
SCENA CXXV

JASKINIA, ZAPASOWY ŚWIAT (wnętrze, plener, dzień)

Ta sama chwila. Jesteśmy w jaskini. Ciągle nie widać jeszcze końca przeprawy. Trudy 
eskapady odcisnęły się widzialnym piętnem na twarzach i ubraniach ewakuowanych. 
Wszyscy są skrajnie wyczerpani, obszarpani, brudni i apatyczni. Nagle, ktoś z idących 
przodem, dostrzega światło pojawiające się zza zakrętu korytarza. Podnosi się gwar, za nim 
okrzyki radości. Światło przybliża się. Łukowo wysklepiony otwór kończący jaskinię nabiera 
kształtu bramy. Za nią, za półkolistą bramą, rozciąga się świat rozświetlony i soczysty. 
Pielgrzymi wybiegają na łąkę, kładą się na trawie, wciągają powietrze w nozdrza, biorą się za 
dłonie i tańczą radosny taniec dojścia. Dzieci z domu dziecka podzielają radość swoich 
przewodników, nie znajdują jednak tylu powodów by wyrażać ją podobnie ekspresyjnie. Ola 
ma jak zwykle osobistą refleksję.

OLA:

Ten świat jest właściwie taki sam jak tamten opuszczony. Nie

widzę różnicy.

GRZESIO:

No... no... właśnie. Drzewa ma i te, no... krzewy i... niebo nad

tą, no... głową...

OLA:

I ptaki, motyle, trawę, kwiaty... Wszystko co lubimy...

GRZESIO:

Nie wszystko. Ja jeszcze lubię... pana Józefa, panią Stenię,

doktora z ośrodka, panią od polskiego, matematyczkę i

geograficzkę. Lubię klasówki z chemii, internet, kino w

mieście, galerię z McDonaldem. Lubię zasięg sieci

komórkowej, gry na tablecie, Annę i Elzę z „Krainy lodu”...

OLA:

... Filmy 3D z okularami, popcorn średni, colę dużą ze

słomką...



GRZESIO:

...Jak ktoś dorosły mówi „dobranoc” i jak z pralni przychodzą

świeże ubrania, no i... skakanie na trampolinie...

OLA:

... I na batucie i lekcje wf-u i... aparat w komórce, oraz tik

toka, żeby pochwalić się nowymi ewolucjami.

GRZESIO:

... Albo spektakle w teatrze, takim dla dorosłych... chociaż

lalkowe też lubię i... jazdę pociągiem do Warszawy...

OLA:

...Lustra, kosmetyki, sukienki, buty, torebki, wizyty u fryzjera i

w perfumeriach...

GRZESIO:

I jak ktoś przytuli... człowieka.

Dzieci milkną. W jednej chwili dochodzi do nich, z czego będą musiały zrezygnować w 
nowym świecie. Odkrycie nie jest przyjemne.


