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WNĘTRZE. LOTNISKO, TERMINAL. NOC

Małe lotnisko pasażerskie gdzieś na wschodzie Polski.

Pasażerowie stoją w kolejce do odprawy, co chwile kolejna

osoba przechodzi przez bramkę bezpieczeństwa, której pilnuje

STRAŻNIK.

W kolejce stoi również TOMASZ SZULC. Brunet ścięty na

zapałkę, ok.30 lat. Wysoki, dobrze zbudowany, widać, dużo

czasu spędza na siłowni. Na głowie nosi czapkę z daszkiem,

głęboko zsuniętą na czoło.

Tomasz jest zdenerwowany, ale próbuje to ukryć. Co chwila

rękawem bluzy wyciera pot lejący mu sie z czoła. Obserwuje

lotnisko. Swoją uwagę skupia na osobach noszących mundury.

Dwóch policjantów rozmawia,w ręku trzymają jakieś zdjęcie,

naradzają się. Krzysztof wyłapuje ich a kiedy jeden z nich

patrzy w jego stronę szybko odwraca wzrok.

Gdzieś w tle na telewizorach, zawieszonych na ścianach

pojawiają się niepokojące krwawe sceny z zamieszek w Los

Angeles. Murzyni, latynosi, biali obrzucają policję

kamieniami i butelkami. Na żółtym pasku wyświetlają się

informacje, ale Tomasz nie zwraca na nie uwagi.

Jego kolej.

Tomasz przechodzi przez bramkę wcześniej odkładając na bok

telefon, zegarek, klucze i monety z portfela. Czujnik

wykrywania metalu zaczyna jednak wyć.

STRAŻNIK:

Proszę się cofnąć

Tomasz cofa się znowu za bramkę, grzebie w kieszeniach nic

nie znajduje. Strażnik przygląda mu się podejrzliwie. A może

Tomaszowi się tak tylko wydaje. Jest coraz bardziej

zdenerwowany i toczy walkę by to ukryć.

Rozpaczliwie przeszukuje kolejne kieszonki w spodniach. Nic

nie znajduje.

Pasażerowie stojący za nim coraz bardziej zniecierpliwieni,

ktoś wzdycha, ktoś coś mówi szeptem do osoby stojącej obok.

W końcu mężczyznę oświeca. Lekko unosi bluzę i ściąga ze

spodni pas, z wielkim metalowym zapięciem.

Kładzie go obok bramki, znów przechodzi, sygnał alarmowy

milczy.

(CONTINUED)
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STRAŻNIK:

W porządku

Strażnik przepuszcza Tomasza, który rusza w stronę jednego z

korytarzy.

WNĘTRZE.SAMOLOT.NOC

Tomasz za innymi pasażerami wchodzi na pokład. Patrzy na

bilet, znajduje swoje miejsce, lecz nie siada lecz idzie

dalej, na sam koniec kadłuba, gdzie znajduje się toaleta. Na

ramieniu trzyma małą torbę sportową.

Wchodzi do toalety, zamyka drzwi od środka, zdejmuje czapkę,

którą kładzie obok umywalki. Odkręca kran, przemywa twarz,

na której pojawia się niemały wyraz ulgi.

Po chwili unosi bluzę do góry. Okazuje się, że cały brzuch i

plecy oblepiony jest taśmą przylepną, pod którą znajdują się

grube pliki banknotów.

Tomasz zaczyna odrywać ostrożnie taśmę po czym wkłada

pieniądze do torby.

Pukanie do drzwi.

STEWARDESSA: (ZZA DRZWI)

Proszę pana? Musi pan wyjść i zająć

swoje miejsce.

TOMASZ SZULC:

Już, chwileczkę!

Tomasz pośpiesznie wkłada banknoty, walczy z czasem.

Stewardessa znów puka do drzwi, tym razem mocniej. Na czole

mężczyzny, znów pojawiają się drobinki potu.

Stewardessa coraz wyraźnie poirytowana, ma już zapukać po

raz kolejny kiedy drzwi się otwierają, Tomasz wychodzi z

toalety, uśmiecha przyjaźnie i przepraszająco do kobiety.

Rusza w stronę swojego miejsca. Torbę wkłada do schowka,

siada.

Przy oknie siedzi KRZYSZTOF CZERSKI. Mężczyzna w średnim

wieku, ubrany w garnitur, na nosie okulary w drogich

oprawkach. Wygląda trochę jak księgowy, trochę jak

biznesmen, trochę akwizytor domowy. Na kolanach trzyma

laptopa, sprawdza jakieś wykresy.
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Tomasz siedzi i powoli się odpręża. Druga stewadessa wydaje

pasażerom instrukcje, jak mają postępować w razie

zagrożenia, pokazuje gdzie znajdują się maski tlenowe.

Tomasz patrzy na zegarek.

Nagle dostaje w czymś głowę, odwraca się, za nim siedzi

kobieta, niewiele starsza od niego oraz mały, ok

sześcioletni chłopiec, który bawi się Trasformersem robiąc w

powietrzu kółka i naśladując odgłos silnika.

Matka chłopca nazywa się NINA. Kiedyś była napewno

atrakcyjną dziewczyną, lecz trudy rodzicielstwa i codzienne

sprawy dodały jej trochę zmarszczek mimicznych i kurzych

łapek pod oczami. Nie jest zadbana, na rudych włosach już

pojawiły się ciemne odrosty.

Nina próbuje uspokoić chłopca, patrzy na Tomasza

zawstydzona.

NINA WILKOSZ:

Najmocniej pana

przepraszam...Antek!

Chłopiec nie reaguje, dalej się bawi. Tomasz nic nie mówi,

układa się z powrotem wygodnie w fotelu.

Nastolatka siedząca obok, w drugim rzędzie , zwraca się do

Niny zdegustowana.

OKTAWIA:

Mówiłam że tak będzie, trzeba go

było zostawić z dziadkami.

Antek chce pokazać siostrze środkowy palec, ale wyciąga

wskazujący. Matka, coraz bardziej poirytowana natychmiast

reaguje, łapiąc go za rękę.

NINA WILKOSZ:

Co ja ci mówiłam...Masz przestać,

rozumiesz!?

OKTAWIA to jeszcze podlotek, ma trzynaście, może czternaście

lat, ale już wkroczyła w okres buntu. Ma minę jakby ciągle

działa jej się jakaś krzywda. Zakłada słuchawki na uszy, na

telefonie włącza muzykę.

Przez głośniki odzywa się pilot, który przedstawia się

(kapitan JAKUB GÓRSKI)i życzy pasażerom miłego lotu.

Pasażerowie na polecenie stewardessy zapinają pasy.
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Chwila oczekiwania, po chwili słychać dźwięk uruchamianych

silników, turbiny zaczynają pracować na coraz większych

obrotach.

Samolot powoli zaczyna ruszać po pasie.

Nagle jednak turbiny zaczynają zwalniać, silnik cichnąć aż w

końcu samolot się zatrzymuje.

Pasażerowie w konsternacji, co się dzieje?

Krzysztof Czerski wygląda przez okno, zauważa nadjeżdżające

w stronę samolotu samochody służb ochrony lotniska, a za

nimi autobus. Odwraca się w stronę równie zdezorientowanego

Tomasza.

KRZYSZTOF CZERSKI:

Co się dzieje?

Tomasz spogląda przez okno. Z roomu wychodzi stewardessa.

Jest zdenerowana, ale mówi spokojnie, opanowanym tonem, tak

jak ją uczono w takich sytuacjach.

STEWARDESSA:

Spokojnie, proszę zachować spokój.

Lot został odwołany, będziemy

musieli opuścić pokład.

Stewardessa zaczyna wydawać instrukcje, ale zostaje

zagłuszona przez pasażerów. Część jest przestraszona, część

zdenerwowana.

Antek przytula się do matki, Oktawia zdejmuje słuchawki z

uszu.

Ludzie zaczynają wstawać z siedzeń, stewardessa dalej wydaje

instrukcje jak mają postępować, uspokaja pasażerów. Kieruje

ich w stronę jednego z wyjść.

Tomasz puszcza Krzysztofa przodem, sam sięga do schowka po

torbę, zostaje na samym końcu.

STEWARDESSA:

Proszę to zostawić, nie mamy czasu!

Tomasz nie reaguje, ON MUSI MIEĆ TĄ TORBĘ! Stewardessa

podbiega i łapie go pod łokcieć.

STEWARDESSA:

Już!!!

Tomasz patrzy na minę kobiety. Dopiero teraz zauważa strach

w jej oczach.
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TOMASZ SZULC:

Co się stało? Jakaś awaria? Alarm

bombowy?

STEWARDESSA:

Nie wiem. Musimy już iść!

Tomasz rusza za stewardessą, ostatni raz rzucając okiem na

schowek gdzie schował torbę z pieniędzmi.

PLENER.PAS LOTNISKA.NOC

Wyjście awaryjne się otwiera, wysuwa się nadmuchiwana

zjeżdżalnia. Na dole już czekają ratownicy i służby

porządkowe.

Pasażerowie zaczynają po kolei zjeżdżać na dół.

Antek się boi, trzyma kurczowo nogi mamy.

NINA WILKOSZ:

Nie bój się kochanie, nic ci się

nie stanie, mama jest za tobą.

Ktoś ponagla Ninę, Antek w końcu puszcza sie nogi, Nina

delikatnie kładzie go na poduszce a ześlizguje dziecko w

dół.

Nina odwraca w stronę Oktawii, nie musi jednak nic mówić.

Dziewczyna bez słowa protestu zsuwa się po zjeżdżalni.

Tymczasem pod samolot podjeżdża autobus. Służby ratunkowe

kierują pasażerów w stronę pojazdu.

Na końcu zjeżdża Tomasz a za nim stewardessy i piloci.

PLENER. ZA PASEM LOTNISKA. NOC

Autobus oddala się od samolotu, wjeżdża na jeden z zakrętów.

W środku dalej panuje zamieszanie, ludzie mimo, że

bezpieczni, dalej w strachu, zaniepokojeni. Z przodu siedzi

dwóch pracowników ochrony lotniska, ich napięte twarze

sugerują, że stało sie coś złego. Bardzo złego. Szepczą coś

do siebie.

Krzysztof podnosi się z fotela. Wciąż ma w ręku zamknięty

notebook, który udało mu się wynieść z samolotu.
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KRZYSZTOF CZERSKI:

Do diabła, panowie, co się dzieje?!

Dlaczego zawrócili nasz samolot!!?

Pasażerowie mu wtórują, przekrzykując się nawzajem.

Ochroniarze nie reagfują.

KRZYSZTOF CZERSKI:

Kiedy podstawią następny?! Dzisiaj

rano muszę być w Londynie!

Nina tuli zapłakanego Antka, obok siedzi Oktawia, próbująca

okiełznać strach. Kurczowo trzyma się swoich kolan.

Nina wyciąga telefon. Wybiera jakiś numer, próbuje się

połączyć.

Słyszy: Abonent tymczasowo niedostępny.

Patrzy na pasek zasięgu, zero kresek. Ktoś inny również chce

się gdzieś dodzwonić. Bezskutecznie.

MĘŻCZYZNA Z AUTOKARU:

Dlaczego nasze telefony nie

działają!? Nie mogę się dodzwonić

do żony!

Tomasz siedzi na samym końcu autobusu, jakby nieobecny. Jego

twarz wyraża wiele emocji, najlepiej opisać je jako

rozczarowanie. Plan się nie udał, kasa została w samolocie.

Nad autobusem rozlega się głośny, niemal ogłuszający warkot

silników.

Tomasz patrzy przez tylną szybę autokaru, oddalającego się

coraz dalej od lotniska.

Widzi samolot lecący nisko nad oświetlonym pasem startowym.

Nisko, i zdecydowanie za szybko.

Zamiera.

Podwozie się otwiera, wysuwają się koła. Samolot zniża lot,

na pełnej prędkości podchodzi do lądowania.

Autobus jest już na tyle daleko, że samolot znika za

horyzntem.

Nagle w szybie pojawia się pomarańczowa łuna, a po chwili w

górę unosi słup ognia.
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PLENER. PAS LOTNISKA. NOC

Wrak samolotu płonie, wkoło porozrzucane części maszyny,

bagaże, rzeczy osobiste, które w żarze ognia topią się i

czernieją.

Kilkanaście wozów strażackich nadjeżdża od strony lotniska.

Strażacy wyskakują z samochodów, rozkładają sprzęt, wszystko

robią w niebywałym pośpiechu.

Dowódca wydaje rozkazy, ponagla swoich ludzi.

Zaczyna się akcja gaśnicza, w ruch idą węże strażackie,

gaśnice.

Jeden ze strażaków to młody chłopak, widać żółtodziób. Nie

jest w stanie się skupić na pracy, jak zahipnotyzowany

wpatruje się w ogień i wrak samolotu.

STRAŻAK:

Rusz dupę młody!!!

Młodziak chwyta i zaczyna szybko skręcać części węża.

Słyszy jakiś metaliczny hałas. Patrzy w stronę wraku. Po

aslafcie toczy się rozgrzany do czerwoności termos.

Strażak patrzy na termos a potem znów na płomienie.

Przeciera oczy, które zalewa mu pot kapiący z czoła.

Jeszcze raz spogląda w płomienie.

Zauważa sylwetkę człowieka.

Trudno poznać czy to mężczyzna czy kobieta. Sunie się

powoli, drepcząc między porozrzanymi częściami samolotu.

Cały płonie, ale najwyraźniej ogień nie sprawia mu bólu.

Po chwili jednak upada na ziemię, trzęsie się jak paralityk,

próbuje wstać, lecz ogień doszczętnie niemal wypalił

kończyny do gołej kości.

Po chwili nieruchomieje.

Strażak patrzy na wszytko z przerażeniem, niedowierzaniem.

Kiedy wydaje się, że trup się już nie podniesie ten unosi

lekko głowę. Jego oczodoły to czarne dziury, z których

buchają pomarańczowe płomyki.

(CONTINUED)



CONTINUED: 8.

Wydaje złowrogi pomruk a potem wyciąga rękę w jego kierunku,

jakby chciał go złapać.

(INTRO SERIALU)

PLENER. PODJAZD, PRZED RZĘDEM KAMIENIC. DZIEŃ

Niewielkie podkarpackie miasteczko. Rynek. Otoczony starymi

kamienicami, pośrodku których wciśnięto ratusz, parę małych

lokali z kebabami, pizzą i lodami.

O tej porze dnia rynek jest jeszcze pusty, gdzieś koło ławek

kręci się paru miejscowych pijaczków.

Stary samochód honda civic rocznik ok.97 podjeżdża i staje

na parkingu. To co go wyróżnia to brak rejestracji, które

najwyraźniej zostały ściągnięte.

W środku siedzi dwóch mężczyzn, ubranych na czarno. Jeden z

nich to Tomasz Szulc, drugi, nieco młodszy ma na imię ADAM.

Mężczyzna w jest blady i wychudzony, wyróżniają go mocno

wystające kości policzkowe.

Adam i Tomasz są braćmi, choć nie widać żadnego

podobieństwa.

ADAM jest wyraźnie spięty, wystraszony. Zwraca się do

Tomasza.

ADAM SZULC:

Jeszcze możemy się wycofać. Po

prostu odjedźmy...dajmy sobie

spokoj.

TOMASZ SZULC:

Nie robimy tego dla siebie.

ADAM SZULC:

A jak nas złapią? Co wtedy? Co z

matką?

TOMASZ SZULC:

Rozmawialiśmy o tym. Nie ma innej

opcji.

ADAM SZULC:

Musi być.

TOMASZ SZULC:

Próbowaliśmy...

Tomasz patrzy na brata. Próbuje go jakoś pocieszyć. Łapie go

mocnym, męskim uściskiem za ramię.

(CONTINUED)
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TOMASZ SZULC:

Damy radę. Damy radę brat,

słyszysz? Jesteśmy już tak blisko.

Nie rób mi tego. Nie teraz.

Adam kręci głową nieprzekonany, wygląda jakby miał się

rozpłakać.

TOMASZ SZULC:

Jeśli się boisz zrobię to sam.

Możesz wyjść albo iść ze mną.

Adam się zastanawia, patrzy na brata, który go mierzy

pewnym, nieznoszącym sprzeciwu głosem.

Po chwili przytakuje, zgadza się.

Tomasz otwiera schowek a ze schowka czarny materiałowy

worek, z którego wyciąga dwa pistolety.

Jeden daje Adamowi. Ten waży go w ręce, przygląda

szczegółom.

ADAM SZULC:

Wygląda jak prawdziwy.

TOMASZ SZULC:

Bo jest prawdziwy.

Adam patrzy z pretesją na Tomasza. Otwiera już usta by coś

powiedzieć, ale ten mu natychmiast przerywa.

TOMASZ SZULC:

To tylko na wypadek...nikomu nic

się nie stanie, obiecuję.

Tomasz brzmi przekonująco, Adam patrzy na broń jakby w ręku

trzymał jadowitego węża ale i pewną fascynacją.

ADAM SZULC:

Pokaż mi jak to się obsługuje.

WNĘTRZE. BANK. DZIEŃ

Kolejny leniwy poranek, taki jak codzień.

Bank nie jest duży, to raczej niewielka filia. Trzy

stanowiska obsługują pracownicy placówki, na końcu za

szklaną szybą siedzi kasjer.

Strażnik wygląda jak emeryt albo rencista, znudzony siedzi

na krzesełku przeglądając gazetę. Jedna z pracownic popija

kawę plotkując z koleżanką ze stanowiska obok.

(CONTINUED)
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Drzwi się otwierają a do środka wchodzi dwóch zakapturzonych

mężczyzn. Noszą skórzane rękawiczki, twarze zasłaniają im

popularne maski Guya Hawkesa, znane również z komiksu i

filmu "V for Vendetta".

Napastnicy natychmiast wyciągają broń. Nim strażnikowi udaje

się zareagować, wyższy z nich (Tomasz) podchodzi i z marszu

wali pięścią w twarz.

Pracownicy widząc uzbrojonych mężczyzn w szoku. Takie rzeczy

w ich małym spokojnym miasteczku się nie zdarzają. Nigdy.

Wszystko trwa sekundy. Ochroniarz spada z krzesła zamroczony

a Tomasz natychmiast celuje bronią w stronę jednego z

pracowników.

TOMASZ SZULC:

Podnieść łapy! Wyżej, tak żebym je

widział!

Tomasz patrzy na Adama, który również zastygł w bezruchu.

Głową wskazuje na strażnika.

Strażnik już się podnosi, ale Adam do niego doskakuje i z

kabury wyciąga jego broń którą odrzuca na bok.

Tomasz rusza w stronę kasy wydzierając się.

TOMASZ SZULC:

Kto spróbuje włączyć alarm, kula w

łeb!

Tomasz celuje do kasjera siedzącego do okienka. Wściska

przez otwór plecak.

TOMASZ SZULC:

Pakuj.

Kasjer bez chwili wahania otwiera kasetkę i zaczyna wkładać

do plecaka pieniądze.

Adam pilnuje strażnika, co chwila nerwowo zerkając w stronę

pracowników.

Kasjer dalej pakuje banknoty, Tomasz się niecierpliwi,

odchyla rękawicę, patrzy na zegarek.

TOMASZ SZULC:

Ruchy, ruchy!!!

Kasjer wyciąga ostatni plik bankontów, po czym wsuwa plecak

z powrotem przez okienko. Tomasz zakłada plecak na ramię,

krzyczy do brata.

(CONTINUED)
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TOMASZ SZULC:

Spieprzamy!

Mężczyźni wybiegają z banku.

PLENER. SZOSA, ZA MIASTECZKIEM, OKOLICE LASU. DZIEŃ

Tomasz prowadzi samochód, Adam siedzi obok, dalej spięty,

ciężko oddycha.

W Tomaszu buzuje andrenalina, przyśpiesza, co chwila

zerkając w lusterko i sprawdzając czy nikt za nimi nie

jedzie.

Tomasz klepie brata po ramieniu.

TOMASZ SZULC:

Udało się brat, mówiłem, że się

uda!

Adam się nie odzywa.

TOMASZ SZULC:

Już prawie po wszystkim.

Tomasz zwalnia po czym zjeżdża na piasczystą dróżkę,

prowadzącą w głąb lasu.

PLENER. LAS, POLANA. DZIEŃ

Na polanie stoi dwa samochody. Stara honda civic a

kilkadziesiąt metrów dalej nieco młodszy dwudrzwiowy golf 4.

Bracia wyciągają z bagażnika golfa dwa karnistry z benzyną.

Podchodzą do hondy, zaczynają rozlewać paliwo. Siedzenia

szybko nasiąkają benzyną.

Następnie oblewają całe nadwozie.

Koniec roboty.

Adam odnosi karnistry z powrotem do bagażnika golfa. Wraca z

butelką, w którą włożony ma kawałek szmaty zamoczonej w

benzynie.

Tomasz z kieszeni wyciąga zapalniczkę benzynową, bierze

butelkę, przekręca kółko trące, rozbłyskuje płomień.

Bracia cofają się, Tomasz rzuca butelką w samochód, który po

chwili zajmuje się ogniem.

(CONTINUED)
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Mężczyźni patrzą przez chwilę jak samochód płonie. Szyby

pękają, karoseria nadpala się, blacha skręca od gorąca.

Trzask gałęzi.

Obaj odwracają się jak oparzeni, rozglądają dookoła.

Adam wychwytuje jakiś ruch między drzewami.

ADAM SZULC:

Tam!

Tomasz zaczyna biec, kiedy mija golfa, otwiera raptownie

drzwi, ze schowka wyciąga broń i pędzi w stronę lasu.

Mija kolejne drzewa, przedziera przez zarośla.

Rozpaczliwie rozgląda dookoła, nikogo jednak nie dostrzega.

Dobiega do niego zdyszany Adam. Patrzy pytająco na brata.

Ten wzrusza ramionami.

TOMASZ SZULC:

To pewnie jakieś zwierzę.

ADAM SZULC:

Zwierzęta nie podchodzą do ognia.

TOMASZ SZULC:

Dlatego uciekło.

Adam niezbyt przekonany, Tomasz robi dobrą minę do złej gry.

WNĘTRZE. BLOK, MIESZKANIE SZULCÓW. DZIEŃ

Mieszkanie Szulców mieści się w wielkim kilkunastopiętrowym

blokowisku, wybudowanym w czasach Gierka.

Blok jest odnowiony, ale widać, że to relikt przeszłości.

Mieszkanie Szulców wygląda znacznie gorzej. Kiedy bracia

wchodzą do środka w mieszkaniu panuje półmrok (okna są

pozaciągane żaluzjami), drobinki kurzu unoszą się w

powietrzu, pożółkłe meble ledwo trzymają na wkrętach.

Tomasz przykłada palec do ust, dając znać by Adam zachowywał

się cicho.

Ściąga z ramienia plecak, otwiera szafkę i chowa go na

najwyżej półce wsuwając w głąb wnęki. Najciszej jak potrafi.

Po chwili rusza w stronę łazienki, drzwi są lekko uchylone.

(CONTINUED)
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Tomasz zagląda do środka.

Rozczapierzona chuda, koścista dłoń łapie go za ramię.

W progu staje poczwara.

Przynajmniej wygląda na poczwarę. Głowa łysa i świecąca,

wyłupiaste żółte zaropiałe oczy, wargi podpuchnięte,

policzki zapadnięte.

Sama skróra i kości. Trup. Żywy trup.

Tomasz łapie postać w pasie, przetrzymuje by nie upadła.

TOMASZ SZULC:

Mamo, co ty robisz, dlaczego nie

leżysz!?

MATKA TOMASZA:

Chciałam...chciało mi się pić.

Tomasz podnosi ją i bierze na ręce, jest lekka, więc podnosi

ją w górę jak szmacianą lalkę.

Zanosi kobietę do pokoju.

Adam zakręca kran z którego leje się woda.

Pokój gdzie leży matka Tomasza, wygląda jak malutka sala

szpitalna. Stara, stęchniała, zapuszczona. Już sam wygląd

przywołuje na myśl odór kału, moczu i wymiocin.

Przy łóżku leży stojak na kroplówkę, na stoliku tabletki

przeciwbólowe i kilka niezrealizowanych recept. I pełna

szklanka wody.

Tomasz delikatnie kładzie kobietę na łóżku.

MATKA TOMASZA:

Która godzina?

TOMASZ SZULC:

Dochodzi szósta. Śpij.

MATKA TOMASZA:

Dlaczego ojciec nie wraca. Obiad mu

wystygnie.

TOMASZ SZULC:

Mamo...

(CONTINUED)
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MATKA TOMASZA:

Mógłby chociaż zadzwonić.

Tomasz już ma odpowiedzieć coś w stylu "Tata nie żyje od

pięciu lat" ale się powstrzymuje.

TOMASZ SZULC:

Jak przyjdzie to sobie odgrzeje.

Całej scenie w progu przygląda się Adam. Chce mu się płakać,

kiedy widzi matkę w takim stanie. Nie może tego znieść i

cofa na korytarz.

Matka powoli odpływa, zamyka oczy, zapada w sen. Tomasz

przykrywa ją pościelą i kocem.

WNĘTRZE.MIESZKANIE SZULCÓW, POKÓJ. WIECZÓR

Adam stoi przed telewizorem, pilotem przełącza na kolejne

kanały informacyjne.

Za drzwiami słychać ciche pochrapywanie matki.

Na każdym kanale mówią o dziwnych incydentach do jakich

dochodzi w dużych amerykańskich miastach.

Pacjent w szpitalu zaatakował personel. Policja musiała użyć

broni.

Klik.

W Los Angeles po tym jak policjanci zastrzelili

nieuzbojonego napastnika wybuchły zamieszki.

Kilik

Władze Nowego Jorku uspokajają mieszkańców, nie ma żadnych

podstaw do paniki, na wypadek lepiej jednak zostać...

Klik. Adam wyłącza telewizor.

Odwraca się do Tomasza, który w kącikach ust trzyma

niezapalonego papierosa. Po kieszeniach szuka zapalniczki.

Ubrany w podkoszulek, na ramionach tatuaże, robione raczej

po amatorsku, sugerujące, że mężczyzna mógł siedzieć w

więzieniu.

ADAM SZULC:

Ani słowa o napadzie.
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TOMASZ SZULC:

To chyba dobrze.

ADAM SZULC:

Zawsze mówią w telewizji o

napadach...Zawsze.

TOMASZ SZULC:

Widocznie gówno ich interesuje

jakiś mały bank w zasrajdziurze.

Uspokój się, wszystko gra. Jutro

pójdziesz do apteki, wykupisz leki

a ja się zajmę resztą.

ADAM SZULC:

Czyli?

Tomasz coraz bardziej poirytowany, w jego oczach pojawia się

niepewność, gdzie ta pieprzona zapalniczka?

ADAM SZULC:

Co jest?

TOMASZ SZULC:

Nic.

ADAM SZULC:

No przecież widzę.

Tomasz nie odpowiada, zastanawia się przez chwilę.

TOMASZ SZULC:

Nie mogę znaleźć mojej

zapalniczki...

ADAM SZULC:

Tej którą...

TOMASZ SZULC:

Tej.

W głos Adama wkradają się nerwy.

ADAM SZULC:

Może zostawiłeś w samochodzie?

TOMASZ SZULC:

Już sprawdzałem.

ADAM SZULC:

To poszukaj dobrze!

(CONTINUED)
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Tomasz jeszcze raz przeczesuje kieszenie spodni i bluzy, tej

w której dokonał z bratem napadu. Wywala kieszenie na drugą

stronę, pusto.

Opada na fotel, łapie się za głowę, myśli. Adam zamiera.

ADAM SZULC:

Opuściłeś ją.

Tomasz nie odpowiada, próbuje skupić myśli.

ADAM SZULC:

Wtedy na polanie, jak usłyszeliśmy

coś w lesie.

TOMASZ SZULC:

Spokojnie, daj mi pomyśleć.

Adam kręci z niedowierzaniem główą, wściekłość w nim

narasta.

ADAM SZULC:

Byłeś już notowany, kiblowałeś,

mają twoje odciski palców. Jak

znajdą zapalniczkę...

Adam przerywa w pół zdania, zaczyna nerwowo chodzić po

pokoju.

ADAM SZULC:

Gadałeś, że to pewny plan! Że nic

się nie stanie!

Tomasz wstaje z kanapy, zakłada kurtkę wiszącą na oparciu

krzesła.

TOMASZ SZULC:

Naprawię to.

ADAM SZULC:

Zawsze tak mówisz...zawsze, a potem

wszystko się chrzani!

Adam w totalnej panice.

TOMASZ SZULC:

Spokojnie. Znajdę tą pieprzoną

zapalniczkę, ok?

Adam wybucha, brutalnie odpycha Tomasza, uderzając go

otwartymi dłońmi w piersi.
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ADAM SZULC:

Wal się!

Tomasz już się więcej nie odzywa. Wychodzi.

PLENER.SZOSA ZA MIASTECZKIEM, OKOLICE LASU. WIECZÓR

Tomasz prowadzi samochód, tą samą drogą, którą razem z

bratem uciekali po napadzie.

Nerwowo pali papierosa, nie zwraca uwagi gdzie sypie popiół.

Powoli zwalania, dojeżdża do drogi prowadzącej w las.

Przednie światła reflektorów oświetlają radiowóz stojący na

poboczu. Dwóch policjantów w towarzystwie technika

policyjnego zbierają ślady opon z piasku.

Tomasz mija skręt, przyśpiesza, papieros prawie wypada mu z

ręki.

Kiedy odjeżdża jeszcze kawałek, hamuje.

Siedzi w samochodzie, wściekły wali w kierownicę, ciśnie

przekleństwami.

WNĘTRZE.MIESZKANIE SZULCÓW. NOC

Tomasz jak poparzony wpada do mieszkania. Rzuca kurtkę w

kąt, otwiera szafę gdzie schował plecak z pieniędzmi.

Wchodzi do kuchni, zaczyna wyciągać pliki i kłaść je na

blat.

W progu pojawia się Adam.

ADAM SZULC:

I co, znalazłeś?

TOMASZ SZULC:

Pakuj się.

Adam nie rozumie.

ADAM SZULC:

Mogą przyjść w każdej chwili.

Brat Tomasza odrętwiały, brakuje mu języka w gębie.

ADAM SZULC:

Co ty robisz!?

(CONTINUED)
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Tomasz nie odpowiada. Otwiera szufladę, z której wyciąga

taśmę klejącą.

Tomasz patrzy na brata, jego wzrok zatrzymuje się na chwilę.

Widać w nim gorycz porażki. Nie musi nic już mówić.

Adam zaczyna się nerwowo śmiać.

ADAM SZULC:

Chcesz uciekać? To twój nowy

genialny plan?

TOMASZ SZULC:

Znam jedną dupę, mieszka pod

Londynem, zamelinujemy się u niej

na chwilę. Za trzy godziny mamy

samolot, zanim się zorientują, nas

tu nie będzie.

ADAM SZULC:

Czy ty w ogóle siebie słyszysz!?

Jak ty chcesz to zrobić? Co z

matką!? Mamy ją zabrać w takim

stanie?

Tomasz znów patrzy na brata, takim wzokiem, który wystarcza

za tysiąc słów. Adam w szoku.

ADAM SZULC:

Ty chyba nie...Nie, nie zrobisz

tego.

TOMASZ SZULC:

Adaś...Nie pomożemy jej. Na pewno

jak nas zawiną. Jest teraz...

Tomasz zerka na zegarek

TOMASZ SZULC:

Prawie północ. Mama będzie spała

conajmniej cztery godziny. Z

lotniska zadzwonimy po pogotowie.

Nie zostawią jej samej w takim

stanie, w szpitalu będzie miała

opiekę...

Adam uśmiecha się nerwowo, kręci głową. Tomasz podchodzi do

niego, łapie za tył głowy, przyciąga do siebie, tak, że

stykają się czołami.

TOMASZ SZULC:

Wiem, że spieprzyłem, ale wszystko

da się naprawić. Tak przecież

(MORE)
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TOMASZ SZULC: (cont’d)
zawsze mówi mama. Z każdego szamba

da się wypłynąć. Jeśli teraz

wpadniemy pójdziemy na dno. Mamy

kasę, dużo kasy, mozemy...

Młodszy brat coda się gwałtownie. Oczy mu błyszczą, widać w

nich wściekłość, szok, niedowierzanie, może nawet nienawiść.

Wygląda jakby doznał iluminacji, naglego oświecenia.

ADAM SZULC:

Nie wierzysz. Nigdy nie wierzyłeś,

że wyzdrowieje. Chodziło o zasrane

pieniądze.

TOMASZ SZULC:

Nie.

ADAM SZULC:

Wykorzystałeś mnie...jej

chorobę...ty pieprzony sukinsynu.

Tomasz próbuje się bronić, słowa brata go ugodziły.

TOMASZ SZULC:

Chodzi tylko o sprawiedliwość! O to

co nam zabrali! Nikogo nie obchodzi

co się z nami stanie, kapujesz? Dla

nich jesteśmy robakami, bardziej

się przejmują w co ubiorą na

sylwestra, albo do jakiego

przedszkola pójdzie bachor. Nie

chce już tak. Chodzić ze schyloną

głową i przepraszać za to że żyję.

Gdzieś za drzwiami słychać głośne kroki, zaczyna szczekać

pies. Tomasz znów spogląda na zegarek.

TOMASZ SZULC:

Musimy się zbierać.

Tomasz zdejmuje bluzę i podkoszulek, zaczyna rozklejać

taśmę. Adam nie odzywa się przez chwilę

ADAM SZULC:

Nie zostawię jej samej.

Tomasz patrzy na brata i dochodzi do niego ta bolesna

prawda, że nie uda się go przekonać.

ADAM SZULC:

Nie zostawię.

Adam znika w głębi korytarza.
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Tomasz stoi przez chwilę pustym wzrokiem gapiac na pieniądze

leżące na stole.

WNĘTRZE. MIESZKANIE SZULCÓW, POKÓJ MATKI. NOC

Adam czuwa przy śpiącej matce. Słychać jak drzwi wejściowe

otwierają się a po chwili zamykają.

Adam patrzy na matkę, poprawia kołdrę, przygląda jej z

czułością, ale i współczuciem.

Po chwili podchodzi do okna. Widzi jak pod blok podjeżdża

taksówka.

Tomasz wkłada walizkę i torbę do bagażnika. Spogląda w górę,

w okno gdzie znajduje się jego mieszkanie.

Po chwili wsiada do taksówki i odjeżdża.

PLENER. POLIGON WOJSKOWY. DZIEŃ

Autobus z pasażerami podjeżdża pod szlaban, którego pilnuje

kilku uzbrojonych żołnierzy.

Tomasz wstaje z siedzenia, by bliżej się przyjrzeć temu co

dzieje się na zewnątrz.

Ratownicy z lotniska wysiadają z autokaru, rozmawiają z

żołnierzami, po chwili wracają do środka.

Szlaban się podnosi, autobus wjeżdża na puste pole gdzie

rozłożony jest wielki namiot polowy w kształcie kopuły. Cała

przestrzeń otoczona jest siatką z drutem kolczastym.

Koło namiotu stoją wojskowe samochody, dwa ambulanse, wokół

kręci się pełno ludzi w mundurach oraz uniformach

medycznych. Wszyscy mają założone maseczki ochronne.

Pasażerowie są na tyle wystraszeni i zestresowani całą

sytuacją, że nikt się nie odzywa.

Autobus wjeżdża na plac, zatrzymuje się. Ratownik z lotniska

wstaje i zwraca do pozostałych.

RATOWNIK Z LOTNISKA:

A teraz spokojnie wszyscy po kolei

wysiadamy. Na miejscu otrzymacie

potrzebną fachową pomoc.

(CONTINUED)
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PASAŻER:

Co to za miejsce!? Gdzie wy nas

przywieźliście!?

RATOWNIK Z LOTNISKA:

Wszystkiego dowiecie się za chwile.

Proszę państwa o cierpliwość.

PASAŻER:

A co z naszymi rodzinami!? Wiedzą

wogóle gdzie jesteśmy?

RATOWNIK Z LOTNISKA:

Zostaną poinformowani, że jesteście

bezpieczni i nie dzieje sie wam

żadna krzywda.

Słowa ratownika nie uspakajają ludzi. Wręcz przeciwnie. Znów

podnosi się wrzawa.

RATOWNIK Z LOTNISKA:

Ustawcie się w rzędach i wyjdzicie

z autobusu!

Za Niną i jej dzieciakami siedzi młody opalony mężczyzna.

Zaczepia kobietę szturchając lekko w ramię. Zwraca się do

niej po angielsku.

ROBERT: (PO ANGIELSKU)

Przepraszam, o czym ten człowiek

mówi, co się dzieje?

Nina widać, nie zna angielskiego, kręcąc głową daje znak, że

go nie rozumie. Oktawia odwraca się w stronę Amerykanina,

zwraca do niego płynną angielszczyną.

OKTAWIA: (PO ANGIELSKU)

Mamy wyjść z autobusu i zachowywać

spokojnie. Mówią, że chcą nam

pomóc.

Amerykanin kiwa głową ze zrozumieniem, dziękuje.

Pasażerowie zaczynają po kolei wysiadać z autobusu.

WNĘTRZE. NAMIOT POLOWY, KORYTARZ. DZIEŃ

Płaty namiotu się rozchylają, pasażerowie wchodzą na

korytarz, który zbudowany jest z jakichś sterylnych

materiałów, przypominających biały plastik.
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Wszyscy dalej w konsternacji, przestraszeni, niepewni. Być

może ich twarze wyglądają tak samo jak twarze ludzi, których

prowadzono pod prysznice w obozie Auchwitz.

Przed nimi przodem idzie dwóch ludzi, w laboratoryjnych

uniformach, z maskami na twarzy i gumowych rękawicach.

Po chwili zatrzymują się i zwracają do ludzi.

LABORANT:

Będziecie teraz musieli zdjąć swoje

ubrania.

PASAŻER:

Pan chyba żartuje!?

LABORANT:

Takie są procedury. Nie

utrudniajcie naszej pracy, wszystko

robimy dla waszego dobra.

KRZYSZTOF CZERSKI:

Dla naszego dobra!? Traktujecie nas

jak jakieś bydło!

Kilka osób mu wtóruje.

LABORANT:

Wiem, że sytuacja jest

niekomfortowa, ale nie potrwa

długo. Po wszystkim wrócicie do

domów, do swoich rodzin. Musicie

tylko wykonywać nasze polecenia i

nie utrudniać nam pracy.

Pasażerowie patrzą po sobie, część wydaje się nieprzekonana,

część jednak zastanawia nad słowami mężczzny w uniformie.

Ktoś w końcu zaczyna ściągać ubranie. Za jego przykładem

idzie kilka kolejnych osób.

Oktawia patrzy przerażona na matkę, która trzyma na rękach

lekko ospałego Antka.

OKTAWIA:

Mamo, ja nie chcę...

Nina patrzy na córkę ze współczuciem i troską, głaszcze ją

po włosach.

NINA WILKOSZ:

Słyszałaś co powiedział. Wszystko

będzie dobrze kochanie, wytrzymamy

to jakoś. Jesteś silna, dasz radę.
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Nina patrzy przez ramię córki na Tomasza, który spokojnie

ściąga bluzę, a potem spodnie i całą resztę.

Stawia Antka na ziemi, chce dać przykład córce i być

odważna, więc zaczyna się powoli rozbierać. W końcu Oktawia

idzie za jej przykładem.

WNĘTRZE. NAMIOT POLOWY, ŁAŹNIA. DZIEŃ

Prowizoryczna łaźnia wyglądajaca równie sterylnie jak

korytarz, przez który przechodzili pasażerowie.

Skupisko nagich ciał, ocierających się o siebie, zbitych

jakby w jeden organizm.

Dwóch żołnierzy w maskach trzyma szlaufy, którymi polewa

ludzi wodą.

Jeden z pasażerów, chyba próbuje rozładować napięcie. Udaje

jakby kąpał się pod prysznicem, myje pachy, włosy, krocze.

Może być z lekka podchmielony, wypił pewnie coś zanim wsiadł

do samolotu.

Nikomu innemu nie jest do śmiechu. Czują się upokorzeni,

zgroszeni, przede wszystkim przestraszeni.

WNĘTRZE.NAMIOT POLOWY, POMIESZCZENIE SZPITALNE. DZIEŃ

Pasażerowie wchodzą do wielkiego pomieszczenia, gdzie stoi

obok siebie kilkadziesiąt rozkładanych łóżek.

Jest to największe pomieszczenie w namiocie, który

rozdzielają na mniejsze plastikowe kotary. Nie wiadomo

jednak co się za nimi znajduje.

Wszyscy pasażerowie ubrani są w białe drelichy,

przypominające krótkie sukienki siegające kolan.

Tomasz zauważa, że część łóżek jest już zajęta przez inne

osoby. Niektóre z nich kojarzy.

Stewardesaa, która pukała do drzwi toalety.

Pilot samolotu.

Dwóch policjantów z lotniska, którym się bacznie przyglądał

stojąc w kolejce.

Sanitariusze z autobusu.

Kierowca autobusu.
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W pewnym momencie jedna z kotar się odsuwa, wychodzi z niej

szpakowaty starszy mężczyzna w uniformie i masce ochronnej.

Podchodzi do grupy i staje przed nimi, zakładając ręce do

tyłu, jak komendant podczas wojskowego apelu.

DOKTOR JANKOWSKI:

Z góry państwa pragnę przeprosić za

wszystkie niedogodności, jakie was

spotkały. Nazywam się Olaf

Jankowski, jestem lekarzem i

szefem...tej (szuka odpowiedniego

słowa) placówki. Warunki jak

widzicie nie są komfortowe, ale

obiecuję z mojej strony, że

zapewnimy wam jak najlepszą opiekę.

KRZYSZTOF CZERSKI:

Dlaczego nas tu trzymacie? Jesteśmy

na coś chorzy?

DOKTOR JANKOWSKI:

To tylko rutynowe działania, musimy

przeprowadzić kilka badań by

wykluczyć...pewne podejrzenia.

KRZYSZTOF CZERSKI:

Jakie podejrzenia!?

Z jednego z pomieszczeń za kotarą wychodzi pielęgniarka w

maseczce, która gestem przywołuje lekarza. Mężczyzna

skinieniem głowy żegna się i odchodzi.

Tomasz cały czas wygląda spokojnie, jakby zobojętniały.

Zajmuje jedno z najbliżej stojących łóżek, siada, rozgląda

dookoła, po czym kładzie na poduszce.

Najgłośniej w grupie zachowuje się Czerski. widać, odgrywa

rolę naczelnego prowodyra. Komentuje.

KRZYSZTOF CZERSKI:

Zabrali mi nawet okulary, bez nich

nic nie widzę!

Tomasz od niechcenia przysłuchuje się jego wywodom.

KRZYSZTOF CZERSKI:

Ludzie, tak nie można! Przecież

mamy swoje prawa. Nawet zwykły

bandzior może zatelefonować z

aresztu!

(CONTINUED)
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PODCHMIELONY PASAŻER:

Panie, weź już skończ pitolić.

Połóż się i leż. Gadaniem nic nie

wskórasz.

Krzysztof patrzy na mężczyzny lekko dotknięty, może i

rozczarowany, że nikt go nie poparł. W końcu siada spokojnie

na brzegu łóżka.

WNĘTRZE.NAMIOT POLOWY, LABORATORIUM. DZIEŃ

Tomasz zostaje przyprowadzony przez pielęgniarkę do

pomieszczenia, które okazuje się labolatorium. Na

stoliczkach z kółkami leżą strzykawki, ampułki,

ciśnieniomierz, mały monitor z kabelkami zakończonymi

kolorowymi czujnikami do podpinania. Na samym środku łożko.

Jeden istotny szczegół zwraca uwagę Tomasza. Łóżko ma

skórzane pasy na ręce i nogi.

PIELĘGNIARKA:

Proszę sobie usiąść.

Tomasz wykonuje polecenie bez słowa sprzeciwu. Pielęgniarka

zakłada mu opaskę uciskową, po czym palcem (nosi oczywiście

rękawiczki i maseczkę) wyszukuje żyłę pod łokciem. Wbija

strzykawkę, pobiera krew, wkłada ampułkę do oznaczonego

jakimiś liczbami pojemnika.

PIELĘGNIARKA:

Przechodził pan lub przechodzi

obecnie jakieś przewlekłe choroby?

Tomasz kręci głową.

PIELĘGNIARKA:

Czy był pan ostatnio za granicą?

Tomasz znów zaprzecza. Pielęgniarka wyciąga z pudełka szarą

kopertę z nazwiskiem Tomasza, wyciąga formularz.

PIELĘGNIARKA:

W formularzu nie umieścił pan

numeru osoby, z którą mamy się w

razie czego skontaktować.

TOMASZ SZULC:

Nie ma takiej potrzeby.

Pielęgniarka patrzy pytająco na Szulca.

(CONTINUED)
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TOMASZ SZULC:

Po prostu...nie mam żadnych

krewnych.

Konieta zerka na formularz.

PIELĘGNIARKA:

Ma pan brata i matkę.

Tomasz robi zaskoczoną minę "Skąd o tym wiecie?" szybko

jednak odzyskuje rezon.

TOMASZ SZULC:

Nie utrzymuję z nimi kontaktów.

Nie wiadomo czy ta odpowiedź przekonała pielęgniarkę,

kobieta jednak nie zadaje już pytań, bierze ciśnieniomierz i

nakłada opaskę na ramię mężczyzny.

WNĘTRZE. NAMIOT POLOWY.

Sekwencja następujących po sobie scen.

Tomasz znów ma pobieraną krew, po nim Nina, Oktawia, Antek

(bojący się zastrzyków i płaczacy w niebogłosy), Krzysztof,

ciągle zabuczony i wiecznie z czegoś niezadowolony.

Ludzie leżą na łóżkach, ktoś umila sobie czas grając w

"papier, nożyce, kamień", Tomasz robi pompki.

I znów, od nowa, pobierana krew, mierzenie ciśnienia,

wszystko wygląda jak dzień świstaka.

WNĘTRZE.NAMIOT POLOWY, POMIESZCZENIE SZPITALNE. NOC

Tomasza budzą jakieś krzyki. Unosi głowę z nad poduszki.

Pomieszczenie w namiocie przez cały czas jest oświetlone

jarzeniówkami, nawet w nocy.

Tomasz zauważa dwóch mężczyzn, którzy z łóżka zdzierają

Amerykanina Roberta.

Ubrani są inaczej niż zazwyczaj. Noszą pomarańczowe

kombinezony epidemiologiczne, wyglądające trochę jak

uniformy kosmonautów.

Inni ludzie, rozbudzeni krzykami patrzą z niepokojem na to

co się dzieje.

Robert zostaje zerwany z łóżka.

(CONTINUED)
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ROBERT: (PO ANGIELSKU)

Dokąd mnie zabieracie?! Nie macie

prawa! Jestem obywatelem USA, chce

rozmawiać z przedstawicielem

ambasady!

Mężczyźni w kombinezonach są głusi na prośby Roberta.

ROBERT: (PO ANGIELSKU)

Nie zrobiłem nic złego! Jestem

studentem, mieszkam w Chicago!

Przyjechałem tutaj na wakacje, do

dziadków! Proszę, zostawcie mnie w

spokoju!

Robert drze się jak opętany. Mężczyźni w kombinezonach

ciągną go przez namiot w stronę wyjścia.

ROBERT: (PO ANGIELSKU)

Proszę, ludzie, pomóżcie mi, nie

pozwólcie im na to!

Antek zaczyna płakać, Nina przytula go i zakrywa mu oczy,

kołysząc. Wszyscy przestraszeni, nikt ani drgnie.

WNĘTRZE.NAMIOT POLOWY, POMIESZCZENIE SZPITALNE. DZIEŃ

Kolejna sekwencja tych samych scen.

Dzień świstaka.

Pielęgniarka pobiera pacjentom krew, odkłada pojemniki do

odpowiednich schowków oznaczonych numerkami, mierzy

ciśnienie.

Ludzie leżą albo siedzą na łóżkach rozmawiajac, grają w

"papier, nożyce, kamień".

Coś się jednak w tym obrazku zmieniło.

Pasażerowie samolotu i osoby zabrane z terminalu lotniczego

nie są juz spokojni. Gdy pojawiają się żołnierze, lub

lekarze patrzą w ich stronę z wrogością i strachem.

Tomasz robi pompki, ale to nie ćwiczenia fizyczne skupiają

jego uwagę.

Tomasz dyskretnie obserwuje.

Kto, gdzie i o której wychodzi. Rozpoznaje poszczególne

twarze, zapamiętuje. Uwagę skupia na żołnierzach pilnujących

wejścia na korytarz.



28.

WNĘTRZE.NAMIOT POLOWY, LABORATORIUM. DZIEŃ

Tomasz siedzi na łóżku po turecku, na kolanach trzyma

plastikową tackę z jedzeniem. Jedzenie to jakaś obrzydliwa

breja, na sam widok człowieka odrzuca, niektórzy biorą parę

łyków po czym odkładają tacki na bok.

W namiocie panuje względna cisza, którą przerywa co chwilę

płacz małego Antka.

ANTEK:

Ja już nie chce zastrzyków...chce

do domu!

Nina próbuje uspokoić dziecko, te jednak rozbeczało się na

amen, nie sposób opanować tego lamentu.

Płacz irytuje.

Ktoś nie wytrzymuje.

PACJENTKA:

Niech on się w końcu zamknie!

Antek słysząc krzyk wpada w jeszcze większy lament. Łzy

kapią mu po policzkach strumieniami.

PACJENT:

Na litość boską, uspokój go jakoś

kobieto!

NINA WILKOSZ:

Nie widzi pan że się boi?!

PACJENT:

Jak my wszyscy!

NINA WILKOSZ:

Ale on ma tylko sześć lat baranie!

Antek nie przestaje płakać, kłótnia spotęgowała tylko jego

rozpacz.

Tomasz w końcu nie wytrzymuje. Bierze z tacki chusteczkę,

rozkłada ją i zaczyna coś składać.

Po chwili podchodzi do płaczącego dziecka, kuca, patrzy na

niego ze spokojem.

TOMASZ SZULC:

Hej mały, co się dzieje?

(CONTINUED)
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ANTEK:

Chcę do domu.

TOMASZ SZULC:

Niedługo nas stąd wypuszczą.

ANTEK:

Mama ciągle tak mówi...a oni tylko

kłują...

Pokazuje rączkę pełną czerwonych kropek po igłach.

ANTEK:

I nie pozwalają mi się bawić.

Zabrali mojego Transformesa.

TOMASZ SZULC:

Rozumiem kolego, ja też jestem n

wkurzony. Ale damy radę, wytrzymaj

jeszcze trochę. Mam coś dla ciebie.

Tomasz unosi dłoń, w której trzyma zrobiony z chusteczki

samolot.

TOMASZ SZULC:

Wiem, że to nie Transformers, ale

też się składa jak robot.

Na dowód Tomasz rozwija samolot znów w papierową chusteczkę

a potem wprawnym ruchem znów tworzy samolot.

Antek przestaje płakać.

TOMASZ SZULC:

Masz, spróbuj sam.

Bierze papierowy samolocik, rozwija go w papier, a potem

próbuje złożyć z powrotem.

Tomasz się podnosi, Nina patrzy na niego z wdzięcznością.

NINA WILKOSZ:

Dziękuje.

Tomasz kiwa głową, odchodzi w stronę swojego łóżka.

WNĘTRZE.NAMIOT POLOWY, POMIESZCZENIE SZPITALNE. NOC

Tomasz udaje, że śpi jednak w rzeczywistości obserwuje.

Przygląda się żołnierzom stojącym na warcie przy wyjściu na

korytarz, prowadzącym na zewnątrz.

(CONTINUED)
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Żołnierze rozmawiają ze sobą, jednak z tej odległości nie

słychać o czym mówią.

Za plecami słyszy czyjś szept.

KRZYSZTOF CZERSKI:

Wiem co robisz.

Tomasz odwraca się, przy jego łóżku klęczy Krzysztof. On

również zerka co chwila na żołnierzy, zajętych rozmową.

KRZYSZTOF CZERSKI:

Obserwuję cię od jakiegoś czasu.

Wiem, że coś kombinujesz.

TOMASZ SZULC:

To ci się źle wydaje.

KRZYSZTOF CZERSKI:

Siedzimy tu już tydzień i dalej nic

nie wiemy. Nic nam nie mówią, nic.

Tomasz się nie odzywa, wygląda jakby wywody Czerskiego go

nie interesowały.

KRZYSZTOF CZERSKI:

Wszyscy noszą maseczki i rękawice,

a my...jeśli wybuchła jakaś

epidemia, nastąpiło skażenie,

cokolwiek to jest...możemy się tym

zarazić.

Krzysztof na chwilę milknie, ma grobową minę, głos

proporcjonalny do wyrazu twarzy.

KRZYSZTOF CZERSKI:

O ile już tego nie złapaliśmy.

Amerykanina zabrali i już nie

wrócił. Mówię ci, nas czeka to

samo.

TOMASZ SZULC:

Co sugerujesz?

KRZYSZTOF CZERSKI:

Cokolwiek sobie tam

wymyśliłeś, jestem z tobą. Oferuję

swoją pomoc.

Tomasz się nie odzywa. Krzysztof wstaje od łóżka.

(CONTINUED)
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KRZYSZTOF CZERSKI:

Miej to na uwadze.

Krzysztof odchodzi i kładzie z powrotem na łóżku. Tomasz

rozmyśla.

WNĘTRZE. NAMIOT POLOWY, LABORATORIUM. DZIEŃ

Tomasz siada na brzegu łóżka, pięlęgniarka szykuje

strzykawkę do pobrania krwi.

Podchodzi, zaciska opaskę uciskową i kiedy już ma wbijać

igłę w żyłę...

Tomasz łapie ją za rękę, wykręca, natychmiast drugą dłonią

zasłaniając usta i tłumiąc jej krzyk.

Podnosi się z łóżka, wciąż wykręcając pielęgniarce rękę.

Jest brutalny i zdecydowany, nie patrzy czy to czy to

dziecko, kobieta, starzec.

Bez ceregieli przydusza ją do łóżka, zabierając strzykawkę z

ręki. Igłę kieruje prosto w głąb otworu usznego.

TOMASZ SZULC:

Spróbuj krzyknąć a przebiję ci mózg

suko.

Kobieta szarpie się przez chwilę, wierzga nogami.

TOMASZ SZULC:

Wiesz na pewno, że siedziałem w

pudle i na co mnie stać. Będziesz

cicho czy mam ci zatkać mordę?

Pielęgniarka grzecznie przytakuje. Tomasz puszcza

strzykawkę, wyciąga igłę z ucha.

TOMASZ SZULC:

Skręcę ci kark jak zaczniesz się

drzeć, nikt nie zdąży cię uratować.

Pielągniarka znów posłusznie przytakuje ze rozumieniem, w

oczach ma łzy, drży ze strachu.

Tomasz chce jej ściągnąć maseczkę, lecz ta gestem dłoni i

błagalnym wzrokiem prosi by tego nie robił.

TOMASZ SZULC:

Dlaczego nas tu trzymacie?

(CONTINUED)
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PIELĘGNIARKA:

Ja naprawdę nic nie wiem! Ja

tylko...

TOMASZ SZULC:

Tak, wiem odwalasz za nich brudną

robotę.

PIELĘGNIARKA:

Posłuchaj mnie...

TOMASZ SZULC:

To ty mnie posłuchaj zdziro. Jeśli

mają mnie wynieść w czarnym worku,

wcześniej zabiore jednego z was.

Wychodzi na ciebie.

Tomasz jest naprawdę straszny i przekonujący. Wychodzi z

niego zbir, jakim był gdy trafił do pudła.

Pielęgniarka po chwili odpowiada

PIELĘGNIARKA:

To jakiś wirus...

TOMASZ SZULC:

Wirus, jaki wirus?

PIELĘGNIARKA:

Nie wiemy. Nikt nie wie. To się

stało nagle. Najpierw Stanach.

Kilka dni wcześniej zanim was tu

przywieźli.

TOMASZ SZULC:

Co takiego się stało?

PIELĘGNIARKA:

Amerykanie milczą, coś ukrywają,

ograniczyli dostęp do internetu, w

telewizji nadają tylko powtórki.

TOMASZ SZULC:

Dobra, a co my mamy z tym

wspólnego!?

PIELĘGNIARKA:

Ten Amerykanin, który z wami

leciał...był nosicielem.

TOMASZ SZULC:

Tego wirusa? Co to za gówno, że tak

się tego strasznie boicie?

(CONTINUED)
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PIELĘGNIARKA:

O to chodzi...że nikt nie wie. To

się zaczęło nagle...nikt nie zdążył

w porę zareagować.

TOMASZ SZULC:

A my jesteśmy teraz waszymi

królikami doświadczalnymi

PIELĘGNIARKA:

Próbujemy tylko zrozumieć...jak się

rozwija i mutuje, w jaki sposób

znajduje nosiciela.

Tomasz jest wściekły, oburzony, wygląda jakby miał zaraz

przywalić pielęgniarce w łeb.

TOMASZ SZULC:

Eksperymentujecie na zdrowych

ludziach!? Matkach z dziećmi!? Czy

was kompletnie popie...

Pielęgniarka przerywa w pół wypowiadanego przekleństwa.

PIELĘGNIARKA:

Wy też to macie!

Tomasz milknie. Początkowo wygląda jakby nie dosłyszał,

powoli jednak straszna prawda dochodzi do niego.

PIELĘGNIARKA:

Był waszym pacjentem zero. Nie

mieliście szans w chwili gdy

wpuścili go do samolotu.

Tomasz nie jest w stanie wydusić z siebie słowa. Wygląda

jakby miał zaraz się miał przewrócić.

TOMASZ SZULC:

Jakie są objawy co się z nami

stanie?

Pielęgniarka kręci głową, nie wie. Ale jej oczy uciekają na

chwilę w bok. Kłamie i Tomasz to zauważa. Unosi strzykawkę

do góry, jakby zaraz zamierzał ją wbić w twarz swojej

ofiary.

TOMASZ SZULC:

Co sie z nami stanie!?

PIELĘGNIARKA:

Naprawdę nie wiem! Dlatego, was tu

trzymamy i obserwujemy!
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TOMASZ SZULC:

Coś wiesz, coś ukrywasz. Powiedz

mi! Teraz!

Pielęgniarka bliska płaczu.

PIELĘGNIARKA:

Nigdy nie widziałam...tylko

słyszałam jakiś plotki. Oni

wracają.

TOMASZ SZULC:

Kto wraca?

PIELĘGNIARKA:

Nosiciele.

TOMASZ SZULC:

Mów jaśniej, skąd wracają?

PIELĘGNIARKA:

Z piekła. Tak powiedziała moja

przyjaciółka, oni wracają z piekła.

Tomasz patrzy na pielęgniarkę jak niespełna rozumu.

TOMASZ SZULC:

Co ty bredzisz kobieto?

PIELĘGNIARKA:

Umierają. Po prostu umierają. A

potem wracają. Odmienieni. Nie

czują bólu, strachu, nic.

Chcą...chcą tylko...na nas polować.

Tomasz wyciera pot z czoła. Dosyć się nasłychał już tych

bzdur. Czas na konkrety.

TOMASZ SZULC:

Jak się stąd wydostać?

PIELĘGNIARKA:

Nie da się. Sam widziałeś. Pełno

wojska, policji...To miejsce jest

jak twierdza.

TOMASZ SZULC:

Musi być jakiś sposób.

PIELĘGNIARKA:

Nawet jeśli by się ci udało...Nie

masz do czego wracać.

Tomasz patrzy pytająco na kobietę.

(CONTINUED)
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PIELĘGNIARKA:

Tu jest teraz bezpieczniej niż na

zewnątrz.

TOMASZ SZULC:

Jest więcej zarażonych?

Pielęgniarka śmieje się nerwowo, odpowiada zachrypniętym

głosem.

PIELĘGNIARKA:

A jak ci się wydaje? Oni są już

wszędzie. Ten samolot, ten co się

rozbił na lotnisku leciał z Nowego

Jorku. Na pokładzie był mężczyzna.

Nie wiadomo co się stało,

prawdopodobnie zasłabł...tak mówili

w telewizji.Drugi pilot wyszedł,

żeby sprawdzić co się stało. A

potem wrócił z powrotem do kabiny i

zaatakował kapitana. Udało mu się

wezwać pomoc przez radio i zamknąć

w końcu kabinę. Próbował lądować...

TOMASZ SZULC:

Zaraz, czyli to się rozprzestrzenia

na cały kraj?

PIELĘGNIARKA:

Cały świat...Amerykanie lubią

podróżować, nie? Gdy się

zorientowaliśmy, było już za późno,

żeby zamknąć granice.

TOMASZ SZULC:

Co się z nami stanie? Jak już

znajdziecie lek na tego wirusa...

Pielęgniarka nie odpowiada, lecz chyba nie musi, bo Tomasz

już rozumie.

TOMASZ SZULC:

Nie wypuszczą nas stąd żywych.

Kobieta kręci ze smutkiem głową, potwierdzając jego

najgorsze przypuszczenia.

Tomasz próbuje pozbierać myśli, ale trudno jest się skupić

gdy usłyszało się złowrogą przepowiednię.

Mężczyzna zbliża strzykawkę do twarzy kobiety, zaczyna jej

grozić. Ta w ciężkim strachu.

(CONTINUED)
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TOMASZ SZULC:

Jeśli powiesz komuś o tej

rozmowie...Sprzedam im ciekawą

historię. Jak sie niechcący

zacięłaś gdy pobierałaś mi krew.

Masz rodzinę?

Pielęgniarka nie odpowiada.

TOMASZ SZULC:

Na pewno masz. Kilka łóżek ciągle

stoi pustych.

PIELĘGNIARKA:

Zrozumiałam. Puść mnie. I wyjdź.

Kobieta próbuje się uspokoić, ciężko oddycha. Tomasz odkłada

strzykawkę, podchodzi do stoliczka po czym otwiera

szufladki, czegoś szukając. Po chwili wyciąga kilka

buteleczek spirytusu do odkażania ran (po ukłuciach). Nie ma

gdzie ich ukryć więc rozrywa fragment bandaża i robi z niej

opaskę, którą wiąże w koło uda. Po chwili wkłada buteleczki

za prowizoryczny schowek, zaciąga drelich na kolana.

Pielęgniarka nie patrzy, stoi cały czas odwrócona, umywa od

wszyskiego ręce.

Tomasz wychodzi.

WNĘTRZE.NAMIOT POLOWY, POMIESZCZENIE SZPITALNE, TOALETA.

DZIEŃ

Krzysztof siedzi w toalecie za kotarą na sedesie, próbuje

się wypróżnić.

Kotara się odsuwa, do środka wchodzi Tomasz.

KRZYSZTOF CZERSKI:

Hej, może by tak trochę

prywatności!?

Tomasz zasuwa za sobą kotarę.

TOMASZ SZULC:

Miałeś rację.

KRZYSZTOF CZERSKI:

Aha. Ale w czym?

TOMASZ SZULC:

Wybuchła jakaś epidemia, dlatego

nas tutaj trzymają. My też

złapaliśmy to gówno.

(CONTINUED)
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Krzysztof robi wielkie oczy, zaczyna nagle obsesyjnie

przyglądać się swoim rękom, szykując jakiś plam, wybroczyn,

czegokolwiek co by świadczyło, że jest chory.

Tomasz szturcha go po głowie.

TOMASZ SZULC:

Skup się. Mówiłeś, że chcesz pomóc.

Krzysztof przygotuje.

TOMASZ SZULC:

Musimy spieprzać. Natychmiast. Albo

skończymy jak ten Amerykaniec.

KRZYSZTOF CZERSKI:

Ale jak ty chcesz stąd uciec?

Strażnicy, żołnierze...wszyscy

uzbrojeni.

TOMASZ SZULC:

Szanse są małe, no...w sumie

zerowe. I chyba...

Tomasz waha się.

KRZYSZTOF CZERSKI:

Co?

TOMASZ SZULC:

Mogą zginąć ludzie. Ci zamknięci

tutaj. Dlatego pytam pierwszy i

ostatni raz, jesteś na to

przygotowany?

KRZYSZTOF CZERSKI:

Boże, co ty chcesz zrobić?

TOMASZ SZULC:

To co muszę.

KRZYSZTOF CZERSKI:

Możemy ich jakoś ostrzec. Żeby byli

gotowi...gdy to się już stanie.

TOMASZ SZULC:

Im mniej osób wie tym lepiej.

KRZYSZTOF CZERSKI:

Skąd wiesz?

(CONTINUED)
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TOMASZ SZULC:

Doświadczenie zawodowe.

Czerski zastanawia się przez chwilę.

KRZYSZTOF CZERSKI:

No dobra, jaki jest ten plan?

WNĘTRZE. NAMIOT POLOWY, POMIESZCZENIE SZPITALNE. WIECZÓR.

FLASHBACK

Tomasz siedzi na łóżku, je kolacje, chleb z dżemem, lecz to

nie jedzenie go absorbuje.

Powoli rzuje, kątem oka lustrując wejście na korytarz, przy

którym zawsze stoi dwóch uzbojonych żołnierzy.

TOMASZ SZULC: (OFF)

Dziesięć minut po kolacji zmienia

się warta.

Tomasz widzi jak do namiotu wchodzi dwóch żołnierzy. Ci

którzy pilnowali oddają im jakieś karty chip i coś podpisują

w formularzu, po czym znikają w korytarzu.

Przejście do.

Tomasz leży na łóżku, udaje że śpi lecz ciągle obserwuje.

Jeden z wojskowych mówi coś do drugiego, ten kiwa głową,

wojskowy znika w korytarzu.

TOMASZ SZULC: (OFF)

Jeden z tych typków wychodzi równo

co godzina, wraca po pięciu

minutach.

Przejście do

Żołnierz wraca z powrotem.

TOMASZ SZULC: (OFF)

Jego mundur wali fajkami. Facet

jest nałogowcem, nie wytrzyma całej

nocy bez szluga.

KRZYSZTOF CZERSKI: (OFF)

I on nam pomoże?

TOMASZ SZULC: (OFF)

W pewnym sensie tak. A teraz

słuchaj uważnie...
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WNĘTRZE. NAMIOT POLOWY, POMIESZCZENIE SZPITALNE. NOC

Tomasz schodzi z łóżka, udaje zaspanego. Rusza w stronę

żołnierzy, mrużąc oczy.

Jest poirytowany, zły, bliski wybuchu.

TOMASZ SZULC:

Możecie choć raz zgasić te

pieprzone jarzeniówki!? Nie mogę

przez nie spać!

ŻOŁNIERZ PALACZ:

Wracaj na swoje miejsce.

Tomasz nie reaguje, idzie dalej. Niektórzy ludzie się budzą,

ciekawi co się dzieje.

TOMASZ SZULC:

Trzymacie tu nas jak jakieś małpy w

klatce, musimy żreć to papkowate

gówno, nie możemy nawet zadzwonić

do rodziny! Dajcie się chociaż

człowiekowi wyspać.

Żołnierz muska ostrzegawczo rękojeść wiszącego na ramieniu

karabinu, przypominając, że jest uzbrojony.

ŻOŁNIERZ PALACZ:

Cofnij się.

Tomasz podchodzi do wojskowych na odległość dwóch kroków.

ŻOŁNIERZ PALACZ:

Po raz ostatni mówię, cofnij się.

TOMASZ SZULC:

Cofnę jak zgasicie światło!

Rozchisteryzowany Tomasz całą uwagę skupia teraz na sobie.

Wszyscy pacjenci patrzą na awanturę, ignorują Krzysztofa,

który w tym samym czasie wchodzi za kotarę do toalety.

Z pod drelichu wyciąga kilka prześcieradeł złożonych w

kostkę. Rozkłada je a potem podnosi wieko spłuczki sedesowej

i ze środka wyciąga buteleczki ze spirytusem. Odkręca

buteleczki i zaczyna oblewać prześcieradła alkoholem.

Tymczasem.

Tomasz patrzy na żołnierzy, rzuca gniewne spojrzenia na

Palacza.

(CONTINUED)
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TOMASZ SZULC:

No i co się gapisz!? Bez tej broni

jesteś zwykłą cipą. Może się

spróbujemy solo, twardzielu? Ty i

ja, jedna runda, do pierwszej krwi.

DRUGI ŻOŁNIERZ:

Uspokój sie i wracaj do łóżka.

Tomasz nie reaguje. Ciągle gapi na Palacza.

TOMASZ SZULC:

Uważasz się za lepszego od innych?

Bo nosisz ten śmieszny mundurek?

ŻOŁNIERZ PALACZ:

Zamknij ryj, albo sam to zrobię.

Nagle Tomasz rzuca się na żołnierza, jest szybki jak

pantera. Ciężarem ciała wytrąca go z równowagi, obaj lecą do

tyłu, uderzając o ziemię.

Drugi żołnierz natychmiast reaguje, zdejmuje karabin a potem

go odwraca rękojeścią do przodu i z całej siły uderza

Tomasza prosto w skroń.

Tomasz zamroczony spada z Palacza, ten szybko się podnosi,

lekko zaskoczony i oszołomiony.

ŻOŁNIERZ PALACZ:

Sukinsyn!!!

Żołnierze zaczynają kopać Tomasza po głowie i żebrach, ten

się zwija w kłębek próbując chronić przed uderzeniami

ciężkich buciorów.

Wszyscy patrzą przerażeni na tą scenę. Nikt nie reaguje.

Tylko Nina.

Kobieta zrywa się z łóżka.

NINA WILKOSZ:

Przestańcie, zabijecie go!!!

Nina biegnie na pomoc. Żołnierz unosi karabin i do niej

celuje.

DRUGI ŻOŁNIERZ:

Nie zbliżaj się!

NINA WILKOSZ:

Nie widzicie, że mu odbiło?!

Wszystkim nam tu powoli odbija!

Zostawcie go, proszę...

(CONTINUED)



CONTINUED: 41.

ŻOŁNIERZ PALACZ:

Zajmiesz się nim? Obiecujesz, że

drugi raz tego nie zrobi?

Nina przytakuje bez chwili wahania.

Żołnierze odpuszczają. Cofają sie krok w tył.

Tomasz leży półprzytomny, ciężko pobity. Jedną pieść ma

ciągle zaciśniętą.

Nina podbiega, nachyla nad nim, odwraca głowę i krzyczy.

NINA WILKOSZ:

No niech ktoś mi pomoże!

Jeden z pacjentów schodzi z łóżka a po chwili razem z Niną

biorą Tomasza pod ręce i ciągną po ziemi.

Żołnierze mówią coś do siebie, rzucając soczystymi

przekleństwami.

Tomasz zostaje podciągniety na łóżko, jego twarz to krwawa

maska, warga pęknięta, nos rozbity, łuk brwiowy przecięty,

oczy spuchnięte.

NINA WILKOSZ:

Co to miało być!? Chce pan się dać

zabić!?

Nina rozrywa kawałek prześcieradła, moczy w plastikowym

kubku z wodą i przykłada go do brwi Tomasza, z której

cieknie krew. Pojawia się Oktawia, która trzyma na ręku

przestraszonego Antka.

OKTAWIA:

Mamo...

NINA WILKOSZ:

Wszystko w porządku, zajmę się nim.

Oktawia puszcza Antka na ziemię, a po chwili zaczyna pomagać

matce. Wyciera rozbite wargi i krew z policzków.

Antek patrzy na Tomasza zmartwiony.

ANTEK:

Bardzo pana boli?

TOMASZ SZULC:

Tylko troszeczkę.

Chłopiec trzyma w ręku samolocik złożony z chusteczki.

Kładzie go na łóżku.

(CONTINUED)
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ANTEK:

Niech pan zobaczy, udało mi się.

Tomasz uśmiecha się do chłopca, co daje nieco makabryczny

widok bo jego zęby są czerwone.

Zauważa jak kotara od toalety lekko się odsuwa, Krzysztof

wychyla lekko głowę, rzuca ponaglające spojrzenie.

Krzysztof ociężale podnosi się z łóżka.

NINA WILKOSZ:

A pan dokad!?

TOMASZ SZULC:

Na chwilę... do kibla.

NINA WILKOSZ:

To ja pomogę.

TOMASZ SZULC:

Nie, nie, dam radę, dzięki.

Tomasz powoli zsuwa sie z łóżka. Utykając rusza w stronę

toalety. Żołnierze znów uważnie lustrują go wzrokiem, coś

komentując.

WNĘTRZE.NAMIOT POLOWY, TOALETA. NOC

Tomasz wchodzi do toalety. Krzysztof patrzy na jego

zmasakrowaną twarz, krzywi się, ale nie komentuje.

KRZYSZTOF CZERSKI:

Udało się?

Tomasz otwiera dłoń, którą cały czas zaciskał w pięść.

Pokazuje zapalniczkę, którą wykradł żołnierzowi podczas

szamotaniny.

Krzysztof oddycha z ulgą, ale jego twarz jest napięta a na

czole pojawiają kropelki potu.

KRZYSZTOF CZERSKI:

Wiesz, że po wszystkim nie będzie

odwrotu.

Tomasz przytakuje, ale jest pewny swego.

TOMASZ SZULC:

Zróbmy to.

(CONTINUED)
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Tomasz naciska przycisk zapalniczki, zapala ogień. Patrzy na

rozłożone w koło prześcieradła nasączone spirytusem.

Nachyla się.

Ale jego ręka, w której trzyma zapalniczkę się zatrzymuje,

płomień gaśnie.

KRZYSZTOF CZERSKI:

Co jest?

Tomasz patrzy na prześcieradła, na które ciurkiem leje się

jego krew, tworząc jakiejś fantazyjne plamy, niczym na

obrazie szalonego malarza.

TOMASZ SZULC:

Nie mogę.

KRZYSZTOF CZERSKI:

Jak nie możesz!? Co nie możesz!?

TOMASZ SZULC:

Oni ich zabiją...wszystkich, bez

wyjątku.

Krzysztof kręci głową, na jego twarzy pojawia czarna

rozpacz.

KRZYSZTOF CZERSKI:

Sam mówiłeś, my albo oni! Taki był

przecież plan!!!

Tomasz potwierdza skinieniem głowy.

KRZYSZTOF CZERSKI:

Nie ma innej drogi! I tak nas

wymordują, jutro, pojutrze...

TOMASZ SZULC:

Wiem...ale i tak tego nie zrobię.

Krzysztof patrzy na Tomasza.

Chwila napięcia i wyczekiwania.

Nagle mężczyzna wyrywa mu zapalniczkę z ręki i szybką ją

zapala.

KRZYSZTOF CZERSKI:

Boże, przebacz...

Przykłada płomień do materiału, który zaczyna powoli płonąć.

(CONTINUED)
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Tomasz patrzy zaskoczony na Krzysztofa a potem na tlący się

ogień.

Czerski łapie go za przegub ręki i ciagnie w stronę kotary,

mężczyźni wychodzą z toalety.

WNĘTRZE.NAMIOT POLOWY, POMIESZCZENIE SZPITALNE. NOC

Tomasz i Krzysztof wychodzą z toalety. Ruszają w stronę

pustych, wolnych łóżek.

Po chwili ze szczeliny między zasłonami zaczyna unosić się

dym.

Swąd spalenizny zaczyna przyciągać uwagę ludzi. Ktoś

krzyczy.

PACJENT:

Coś się tu pali!!!

Żołnierze słyszą krzyk i dostrzegają, że zza kotary unosi

się dym.

Ludzie zaczynaja wstawać z łóżek, coraz bardziej

zaniepokojeni.

Jeden z żołnierzy szybko łączy się z kimś przez

krótkofalówkę.

ŻOŁNIERZ PALACZ:

Mamy jakąś awarię w sekcji

szpitalnej!

Drugi żołnierz biegnie sprawdzić co się stało, krzycząc do

pacjentów by nie ruszali sie z miejsc.

Kiedy odsuwa kotary, w jego stronę bucha ogień, całe

pomieszczenie toalety płonie, plastik, z którego zrobione są

ściany toalety topi się.

Żołnierz cofa się, zasłaniajac twarz przez gorącem, krztusi

dymem.

Gęsta czarna chmura zaczyna roznosić się w powietrzu.

I wtedy wybucha panika.

Ludzie zaczynają wrzeszczeć, krztusić się. Żołnierz, który

pilnuje wejścia drze się do krótkofalówki.

(CONTINUED)
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ŻOŁNIERZ PALACZ:

Pożar w sekcji szpitalnej,

powtarzam, pożar w sekcji

szpitalnej!!!

Tomasz i Krzysztof chowają się pod łóżkami. Przykładają do

ust, mokre, nawilżone szmatki z bandaży.

Żołnierz, który podszedł do toalety, nie jest w stanie

opanować sytuacji. Próbuje sięgnąć po broń. Ludzie uciekają

w stronę wyjścia, tratują go.

Dym jest już tak gęsty, że trudno cokolwiek przez niego

zobaczyć.

Kiedy już wybucha totalna panika, Tomasz i Krzysztof

wypełzają z pod łóżek.

Biegną jednak w przeciwną stronę niż reszta. W stronę

pozostałych pomieszczeń zasłoniętych kotarami.

Tomasz zauważa Ninę, która na rękach trzyma Antka, obok niej

Oktawia. Nastolatka się potyka, Nina się zatrzymuje, próbuje

jakoś pomóc córce, ale na rękach trzyma synka, krzyczy coś

do nastolatki. Cała trójka dusi się od trującego dymu

Tomasz zawraca. Wpada w gęstą chmurę, trzymając materiał

wciąż przy ustach, oczy zachodzą mu łzami.

KRZYSZTOF CZERSKI:

Co ty robisz, gdzie idziesz!??

Tomasz podbiega do Niny, niemal siłą wyrywa jej Antka z rąk

i przykłada chłopcu nasączoną wodą szmatkę do ust.

Ich spojrzenia się spotykają.

TOMASZ SZULC:

Chodźcie za mną.

Głos Tomasza jest tak zdecydowany, że kobieta nie protestuje

ani o nic nie pyta.

Pomaga wstać córce, oboje biegną za Tomaszem.

Krzysztof widząc to rzuca wymowne spojrzenie z którego

odczytać można "Nie taki był kurwa plan, co ty robisz?!"

Nie odzywa się jednak, cała piątka biegnie w stronę

oddzielonych kotarami pomieszczeń.

Tymczasem w środku sali szpitalnej panika.

(CONTINUED)
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Żołnierz wrzeszczy coś unosząc karabin a potem zaczyna

strzelać.

Kilku pacjentów siła pocisków odrzuca do tyłu, ale reszta

biegnie dalej i po chwili żołnierz pada pod naporem ciał.

Ludzie wbiegaja na korytarz, cisną się, tratują, walczą o

przetrwanie.

WNĘTRZE.NAMIOT POLOWY.NOC

Tomasz (ciagle trzyma Antka na rękach) i reszta przedzierają

się przez kolejne pomieszczenia zasłonięte plastikowymi

kotarami. Przechodzą przez laboratorium, wychodzą z drugiej

strony do kolejnej izby, która okazuje się czymś w rodzaju

prowizorycznego prosektorium.

Na środku stoi żelazny stół, obok narzędzia do

przeprowadzenia sekcji zwłok.

Na zewnątrz namiotu zaczyna wyć syrena alarmowa.

Tomasz podnosi ze stolika metalową piłkę, którą podczas

sekcji przecina się nieboszczykom mostek i kości. Podaje

Krzysztowi.

Biegną dalej.

W końcu dobiegają do jednego z krawędzi wielkiego namiotu.

Tomasz oddaje Ninie Antka (chłopiec jest przestraszony, ale

nie płacze), po czym zabiera od Krzysztofa piłkę i zaczyna

ciąć plastikowy materiał, którym obszyty jest namiot.

Początkowo idzie mu wolno, wydaje się, że piłka nie przetnie

plastniku, w końcu jednak pojawia się szczelina.

Zza kotar, w środku namiotu słychać wrzaski żołnierzy a

potem serię wystrzałów z karabinow maszynowych. Jęki

rannych, piski, płacz, błagania...

Nina zasłania Antkowi uszy.

Jakiś z żołnierzy, dowódca, wydaje polecenia, jedno z nich

to, by ugasić natychmiast ogień...i dokładnie przeszukać

resztę namiotu.

KRZYSZTOF CZERSKI:

Szybciej, na Boga!

Tomasz tnie plastnik, szczelina się powiększa.

Kroki żołnierzy gdzieś za kotarą. Są coraz bliżej.

(CONTINUED)
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W końcu się udaje.

Tomasz odrzuca piłkę a potem rozchyla przecięte ściany

namiotu. Skinieniem daje reszcie znać by ruszali przodem.

Pierwsza przeciska się Nina z Antkiem, potem Oktawia i

Krzysztof a na końcu Tomasz.

PLENER.POLIGON WOJSKOWY. NOC

Tomasz i reszta uciekinierów przeciska się i wychodzi na

zewnątrz.

Syrena dalej głośno wyje, żołnierze biegają i przekrzykują

najwzajem, co chwilę padają pojedyczne strzały z karabinów

maszynowych i krzyki przerażonych umierających ludzi.

Na wieżyczce strażniczej przy ogrodzeniu stoi strażnik,

który refelktorem oświetla kawałek placu.

Strumień światła zbliża się w stronę naszych bohaterów.

Tomasz wskazuje palcem na kontener stojący kilkanaście

metrów dalej.

Podnosi Antka na ręce a reszcie daje znać by ruszali za nim.

Dobiegają do kontenera w chwili gdy snop pada w miejsce

gdzie przed chwilą stali.

Skuleni, przestraszeni i zdezorientowani, wygląda jakby

utknęli w pułapce.

NINA WILKOSZ:

Co teraz!?

Tomasz patrzy na nią, ale nie jest w stanie nic powiedzieć.

Nina dostrzega w jego oczach strach i gorycz porażki. Całuje

przestraszonego Antka, łapie za rękę Oktrawie.

I kiedy światło wraca mijając ich kryjówkę, na moment w

blasku reflektoru pojawia się ambulans.

TOMASZ SZULC:

Szybko!

Tomasz biegiem rzuca się w stronę ambulansu, reszta za nim.

Na zewnątrz namiotu panuje wciąż chaos, więc żołnierze

skupieni na spacyfikowaniu pacjentów nie zauważają piątki

przemykających w cieniu osób.

(CONTINUED)
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W ambulansie siedzi kierowca. Nagle drzwi się otwierają,

Tomasz zamachuje się i oddaje potężny cios w szczękę.

Łapie zamroczonego mężczyznę za fraki i wyrzuca z kabiny.

Krzyczy do Krzysztofa.

TOMASZ SZULC:

Do środka!!!

Dwa razy nie trzeba powtarzać. Mężczyzna otwiera tylne drzwi

do ambulansu, Nina wdrapuje się z Antkiem na rękach, za nią

Oktawia, na końcu Krzysztof. Gdy odwraca sie by zamknąć

drzwi jego uwagę zwraca scena przy namiocie.

Żołnierze strzelają do ludzi. Ci w panice próbują uciekać.

Co chwilę pada kolejny trup.

Krzysztof zamiera widząc rozgrywającą się na jego oczach

rzeź. Nina coś krzyczy, lecz on słyszy tylko strzały i

krzyki umierających.

W końcu drzwi zamykają się przed nosem Krzysztofa, to

Oktawia wykazała się szybością i refleksem.

Tomasz odpala silnik. Ambulans rusza z podjazdu.

Nikt nie zwraca uwagi na szpitalny pojazd, cała uwaga

skupiona na uciekinierach, którzy rozbiegli się po placu,

lub próbują walczyć atakując żołnierzy grupkami.

Ambulans zbliża się powoli do bramy, przy której stoi dwóch

strażników.

W tym samym momencie Tomasz dociska pedał gazu, nim

strażnicy się orientują, samochód w pełnym pędzie wjeżdża w

ogrodzenie, taranuje je, z piskiem opon zakręca na drogę.

Krzysztof przez okienko w tylnych drzwiach ostatni raz rzuca

okiem na poligon. W świetle czarnej jak smoła nocy widać

niebiesko-pomarańczowe błyski wystrzałów.

PLENER. SZOSA. NOC

Ambulans powoli sunie po wąskiej drodze, długimi lampami

oświetlając asfalt przecięty białą linią.

Gdzieś na skraju drogi stoi opuszczony samochód, przy

poboczu ktoś porzucił plecak turystyczny, wiatr rozwiewa

jakieś śmieci - podarte gazety, plastikowe butelki.

W samochodzie panuje grobowa cisza. Z twarzy można wyczytać,

że emocje jeszcze nie opadły.

(CONTINUED)
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Antek śpi przytulony do matki, Oktawia siedzi skulona w

kącie brodę opierając o kolana.

Tomasz prowadzi, obok na siedzeniu pasażera siedzi

Krzysztof, który uważnie rozgląda się przez boczne szyby

jakby wypatrywał niebezpieczeństwa.

KRZYSZTOF CZERSKI:

Co teraz?

Tomasz milczy.

KRZYSZTOF CZERSKI:

Dokąd jedziemy?

TOMASZ SZULC:

Do domu.

Krzysztof już ma zadać kolejne pytanie, kiedy w światłach

refelktoru pojawia się człowiek. Macha w stronę ambulansu,

próbuje go zatrzymać.

Tomasz naciska pedał gazu, zjeżdża na drugi pas i omija

nieszczęśnika zostawiając go daleko w tyle.

Krzysztof się więcej nie odzywa.

Samochód mija tabliczkę "RZESZÓW 28 KM"

PLENER.MIASTO/SZOSA.NOC

Ambulans przejeżdża przez jedną z głównych ulic. Miasto,

które kiedyś było piękne, schludne i pełne zieleni teraz

przypomina pobojowisko.

Witryny w sklepach powybijane, na chodnikach palą się kosze

na śmieci, ulice w śmieciach, między którymi grasują

szczury.

Dookoła panuje mrok, latarnie się nie świecą, tylko w paru

oknach można zauważyć tlące się żarówki.

Gdzie niegdzie między budynkami przemykają ludzie. Wynoszą

coś ze splądrowanych sklepów albo szukają jakiegoś

schronienia w opuszczonych budynkach.

Tomasz zauważa jadące przodem opancerzone samochody

wojskowe, które patrolują teren.

Instynkownie włącza sygnał syreny i przyśpiesza.

Jeden z samochodów zjeżdża na pobocze, robiąc miejsce dla

ambulansu.
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Auto przejeżdża przez nikogo nie zatrzmywane.

PLENER. OSIEDLE BLOKOWISK. NOC

Ambulans wjeżdża powoli na parking. Tomasz zatrzymuje się

nieopodal dziesięciopiętrowego bloku, wyłącza silnik.

Nina wychyla się i zagląda do kabiny.

NINA WILKOSZ:

Gdzie jesteśmy?

Tomasz wyciąga kluczyki ze stacyjki i podaje Krzysztofowi.

TOMASZ SZULC:

Dalej radzicie sobie sami.

KRZYSZTOF CZERSKI:

Zaraz, że co?

TOMASZ SZULC:

Zostaję.

Krzysztod i Nina wymieniają sie spojrzeniami, przez chwile

żadne nie wie co ma powiedzieć.

KRZYSZTOF CZERSKI:

Słuchaj...w grupie jest

bezpieczeniej. Sam sobie nie

poradzisz...

TOMASZ SZULC:

Kto powiedział, że będę sam?

Nikt nie odpowiada na to pytanie. Tomasz otwiera drzwi. Ma

już wyjść bez pożegnania, kiedy na sam koniec zwraca się do

towarzyszy.

TOMASZ SZULC:

Znajdzcie coś do przebrania,

zbierzcie zapasy, suchy prowiant i

wodę. I wyjedźcie szybko z miasta.

Unikajcie ruchliwych tras.

Przydałaby się wam też jakaś mapa.

Krzysztof kiwa głową. Tomasz zamyka za sobą drzwi rzucając

po raz ostatni.

TOMASZ SZULC:

Powodzenia.

Tomasz odchodzi w stronę jednego z bloków a potem wchodzi do

klatki schodowej.
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Krzysztof gapi się na kluczyki do auta. Przesiada się na

siedzenie kierowcy, wkłada kluczyki do stacyjki, odpala

silnik.

WNĘTRZE.MIESZKANIE SZULCÓW. NOC

Tomasz uchyla lekko drzwi do mieszkania. W środku panuje

mrok, na końcu korytarza w pokoju widać jednak delikatną

pomarańczową poświatę.

Kieruje się w stronę pokoju, otwiera kolejne drzwi, zagląda

do środka.

Pokój oświetla kilka zapalonych świeczek.

Na łóżku leży matka Tomasza i Adama. Nadgarski ma owinięte

sznurem i przywiązane z tyłu do zagłówka.

Pozbawiona włosow, wychudzona kobieta szarpie się i wyrywa,

na widok syna zaczyna groźnie syczeć, jej oczy są martwe.

Jeśli wcześniej wyglądała jak trup teraz jest nim naprawde.

Przy łożku na krześle siedzi Adam.

Chłopak odwraca się w stronę Tomasza.

Jego twarz jest pocharatana, kawałek ucha nadgryziony, ręce

pokąsane niemal do kości.

Z policzków płyną mu łzy.

Tomasz otwiera usta, ale jest w zbyt dużym szoku by coś

powiedzieć.

ADAM SZULC:

Wczoraj znowu gorzej się poczuła.

Siedziałem przy niej całą noc,

trzymałem ją za rękę. Ciągle pytała

o ciebie. Gdzie jest mój Tomek...

TOMASZ SZULC:

Adaś...

ADAM SZULC:

A potem zasnęła. Widziałem jak

oddycha coraz wolniej.Aż w końcu

przestała...

Adam ukrywa twarz w dłoniach.

(CONTINUED)
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ADAM SZULC:

Umarła tak tak chciała, we śnie.

Tomasz patrzy na matkę. Kobieta próbuje wyrwać się, syczy i

warczy wściekle.

ADAM SZULC:

Chyba na chwilę zasnąłem. Śnił mi

się tata. I te stare sanki,

pamiętasz?

TOMASZ SZULC:

Wjechałem wtedy w ciebie i rozbiłem

ci piszczel.

Adam śmieje się a jednocześnie płacze.

ADAM SZULC:

Boże, ale to bolało. Oddałbym

wszystko, żeby jeszcze raz...

Adamowi załamuje się głos. Tomasz podchodzi bliżej, lecz ten

gestem ręki go zatrzymuje.

ADAM SZULC:

Jak się obudziłem matka dalej nie

oddychała. Ale miała otwarte oczy.

I podniosła z łóżka. Próbowałem ją

uspokoić, ale zaczęła gryźć...nie

wiem skąd wzięła tyle siły.

Tomasz znów spogląda na żywego trupa przywiązanego do łóżka.

TOMASZ SZULC:

Adam, ona nie żyje...

ADAM SZULC:

Tak wygląda martwy człowiek?

TOMASZ SZULC:

Stało się coś złego. Jakiś wirus,

epidemia. Nie wiem co to jest,

ale...ale, to nie jest już nasza

matka.

ADAM SZULC:

Znowu chcesz ją zostawić samą?

TOMASZ SZULC:

Chcę, żebyś poszedł ze mną. Razem

damy radę. Jak zawsze.

Adam zaczyna nerwowo chichotać. Wygląda jakby tracił zmysły.

(CONTINUED)
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ADAM SZULC:

Wiesz, że nikt nie przyszedł?

Ukrywałeś się przez tydzień i nikt

nie zapukał ani razu.

Adam wybucha opętańczym śmiechem.

ADAM SZULC:

Miałeś rację braciszku. Jesteśmy

małymi robakami Nikogo nie

obchodzimy, nikt na nas nie patrzy.

Chłopak wymownie spogląda w górę, w stronę nieba.

Tomasz podchodzi, klęka na jedno kolano, przygląda

ugryzieniom na ręce brata.

TOMASZ SZULC:

Musisz to przemyć i opatrzeć.

Adam wyrywa mu rękę.

ADAM SZULC:

Nic nie muszę. A na pewno słuchać

ciebie.

Tomasz coraz bardziej zniecierpliwiony.

TOMASZ SZULC:

Przestań się mazać i ogarnij . Nie

masz nawet pojęcia co się dzieje...

ADAM SZULC:

Wiem co się dzieje. Znowu próbujesz

mi mieszać w głowie. Chcesz, żebym

ją zostawił tak jak ty...

TOMASZ SZULC:

Ona nie wyzdrowieje. Nie można jej

pomóc.

ADAM SZULC:

Mówiłeś to już wcześniej. I zobacz.

Wcale nie umarła. Siły wróciły...i

apetyt chyba też (chichocze). Minie

kilka dni i wydobrzeje.

TOMASZ SZULC:

Proszę cie, nie rób tego. Adaś...

Wróciłem po ciebie. Spakujmy sie i

spieprzajmy stąd w cholerę.

(CONTINUED)
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ADAM SZULC:

Możesz zostać z nami... albo wyjść.

Ale więcej tu nie wracaj. Nigdy.

Tomasz ciężko wzdycha, znów patrzy na potwora, przywiązanego

do łóżka. Potem znów na brata. Choć nie płacze a jego twarz

pozostaje niewzruszona z oczu bije rozpacz i bezsilność.

Po chwili Tomasz się odwraca. Ma wychodzić, ale w pewnym

momencie się jednak zatrzymuje, podchodzi do brata a potem

mocno do siebie przytula. Adam wybucha szlochem, chowając

głowę w jego piersi.

TOMASZ SZULC:

Ostatni raz ci przysięgam

braciszku. Tym razem naprawdę ci

przysięgam. Będzie dobrze,

zobaczysz. Ty i ja razem, na

zawsze, jak kiedyś.

Adam nie przestaje szlochać. Żywy trup dalej syczy i warczy

na swoich synów.

PLENER. PRZED BLOKIEM. NOC

Tomasz wychodzi z obładowany plecakiem. Zmienił szpitalny

drelich na ciepłą jesienną kurtkę i dżinsy.

Za nim jak cień podąża Adam. Podrapaną twarz ma zaklejoną

plastrami, ręce w bandażach.

Kiedy Tomasz wychodzi z klatki schodowej na parkingu przed

blokiem dalej stoi ambulans.

Krzyszof siedzi za kierownicą, Nina obok na siedzeniu

pasażera.

Czekają na Tomasza. Jakby wiedzieli, że wróci.

Tomasz jeśli jest zaskoczony to tego nie okazuje.

Razem z bratem pakuje się na tył ambulansu, gdzie Antek śpi

na kolanach Oktawii.

Rzuca plecak w kąt i siada zmęczony opierając o ścianę wozu.

Adam siada obok. Patrzy na bandaż przeciekający krwią.

Krzysztof odpala silnik, ambulans rusza w ciemną noc.

KONIEC.


