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FADE IN

1 PLENER. DZIEŃ.

MARTA jedzie na rowerze miejskim ścieżką rowerową biegnącą

wzdłuż ulicy (Puławska). Jest ciepły, słoneczny dzień.

Marta wygląda na szczęśliwą.

Mija DZIEWCZYNKĘ z psem na smyczy. Pies wyrywa się

dziewczynce i biegnie za rowerem Marty.

DZIEWCZYNKA

Ramzesik, stój!

Marta odwraca się, zwalnia i zatrzymuje. Pies podbiega do

niej i podskakuje wesoło. Marta podnosi smycz. Pies staje

na tylnych łapach, przednimi opierając się o nogi Marty.

DZIEWCZYNKA

(zdyszana)

Ramzesik, pobrudzisz panią.

Marta pochyla się i czochra psa za uchem.

MARTA

Nic się nie stało. Bardzo miły

piesek.

DZIEWCZYNKA

Tylko łobuz straszny, ciągle mi

ucieka.

Po drugiej stronie ulicy stoi BEATA. Obserwuje całe

zajście. Widzi jak Marta przekazuje smycz dziewczynce,

wsiada na rower i odjeżdża. Dziewczynka macha za nią ręką,

u jej stóp podskakuje pies.

2 WNĘTRZE. DZIEŃ.

PIOTR wchodzi do swojego mieszkania. Jest zmęczony. Zrzuca

z ramienia torbę z laptopem i zostawia ją na podłodze w

przedpokoju. Widać, że poczuł jakiś nieprzyjemny zapach.

Krzywi się.

Wchodzi do salonu. Na stole widzi pustą butelkę po

szampanie, tacę z resztką truskawek, otwarte pudełko po

belgijskich czekoladkach, trzy kieliszki, popielniczkę

pełną niedopałków i kilka pism typu "Twój Ślub".

Zatrzymuje się i patrzy na pobojowisko na stole ze

zrezygnowaną miną. Wzdycha i niemrawo zaczyna sprzątać

bałagan na stole.
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3 PLENER. DZIEŃ.

Marta zatrzymuje się przy budce warzywnej. Schodzi z

roweru, opiera go o ścianę budki. Ogląda wystawione w

skrzynkach warzywa i owoce. Wybiera dwa młode selery.

Uśmiechając się gawędzi ze sprzedawczynią. Kupuje też

truskawki. Warzywa wkłada do koszyka na kierownicy roweru.

Wsiada na rower i odjeżdża.

4 PLENER. DZIEŃ.

Piotr i JANEK na rowerach podjeżdżają w górę alejką w

parku (Królikarnia). Piotr ma zacięty wyraz twarzy. Janek

wyraźnie nie nadąża. Piotr po wjechaniu na górę odwraca

się, zeskakuje z roweru i czeka na Janka. Janek też

schodzi z roweru i idzie w kierunku Piotra prowadząc

rower.

JANEK

(ledwo żywy)

Daj mi chwilę odetchnąć!

PIOTR

Sorry, musiałem się wyładować.

JANEK

A co się dzieje?

Kładą rowery na trawie i siadają na ławce.

PIOTR

Beata zrobiła znowu u mnie naradę

przedślubną z druhnami. I

oczywiście wypaliły chyba karton

fajek, w pokoju siekierę można

było powiesić. Nawet jej się nie

chciało okna otworzyć.

JANEK

A dlaczego ona te narady urządza

u ciebie?

PIOTR

Bo jest trzydziestoletnią

kobietą, która kryje się z

nałogiem przed swoją mamą.

5 PLENER. DZIEŃ.

Marta jedzie rowerem, zakupy w koszyku. W uchu ma

słuchawkę od komórki.

MARTA

Kochanie, udało mi się dzisiaj

wyjść wcześniej i zaraz będę w
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MARTA
domu. Mam pomysł na sałatkę na

kolację, jestem pewna, że będzie

ci smakować. Jest taka piękna

pogoda, może wybierzemy się

wieczorem na spacer? Jesteś w

domu czy w pracy? Odezwij się,

jak to odsłuchasz. Całuję, pa.

6 PLENER. DZIEŃ.

Piotr i Janek siedzą na ławce w parku.

PIOTR

Prosiłem ją, by wietrzyła po

zakończeniu sabatów, które

urządza w moim mieszkaniu pod

moją nieobecność. Ale nie zwraca

uwagi na moje prośby. I w ogóle

coraz mniej zwraca uwagę na mnie.

JANEK

To znaczy?

PIOTR

Jest tak, jakby nasz ślub był dla

niej celem samym w sobie. Nie

interesuje jej moje zdanie, mam

być dawcą obrączki i tyle.

JANEK

To dlaczego chcesz się z nią

żenić?

PIOTR

Zmieniła się tak po

oświadczynach. Pochłonęło ją

planowanie ślubu, na mnie prawie

nie zwraca uwagi. Nie wtajemnicza

mnie w szczegóły, ale mam

wrażenie, że nawet Rockefellera

nie byłoby stać na taką fetę,

jaką ona chce zorganizować.

7 WNĘTRZE.DZIEŃ.

Marta przypina rower do poręczy na półpiętrze klatki

schodowej. Odpina koszyk z zakupami. Grzebie w torebce w

poszukiwaniu kluczy. Zaczyna wchodzić po schodach na

piętro.

Otwierają się drzwi mieszkania Marty. Marta podnosi głowę.

Z jej mieszkania szybko wychodzi BLONDYNKA. Potyka się na

progu, gubi pantofel. Schyla się i wtedy zauważa Martę.
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Blondynka w popłochu łapie pantofel i kulejąc zaczyna

zbiegać ze schodów. Ześlizguje się ze schodka i wpada na

Martę. Marta odsuwa się od niej, aby nie musieć jej

dotykać. Blondynka ucieka na dół.

Marta bez słowa wolno wchodzi po schodach i do mieszkania.

Widzi ZBYSZKA usiłującego zapiąć guziki koszuli.

ZBYSZEK

Kochanie, to nie jest tak, jak

myślisz...

Marta wyjmuje z koszyka dorodnego selera i z całej siły

rzuca nim w Zbyszka, celując w genitalia. Zbyszek zgina

się wpół z bólu.

8 PLENER. DZIEŃ.

Piotr i Janek na ławce.

PIOTR

Ale przecież nie rzucę jej z

powodu papierosów. I mam

nadzieję, że Beata oprzytomnieje,

jak skończy się szaleństwo

przygotowań. Nie chcę w tym

wszystkim wyjść na idiotę, ale

nie chcę się też awanturować.

JANEK

Zawsze jeszcze możesz sam zacząć

palić.

Piotr patrzy na niego z miną "to nie jest śmieszne".

Wstaje, ponosi rower i wsiada na niego. Janek też wstaje.

9 WNĘTRZE. DZIEŃ.

Marta w szlafroku siedzi w kuchni. Przed nią kubek z kawą.

Marta z twarzą bez wyrazu kasuje w komórce smsy od

Zbyszka. Po chwili ze zniecierpliwieniem rzuca komórkę na

stół.

Marta przechodzi do sypialni. Otwiera szafę. Połowa półek

i połowa wieszaków jest pusta. Przez chwilę widać, że ten

widok jest dla Marty przykry. Zaraz jednak energicznym

ruchem rozsuwa wieszaki na całą szerokość szafy. Wyjmuje

bluzkę i spodnie i zaczyna się ubierać.
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10 WNĘTRZE. DZIEŃ.

Piotr stoi w łazience przed lustrem. Goli się. Na umywalce

leży jego komórka. Słychać sygnał smsa. Piotr bierze

komórkę w rękę i odczytuje "Misiu znalazlam wspanialego

fotografa zaaranzuje nam egzotyczna sesje opowiem

wieczorkiem caluski".

Piotr odkłada komórkę i wraca do golenia. Widać, że nie

jest szczęśliwy. Przerywa golenie i długo wpatruje się w

swoje odbicie w lustrze, prowadząc niesłyszalną rozmowę z

samym sobą. Mruży oczy.

11 WNĘTRZE. DZIEŃ.

Marta wychodzi z mieszkania. Schodzi na półpiętro. Staje

przy rowerze i patrzy na niego z niechęcią. Wyjmuje

komórkę i wystukuje numer taxi. Zanim jednak uzyska

połączenie, rozłącza się i wrzuca telefon z powrotem do

torebki. Odpina rower i znosi go na dół.

12 WNĘTRZE. DZIEŃ.

Piotr w pokoju patrzy na pisma o ślubie, które poskładał

na kupkę. Wstaje, przechodzi do kuchni. Otwiera lodówkę i

patrzy do środka. Zerka na zegarek, energicznie zamyka

lodówkę i zaczyna się śpieszyć. Zakłada na ramię torbę z

laptopem. W przedpokoju na moment zatrzymuje się przed

lustrem i przygładza włosy. Przez chwilę wygląda, jakby

znowu chciał prowadzić dialog z samym sobą, ale rezygnuje

z tego i podchodzi do drzwi.

13 WNĘTRZE. DZIEŃ.

Marta siedzi w biurze przy swoim biurku. Wpatruje się w

ekran. Po chwili wstaje i podchodzi do okna. Wygląda.

Wraca do biurka. Siada. Otwiera szufladę i wyjmuje z niej

ramkę ze zdjęciem. Z ramki wyjmuje zdjęcie Zbyszka, drze

je na małe kawałeczki i wyrzuca do kosza.

14 WNĘTRZE. DZIEŃ.

Piotr otwiera drzwi od mieszkania. Widzi obcego MĘŻCZYZNĘ,

który trzyma palec na dzwonku. Piotr zatrzymuje się

zaskoczony.

MĘŻCZYZNA

Dzień dobry, nazywam się Jacek

Górecki. Czy zastałem panią Beatę

Nowak?
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PIOTR

Nie, jest u siebie w domu.

MĘŻCZYZNA

Mam informację, że tu jest jej

adres zamieszkania.

PIOTR

Ale o co właściwie chodzi?

MĘŻCZYZNA

Mam nakaz komorniczy na zajęcie

ruchomości należących do pani

Beaty Nowak na poczet jej

zadłużenia.

Piotr przez chwilę milczy. Następnie cofa się i staje przy

drzwiach, wskazując wnętrze mieszkania.

PIOTR

Proszę.

Mężczyzna wchodzi.

15 WNĘTRZE. DZIEŃ.

Na biurku Marty dzwoni telefon. Marta nie odbiera. Po

chwili telefon dzwoni ponownie. Marta nadal nie odbiera.

Po kilku minutach do pokoju Marty zagląda SEKRETARKA

PREZESA.

SEKRETARKA PREZESA

Szef cię prosi.

Marta siedzi bez ruchu, patrząc przed siebie.

MARTA

Nie możesz mu powiedzieć, że mnie

nie ma?

SEKRETARKA PREZESA

Nie mogę. Widział cię.

Marta wolno podnosi się z krzesła i podchodzi do drzwi.

16 WNĘTRZE. DZIEŃ.

Piotr i Mężczyzna siedzą w salonie przy stole. Na stole

rozłożone papiery. Pisma o ślubie zrzucone na podłogę.

MĘŻCZYZNA

Pani Nowak zadłużyła się na

poważną sumę. Razem z odsetkami

to ponad sto tysięcy. Od pół roku
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MĘŻCZYZNA

nie spłaca rat. Nie reaguje na

wezwania do zapłaty, nie odbiera

telefonów.

PIOTR

Nie wiem, co powiedzieć.

MĘŻCZYZNA

We wszystkich umowach kredytowych

pani Nowak podawała ten adres

jako adres zamieszkania. Wezwania

do zapłaty też tu były

przysyłane.

PIOTR

Nie widziałem żadnych wezwań.

Milczy przez chwilę.

PIOTR

(cicho)

Ale ona ma klucze.

17 WNĘTRZE. DZIEŃ.

W pokoju prezesa na przeciwko siebie siedzą Marta i

PREZES. Marta trzyma w ręku kartkę. Jest zaskoczona.

MARTA

Ale jak to - zwolnienie?

PREZES

Podejrzewam, że wzięłaś łapówkę

od firmy ubezpieczeniowej za

podpisanie umowy o ubezpieczenie

pracowników na życie.

MARTA

Przecież wiesz, że to nieprawda.

Wybór Secure Life to było

polecenie z centrali. Mam w tej

sprawie maila.

PREZES

Nie wiem, co masz, ale do

komputera już się nie zalogujesz.

MARTA

Znalazłeś sposób na pozbycie się

mnie.

PREZES

Od początku mi się nie podobałaś.



8.

MARTA

Niedobrze mi się robi, jak na

ciebie patrzę.

Wstaje i wychodzi.

18 WNĘTRZE. DZIEŃ.

Piotr zamyka za mężczyzną drzwi. Potem opiera się o nie i

stoi przez chwilę bez ruchu. Wyjmuje komórkę i wystukuje

numer. Nikt nie odbiera. Dzwoni drugi raz. Bez skutku.

Wystukuje smsa "ODBIERZ!" i wysyła.

Dzwoni po raz kolejny. Nadal nikt nie odbiera. Piotr ze

złością rzuca komórką w ścianę. Aparat rozsypuje się na

części.

19 PLENER. DZIEŃ.

Marta jedzie na rowerze ścieżką wzdłuż ulicy (Puławska).

Na bagażniku ma zamocowane kartonowe pudełko. Jedzie

wolno. Zbliża się do KOBIETY, która prowadzi małego

CHŁOPCA za rękę. Chłopiec wyrywa rękę i wskakuje na

ścieżkę rowerową.

Marta hamuje. Pudełko spada z bagażnika. Wysypują się

biurowe drobiarki, buty na obcasie i kubek. Kubek się

rozbija. Marta zbiera skorupy. Kaleczy się w rękę.

20 PLENER. DZIEŃ.

Piotr i Janek siedzą na ławce w parku.

PIOTR

Ukrywała przede mną, że wzięła te

kredyty. Ukrywała, że nie może

ich spłacić.

JANEK

I podawała twój adres jako swój.

PIOTR

Obawiam się, że to dopiero czubek

góry lodowej. Nie wiem, skąd

wzięła pieniądze na suknię ślubną

i inne akcesoria.

JANEK

I co teraz zrobisz?

PIOTR

Nie wiem. Ale Beata, której się

oświadczyłem nie istnieje. A to

jest jakaś zupełnie inna osoba,

której nie znam.
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21 PLENER. DZIEŃ.

Marta idzie wzdłuż ścieżki rowerowej prowadząc rower. Ma

łzy w oczach. Jest wpatrzona przed siebie.

22 PLENER. DZIEŃ.

Piotr pędzi rowerem ścieżką w parku (Arkadia). Jest

pochylony nad kierownicą, wygląda, jakby chciał pobić

rekord szybkości. Ścieżka dochodzi prostopadle do ulicy

(Puławska), którą idzie Marta, prowadząc rower.

Wzdłuż ulicy rośnie wysoki żywopłot. Marta i Piotr nie

widzą się nawzajem.

Piotr z impetem wypada na ścieżkę rowerową, którą idzie

Marta. Zderzają się.


