pełni, a Gość nie przyszedł... 

FILIP (zdenerwowany): Przyjdzie... Musi przyjść... Przecież obiecał! 

DEWOTKA (wychodzi z świetlicy, przerażonym szeptem): Czy nie ma gromnicy, na burzę trzeba zapalić?... 

WSZYSCY: Gdzie się pani podziewała, pani Ambrożowo? 

DEWOTKA: Okropnie się boję burzy... To nie na moje nerwy... Pani Filipowa! Obrazek Miłosierdzia Bożego trzeba w 

oknie postawić, a prędko!... 

HANKA (szyderczo): Miłosierdzia? 

DZIENNIKARZ: Wzruszający zwyczaj ludowy! Te dzwonki, obrazki... 

DEWOTKA: Nie żartujcie, panowie, bo ściągniecie karę Boską... No co, pani Filipowa? Nie ma obrazka? 

AGNIESZKA (do siebie): Mam, ale nie śmiem...(Znów stukanie,,.) (Ogólne wrażenie. Wszyscy ustawiają się znów po raz 

trzeci. Muzykanci trzymają smyczki w pogotowiu. Ogłuszający grzmot, aż dom się zakołysał Młynarz otwiera drzwi. Ta 

sama Sierotka). 

SIEROTKA (klęczy na progu, ocieka deszczem, prosi żałośliwie): Wspomóżcie mnie, panie młynarzu, a Bóg wam 

nagrodzi... Nie wyganiajcie w taką noc!... 

FILIP (siny zezłości): Precz! Precz! 

DEWOTKA: Zamykać drzwi! Przeciąg sprowadza piorun! Zamykać drzwi!! 

SIEROTKA (wsuwa się tak, że drzwi zamknąć nie można): Ulitujcie się, panie młynarzu! Przez Jezusa Ukrzyżowanego! 

FILIP: Wynoś się! Nasłali cię tutaj na mnie, wiem! Niedoczekanie!... Uciekaj, bo spuszczę psa!... 

DEWOTKA (histerycznie): Wyrzućcie ją! Zamykajcie drzwi!... 

FILIP (w podwórze): Chłopaki! Spuśćcie tam psa! A żywo! (Wicher, ulewa, błyskawica za błyskawicą, grzmoty). 

SIEROTKA (głos jej dziwnie wyraźnie rozbrzmiewa): Ulitujcie się, panie młynarzu!... Ulitujcie się nade mną i nad 

sobą!... 

FILIP (nieprzytomny ze złości): Bierz ją, Nero!! (zatrzaskuje drzwi. W ciemności słychać warczenie złego psa i bolesny 

krzyk dziecka, po czym cisza). 

AGNIESZKA (płacze): Karę Bożą ściągniesz na ten dom... 

DEWOTKA: Mało nie umarłam ze strachu, bo wiadomo, że taki przeciąg... 

ROKITA (z łagodną naganą): Za ostro, teściuniu. Ci panowie są zgorszeni! 

FILIP: Nie dbam, czy się kto gorszy... Robię, co uważam za potrzebne... Nienawidzę żebraków! Każdy powinien 

pracować i siedzieć na swoim miejscu! 

DEWOTKA (wzdycha): Wielkie to musiało być ladaco, ta mała, kiedy opiekunowie ją wygnali w taką noc... 

DZIENNIKARZ (wyciąga notes): Jak to ona powiedziała na końcu? „Zlituj się nade mną i nad sobą!"... Ciekawe! Co 

chciała przez to powiedzieć?... 

POLICJANT: Nic nie chciała powiedzieć. Wyuczono ją na pamięć, jak papugę, i pomyliła słowa... 

FILIP (już ochłonął): Nie poszczułbym jej psem, gdyby się tak nie naprzykrzała; a i to akurat teraz właśnie, kiedy 

czekamy na wyjątkowego Gościa... 

POLITYK: Nie wierzę w Jego nadejście. Miał przyjść przed burzą, a tu leje jak z cebra... 

SPOŁECZNIK: Istne oberwanie chmury... 

ROKITA: Jestem pewny, że nie przyjdzie! Od początku byłem pewny! Chciałem się o to zakładać!... 

POLICJANT: Masz pan słuszność. A dlaczego nie przyjdzie? Bo mnie zwąchał! O, to chytry ptaszek! Domyślałem się, 

że obserwuje dom, toteż zaszedłem z moimi chłopcami z tyłu, od kuchni, a jednak się spostrzegł... Nie dziwię się, że 

wolał nie spotykać mnie!... Zdemaskowałbym go od razu!... (Pioruny, deszcz bębni w szyby, lampy się kołyszą, wiatr 

huczy). 

FILIP: Musi przyjść! Przecież obiecał! Nie wystrychnąłby mnie na dudka! Obiecał, że przyjdzie i obdaruje mnie lepiej 

niż Kurka! Ja się nie zgadzam, żeby nie przyszedł! Ja nie będę stratny!... 

KUCHARKA: Proszę pani! Czy można dawać kolację, bo kury ze wszystkim wyschną... 
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AGNIESZKA (jękliwie): Filipie, czy dawać kolację? 

POLITYK: Oj, dawać, dawać! Jesteśmy wszyscy setnie głodni!... 

ROKITA: Dawać! 

POLICJANT: Dawać! Czas wypić zdrowie państwa młodych! 

FILIP: Nie dawać! Czekać! Musi przyjść! 

DZIENNIKARZ: A jeśli nie przyjdzie? Skoro przed burzą nie przyszedł, to teraz tym bardziej... 

ROKITA: Najlepszy sposób na sprowadzenie spóźnionego gościa, to siąść do stołu... 

WSZYSCY: Ma słuszność! 

FILIP (z pasją): Nie! Nie! Nie siądziemy! O, ja nie zrezygnuję tak łatwo! Ja Go przymuszę! Musi zrobić, co obiecał! Nie 

radzę Mu mieć mnie przeciwko sobie... 

ROKITA: Idźże Mu to, teść, powiedzieć... 

FILIP: A właśnie, że pójdę! Pójdę i sprowadzę Go! (chwyta z wieszaka płaszcz i czapkę). 

AGNIESZKA (przerażona, usiłuje go zatrzymać): Filipie! Oszalałeś? Na taką ulewę, w taką burzę? Jeszcze cię woda 

zaleje! 

FILIP (wyrywa się): Puszczaj, do cholery!! (ubiera się gorączkowo). O, ja nie pozwolę z siebie żartować! Czekajcie! Za 

kwadrans będę razem z Nim z powrotem! (wybiega w szalejącą burzę, zatrzaskuje drzwi, wszyscy patrzą za nim 

zaskoczeni). 

HANKA (jednym susem skacze do drzwi, chwyta po drodze chustę matki, narzuca na ramiona i otwiera drzwi). 

AGNIESZKA: Hanka! Co ty? Dokąd? 

HANKA (wyzywająco i desperacko): W świat! (wyskakuje na dwór). 

ROKITA (puszcza się za nią, lecz spojrzawszy na deszcz, cofa się z powrotem): Na taki deszcz nie będę gonił... Zmoknie 

i wróci... (do obecnych wyjaśniająco) Zwyczajne panieńskie fochy... Dodają smaku miłości... 

POLITYK (do towarzyszy): Wieczór się nie udał... Najważniejszy Gość nie przyszedł... Narzeczona przed zaręczynami 

uciekła... 

DZIENNIKARZ (ziewając): Jestem rozczarowany legendą oglądaną z bliska. 

SPOŁECZNIK: Jeżeli jeszcze kolacji nie dadzą, klapa będzie generalna. 

POLITYK: Ja bym zrezygnował z kolacji, byle już być w domu. Atmosfera robi się bardzo nieprzyjemna... 

DZIENNIKARZ: Słyszycie, jak woda huczy?... 

KUCHARKA (płaczliwie): Proszę pani, co z kolacją? Jedno już wystygło, drugie wyschło... 

AGNIESZKA (apatycznie): Trzeba czekać, aż pan wróci... (pauza, ulewa, wicher). 

POLICJANT: Dajcie nam tymczasem napić się wódki, pani młynarzowo... 

AGNIESZKA (zmieszana): Mąż ma klucze przy sobie... 

POLICJANT: Do licha! 

BZURA (wpada blady): Jezusie, Maryjo! Gdzie Filip? Rzeka młyn obeszła... Ino patrzeć, przerwie groblę!!!... 

WSZYSCY (skupiają się wokół, natarczywe pytania): Co to znaczy? Co robić? Uciekajmy!... 

ROKITA: Bez paniki! (do Agnieszki) Teściowo, gdzie Filip trzyma pieniądze w schowku? 

AGNIESZKA: Nie wiem, nie wiem... 

ROKITA: Przecież nie wyjdziemy bez nich! Musicie wiedzieć!... 

AGNIESZKA: Nie wiem, nie wiem... 

POLITYK (rozkazująco): Kto chce, niech zostaje. My wychodzimy... (otwiera drzwi i cofa się przerażony. Tuż za 

drzwiami przewala się wezbrana, hucząca woda). Grobla zerwana!!!... 
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Odsłona V 

 

(Scena ta sama, co w I i III akcie. Droga, las, burza. Drzewa gną się do samej ziemi. Deszcz pada. Ciemno. Co chwila 

błyskawice. Młynarz brnie z głową schyloną, walcząc z wichrem. Nie widzi nic. Szuka drogi, obmacuje drzewa. W świetle 

błyskawicy spostrzega kapliczkę tuż przed sobą). 

 

FILIP (aż się zatrząsł ze złości): Siedzi sobie, jak gdyby nigdy nic! Jakby mnie nie naraził na tyle kosztów i na drwiny! 

Siedzi sobie! (podchodzi bliżej, ugina się nisko) W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego! Panie Jezu! Tego się nie 

spodziewałem! Obiecywałeś przyjść do mnie i obdarzyć mnie... Powiadają, że jesteś w obietnicach wierny, to 

wierzyłem... Święcie wierzyłem... Gości zaprosiłem, jedzenia nagotowałem, jak na Wielkanoc... Czekałem, czekamy 

dotąd... Wszyscy śmiać się ze mnie będą... Obiecywałeś, Panie Jezu, i nie zrobiłeś. Nie byłeś... (Wiatr nagle przycicha, 

robi się cisza. W tej chwili słychać wyraźnie odpowiedź). 

JEZUS: Byłem u ciebie, Filipie... 

FILIP: Za przeproszeniem, Panie Jezu, to nieprawda! Musiałeś się omylić i do innego młynarza zajść... Na Ciebie 

czekałem cały dzień... 

JEZUS: Byłem głodny, nie nakarmiłeś mnie... Byłem spragniony, nie napoiłeś mnie... Byłem bezdomny, nie przyjąłeś 

mnie... 

FILIP: Panie Jezu Chryste! To są niesłuszne pretensje! Jedna omyłka! Gdzież ja bym Ciebie zostawił głodnym albo 

bezdomnym, kiedy tyle wywaliłem na Twoje przyjęcie! Kiedy tyle się po Tobie spodziewałem! Nie byłeś u mnie!... 

JEZUS: Byłem u ciebie. Psa na mnie poszczułeś... 

FILIP: Nie na Ciebie, Panie! Gdzieżby! Poszczułem, owszem, ale na żebraczkę, sierotę, co skomlała pode drzwiami... 

Gdzieżbym ja Ciebie śmiał?! 

JEZUS: Ta dziewczyna sierota to ja byłem, Filipie... Patrz, dotąd mi noga krwawi... (wskazuje głęboką szramę na drewnie 

nogi. Ze szramy spływa kroplami świeża krew. Wydaje się, że las zastygł w grozie). 

FILIP (przerażony): A tom się urządził! Panie! Panie! Przebacz! (Ale Bóg milczy, a wokół burza rozszalała się ponownie. 

Piorun pada tuż koło Filipa, który skulony przypadł do ziemi. Naraz podnosi głowę, słucha. Poprzez wicher słychać huk, 

przerażający trzask, zbiorowy chór ludzkich głosów, jakby obłąkanych z trwogi, który ucina się nagle. Zza drzew wypada 

Hanka. Robi wrażenie obłąkanej. Włosy zmoczone oblepiają jej strugami twarz. Pędzi, nic nie widząc, potyka się o Filipa, 

schyla się, rozpoznaje go, wybucha nieprzytomnym śmiechem, gestykuluje, krzyczy): 

HANKA: Tuście, ojcze! Młyn zerwało! Młyn zerwało! Słyszycie? Zabrało ze wszystkim! Ledwom z grobli zeszła! 

Gruchnęło... zakręciło i woda zalała... Mama!... Mama też!... (szloch). Wszyscy potonęli! Słyszycie? (szarpie młynarza za 

ramię) Na dnie rzeki Rokita!... Słyszycie?... W rzece wasz zięć... Już mnie za niego nie wydacie! W rzece wasze 

bogactwo! W rzece wasz majątek... To wszystko przez was!... Mamo!... Mamo!... (załamuje się i szlocha rozpaczliwie. 

Filip patrzy tępo osłupiałymi oczami i stęka głucho, jak zwierzę. W oddali słychać dzwon. To w kościele dzwonią na 

trwogę. Od wsi nadbiegają Kurek, Jasiek, Cieśla, Mularz, Wójt i inni. Niosą bosaki, sznury, krzyczą) 

RATOWNICY: Kto żyw, na pomoc!... Młyn zerwało!... Ludzi ratować!... 

JASIEK (spostrzega Hankę): Hanuś! Żyjesz!... A reszta? 

HANKA (szlocha): Zabrało ich... Mamę też... 

JASIEK (głosem wodza): Może ich uratujemy! Mogli uczepić się belek... Dalej, żywo!... Czółna powiążemy!... 

HANKA: Ratujcie mamę! (Wybiegają wszyscy. Kurek biegnący na końcu zatrzymuje się przy skulonym półprzytomnym 

młynarzu). 

JÓZEF: Mało nas! Chodźcie pomóc! Opamiętajcie się, panie młynarzu! Chodźcie, będziemy ratować! 

FILIP (w przestrzeń): Przepadło wszystko... Dziad jestem... Nic nie mam... nic nie mam... 

JÓZEF (dźwigając go energicznie na nogi): To lepiej! Prędzej Jezusa spotkacie!... Chodźcie!... 
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Uwagi w związku z wystawieniem obrazu scenicznego „Gość Oczekiwany” 

 

Zmiana dekoracji po każdym akcie jest niemożliwa ze względu na krótkość aktu ostatniego i trzeciego. Akcja trwałaby 

krócej niż przerwa konieczna dla zmiany dekoracji. Z tego powodu, przy wystawieniu tej sztuki w Warszawie, 

zastosowano system kotarowy. Kapliczka znajdowała się na scenie cały czas, na wprost widza. W aktach drugim i 

czwartym była przesłonięta muślinem i pogrążona w cieniu. Po lewej stronie znajdowała się chata Kurka (okienko, drzwi, 

stół, ława, skrzynia) - po prawej bogate wnętrze domu młynarza, światło padało tam, gdzie się rozgrywała akcja. Reszta 

pozostawała w cieniu, prawie niewidoczna. Efekt był zupełnie dobry. 

 

Chrystusa Pana grał młody chłopiec o regularnych, ładnych rysach, uszminkowany na kolor drzewa, z cierniową koroną 

na głowie. Z czerwonej plasteliny ulepione krople krwi ściekały mu po skroniach. Owinięty w czerwoną, spłowiała 

szmatę, z trzciną w ręce, siedział z brodą podpartą na ręku wewnątrz kapliczki tak nieruchomo, że w czasie 

przedstawienia publiczność była przekonana, iż jest to figura wzięta z kościoła, nie żywy człowiek. Toteż, gdy pod koniec 

aktu pierwszego wyciągnął rękę i przemówił, wrażenie na sali było olbrzymie. Zdaje mi się, że ten system należy 

stosować zawsze. 

 

Gość Oczekiwany nadaje się więcej do grania przez amatorów niż przez zawodowych aktorów, trzeba go bowiem grać 

bardzo prosto, a równocześnie z przejęciem. Trzeba wierzyć, że w tej pozornie naiwnej sztuce zawarta jest prawda. Jezus 

istotnie przychodzi do każdego, kto Go wezwie, ale rzadko gdzie dłużej zostaje... Istotnie, niewierny, czy to nie On 

wyciąga rękę proszącą za pośrednictwem biedaka, włóczęgi, chorego, który nas o pomoc prosi. Istotnie, odmawiając 

komukolwiek pomocy, odmawiamy jej Jemu. 

 

Józef Kurek i jego rodzina miłowali Chrystusa Pana bezinteresownie i szczerze, toteż nagroda, jaką otrzymali, była 

ogromna. („Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a reszta będzie wam przydana"...). 

Filip usiłował wykorzystać Boga dla swoich celów, a z pobożności osiągnąć korzyści materialne. Co krok natykamy się w 

życiu na ludzi podobnie wiarę pojmujących. 

 

Dlatego Gościa Oczekiwanego należy grać z pełnym zrozumieniem, tak prosto, jak był napisany. Wszelkie „gierki", tak 

miłe artystom scenicznym, byłyby tu nie na miejscu. 


