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PL. BLOKOWISKO - PRZY TRZEPAKU - DZIEŃ
Z wysoka spada OKO Tildy. Laduje
˛
w dłoni Tildy i roześmiane
domaga si˛
e jeszcze wi˛
ecej zabawy. Oko Tildy to oko magiczne,
które Tilda nosi poza obr˛
ebem swojego ciała i dzi˛
eki któremu
może widzieć w dwóch miejscach jednocześnie; oprócz tego oko
służy do zabawy, może pełnić rol˛
e jo-jo, zośki albo piłki
kauczukowej.
Fredi nosi czapk˛
e daszkiem do tyłu. Przedziwna to czapka,
zakrywa Frediemu cała˛ twarz, poza oczami, patrzacymi
˛
przez
wyci˛
ete otwory. Na lewej dłoni Fredi nosi żółta˛ r˛
ekawiczk˛
e;
swoja˛ magiczna˛ dłonia˛ Fredi potrafi wyczarować interaktywne
wirtualne gry, np. przestrzenny tetris, podniebny symulator
latania, albo różne przygodówki w stylu Mario Bros.
TILDA i FREDI siedza˛ na trzepaku. Tilda podrzuca Oko i wraca
do patrzenia na skrawek zielonej trawki, na której biały
pudelek bawi si˛
e z czarnym kundelkiem.
Fredi robi dłonia˛ magiczne pstryk! - pojawia si˛
e zestaw
świecacych,
˛
obracajacych
˛
si˛
e klocków tetris; za dotkni˛
eciem
Frediego zmieniaja˛ swoje położenie, przekształcaja˛ si˛
e w
rozmaite bryły.
Tilda łapie swoje Oko, podrzuca je i kopie jak piłk˛
e. Oko
leci wysoko, wysoko i piszczy przy tym z radości.
TILDA
Ale mam teraz widok!
Oko zawisa w powietrzu, patrzy na blokowisko a za nim
szeroki masyw Kosmatego Miasta; brudne, splatane
˛
kształty, z
których wyrasta kilkadziesiat
˛ wieżowców sterczacych
˛
jak
trzonki spróchniałych z˛
ebów; za nimi, w małych odst˛
epach,
jeden obok drugiego, stoja˛ kominy fabryczne, pluja˛
pióropuszami dymu.
Kiedy Oko spada do łapki Tildy nie jest już tak wesoło jak
poprzednio, bo do Tildy i Frediego podchodzi STELMA
JAJECZNA, nastoletnia osiedlowa gwiazda o wyzywajacym
˛
makijażu i twarzy upaćkanej samoopalaczem.
TILDA I FREDI
O nie, Stelma Jajeczna.
Stelma rozwala kopni˛
eciem budowl˛
e z klocków.
STELMA
Myślicie, że jak coś jest na niby,
to tego nie ma? Do szkoły, lamusy!
Tilda i Fredi wola˛ nie podskakiwać do Stelmy, zwijaja˛ si˛
e.
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Zadowolona Stelma si˛
ega po jeden z rozsypanych wirtualnych
klocków, podnosi go do ust i nadgryza jak jabłko; chrupie i
jeszcze raz nadgryza. Smakuje jej.
EST. BUDYNEK SZKOŁY - DZIEŃ
Budynek wysprejowany, otagowany, w oknach nie ma szyb. Na
ogrodzeniu przekrzywiona, przyrdzewiała tablica: "SZKOŁA
ZAWODOWA". Jest to placówka oświatowa, w której każdy
skrawek materii, każdy sprz˛
et czy przedmiot nosza˛ ślady
uszkodzenia, zużycia albo niezdatności do użytku.
WN. SZKOŁA - KLASA - DZIEŃ
Tilda i Fredi siedza˛ w rz˛
edzie pod ściana,
˛ w ostatniej
ławce. Ziewaja˛ z nudów.
Nauczycielka -- KOSICKA stuka długim wskaźnikiem w tablic˛
e,
na której widnieja˛ wzory, funkcje, równania i wykresy.
KOSICKA
(znudzona; patrzac
˛ w okno)
Wyróżniamy nast˛
epujace
˛
rodzaje
nudy: nuda melancholijna, nuda
filozoficzna, nuda-stupor,
nuda-hipnoza, nuda-siesta...
Tilda i Fredi ziewaja˛ z nudów.
KOSICKA
...nuda kawiarniana, nuda-czekanie,
nuda w kolejce, nuda na lekcji...
Jest tego wi˛
ecej.
Kosicka wreszcie odwraca si˛
e do uczniów. Jej twarz ma w
sobie coś łasicowatego, fryzura na pazia, oczka małe,
czarne, przenikliwe; cała postać nauczycielki długa,
wyprostowana, aż wyniosła i porusza si˛
e w dystyngowany
sposób.
KOSICKA
Jak sami wiecie i widzicie nudzić
si˛
e można na wiele sposobów.
Tilda i Fredi ziewaja˛ z nudów.
Kosicka składa swój teleskopowy wskaźnik i apatycznie rusza
mi˛
edzy ławki.
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KOSICKA
Dziś nauczymy si˛
e wykorzystywać
nud˛
e na nasz własny użytek, aby nie
stała si˛
e przyczyna˛ waszych
życiowych tragedii. Tak, moi
drodzy, bo nuda może być też
twórcza, może inspirować wielkie
przeobrażenia w nas i w caaałym
świecie.
Rozlega si˛
e DZWONEK. Tilda i Fredi przestaja˛ ziewać. Inni
uczniowie też si˛
e ożywiaja,
˛ przecieraja˛ oczy, jakby si˛
e
dopiero obudzili.
WN. SZKOŁA - HALA KUCHENNA - DZIEŃ
BLUSZCZ (O.S.)
Do roboty, wałkonie!
Duszno jak w goraczkowym
˛
śnie. Uczniowie pracuja˛ na
rozlatujacym
˛
si˛
e sprz˛
ecie piekarniczym, lepia˛ ciasta,
wrzucaja˛ je do pieców i zabieraja˛ si˛
e za lepienie nast˛
epnych
ciast. Cały proces jest skoordynowany, przebiega taśmowo,
jak w fabryce, od wyrabiania masy po tekturowe pudełka ze
wsta˛żeczka,
˛ w których wypieki w˛
edruja˛ w świat, czyli do
piekarni należacych
˛
do profesora Bluszcza.
BLUSZCZ siedzi na podwyższeniu, za szeroka˛ konsola˛
monitorujac
˛ a˛ proces produkcji. Przedziwny to osobnik; jego
tułów przypomina wór maki
˛
a chytra˛ twarz pokrywaja˛ pypcie w
kształcie eklerów i babeczek.
BLUSZCZ
(przez szczekaczk˛
e)
Tilda, Fredi - szybciej!!! Ciasto
przez was wysycha! Wstrzymujecie
kolegów.
Tilda i Fredi mozola˛ si˛
e, żeby wepchnać
˛ gumowe ciasto do
formy.
BLUSZCZ
Znowu nie umiecie prawidłowo
wyrobić makowca!
Ciasto wsysa Frediego. Tilda ciagnie
˛
go za nog˛
e, nie może
wydostać Frediego z gumowej masy.
Bluszcz si˛
ega po dziennik.
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BLUSZCZ
Dostajecie pały! A po lekcjach
widz˛
e was na zaj˛
eciach
wyrównawczych.
Tilda i Fredi spuszczaja˛ głowy a Oko Tildy pochlipuje ze
współczucia.
BLUSZCZ
Kolejna laseczka do płoteczka.
Bluszcz śmieje si˛
e wpisujac
˛ Tildzie i Frediemu po pale obok
rz˛
edów innych pał.
Tilda i Fredi chwytaja˛ si˛
e za dłonie, patrza˛ sobie w oczy.
TILDA I FREDI
Świ˛
ete spoko.
Na ich twarze wraca uśmiech.
BLUSZCZ
Do roboty, wałkonie!!!
Tilda i Fredi zabieraja˛ si˛
e do lepienia ciast, bo Bluszcz ma
ich teraz na oku.
WN. SZKOŁA - KLASA - NOC
SZUSTEK, nauczycielka historii, to elegantka w starym stylu.
Ma na sobie granatowa˛ garsonk˛
e, cała˛ z aksamitu, na stopach
półbuty po Margaret Thacher. Swoja˛ sylwetka˛ przypomina
wałek; twarz porcelanowa, nieskazitelnie czysta, usta
ściagni˛
˛
ete w dzióbek. Zza wysokości biurka generalskich
rozmiarów rozglada
˛
si˛
e po ławkach, za którymi siedza˛
skuleni, przestraszeni uczniowie.
Tilda i Fredi jak zawsze skryci za plecami kolegów, w
rz˛
edzie pod ściana,
˛ w ostatniej ławce. Maja˛ pochylone głowy
i zamkni˛
ete oczy, pod ławka˛ trzymaja˛ si˛
e za dłonie.
SZUSTEK (O.S.)
Fredi.
Fredi puszcza dłoń Tildy i wstaje.
SZUSTEK
Odpowiedz na pytanie.
Fredi nie zna odpowiedzi nie mówiac
˛ już o pytaniu. Tilda
podpowiada mu.
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SZUSTEK
Chciałaś coś powiedzieć, Tildo?
Przed udzieleniem odpowiedzi Tilda wstaje.
TILDA
Nie.
SZUSTEK
Masz odrobione ćwiczenia?
TILDA
Nie.
Twarz Szustek przeobraża si˛
e w czerwony, nap˛
eczniały babel;
˛
nauczycielka wpada w furi˛
e o sile tornada.
SZUSTEK
Nie odrabiacie ćwiczeń! Nic nie
umiecie! Znowu nic nie umiecie!!!
Szustek wywołuje swoja˛ furia˛ pulsacj˛
e, która uderza w cała˛
klas˛
e. Dzieciaki, wśród nich Tilda i Fredi, musza˛ si˛
e
schować pod ławki.
PL. PRZED SZKOŁA˛ - NOC
Pisk hamulców. Pod budynkiem szkoły zatrzymuje si˛
e policja.
Z radiowozu wyskakuje dwóch PATROLOWCÓW. Wbiegaja˛ do szkoły
na interwencj˛
e.
Rozlega si˛
e dzwonek. Ze szkoły wysypuje si˛
e chmara
dzieciaków. Wśród nich Tilda i Fredi.
FREDI
Mam dosyć. Może wpadn˛
e za miesiac.
˛
TILDA
Zawsze tak gadasz.
Przystaja˛ obok grupki przyjaciół: EJO, JEJO, młodszy brat
Jeja BEJO, Stelma Jajeczna i chudy jak kreska BIGDOŃ ZAWSZE
Z BOKU. W tle uczniowie demoluja˛ radiowóz.
STELMA
Patrzcie, co mam, lamusy.
Spojrzenia wszystkich kieruja˛ si˛
e na Stelm˛
e, która klaszcze
w dłonie, na co jej torebka otwiera si˛
e a z jej wn˛
etrza
wylatuje baton w sreberku z czerwonym, pulsujacym
˛
napisem:
"IWONA". Na ten widok wszystkie dzieciaki zaczynaja˛ si˛
e
ślinić. Baton laduje
˛
w dłoni Stelmy.
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STELMA
Chcecie troch˛
e?
Dzieciaki zaczynaja˛ si˛
e nerwowo zachowywać. Tłocza˛ si˛
e wokół
Stelmy, która powoli zrywa sreberko z batona.
STELMA
No... Kto chce czekoladowa˛ Iwon˛
e?
Fredi dostaje drgawek, Tild˛
e trz˛
esie. Wszyscy gapia˛ si˛
e na
czekoladowy baton w dłoni Stelmy.
STELMA
Nic nie dostaniecie, lamusy.
Stelma połyka batona w całości. Dzieciaki wydaja˛ j˛
ek zawodu.
Stelma szczerzy si˛
e do nich szeroko rozkładajac
˛ r˛
ece.
STELMA
A teraz patrzcie jak mnie klepie,
lamusy.
Nagle Stelma dostaje spazmatycznych drgawek i głupawki.
Niesamowite widowisko. Dzieciaki wyjmuja˛ komórki i robia˛
fotki rozbrykanej Stelmie. Tilda chwyta dłoń roztrz˛
esionego
Frediego. Odchodza˛ stad.
˛
Ze szkoły wychodza˛ patrolowcy. Prowadza˛ skutego UCZNIA.
Nagle patrolowcom opadaja˛ szczeny. Ich radiowóz jest
zdemolowany, otagowany, powybijane szyby, zdj˛
ete koła. A
dokoła wraku skacze i rzuca si˛
e Stelma, ożarta czekoladowa˛
Iwona.
˛ I beka z przejedzenia.
PL. PRZED DOMEM DZIADBY - NOC
Stary pi˛
etrowy dom o spadzistym dachu. Nad wejściem stary
przepalony neon: FABRYKA SŁODYCZY.
PUK-PUK! Oko Tildy odbija si˛
e od drzwi w tempie pukania. Po
chwili drzwi uchylaja˛ si˛
e: w ciemności szpary lśni oko. Na
jego widok Oko Tildy chowa si˛
e przestraszone za ramieniem
Tildy.
FREDI
Dobry.
Nagle z wn˛
etrza domu wylatuje stado kolorowych ptaszków.
Postać otwiera drzwi szerzej, światło pada na jej stara˛
twarz. To DZIADBA.
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DZIADBA
Wejdźcie, dziecinki.
Za Tilda˛ i Fredim zamykaja˛ si˛
e ci˛
eżkie drzwi. Dom obsiadaja˛
nietoperze.
WN. DOM DZIADBY - WEJŚCIE/KORYTARZ - NOC
Półmrok. Dziadba pochyla si˛
e nad Tilda˛ i Fredim, mierzy ich
przenikliwym spojrzeniem, namyśla si˛
e i zgaduje.
DZIADBA
Cytrynowe?
FREDI
Malinowe.
TILDA
Czekoladowe!
FREDI
Malinowe!
DZIADBA
To nie szkolny sklepik. Ciszej
prosz˛
e.
Dziadba odkasłuje - z jej ust wylatuje stado kolorowych
ptaszków.
DZIADBA
Na ile tam masz, dziecko?
Fredi podaje Dziadbie garść drobniaków.
TILDA
Na połówk˛
e.
Dziadba bierze monety i chowa je do kieszeni czarnego,
wełnianego fartucha.
DZIADBA
Zaczekajcie.
Dziadba odwraca si˛
e i odkasłujac
˛ ptaszka, który utkwił w jej
gardle, odchodzi w głab
˛ domu.
Tilda i Fredi znaja˛ to miejsce, ale jak zawsze tak i teraz
rozgladaj
˛
a˛ si˛
e po wn˛
etrzu pełnym tajemniczych przedmiotów.
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TILDA
Najlepiej nic nie dotykaj.
FREDI
Spoko.
Fredi bierze do łapki lamp˛
e oliwna˛ i odruchowo chowa ja˛ do
wn˛
etrza samego siebie; połyka ja.
˛ Tilda nie zauważa tego.
Wraca Dziadba. W dłoni trzyma małe tekturowe pudełko. Wr˛
ecza
je Tildzie.
DZIADBA
Tylko nie pod domem.
PL. PARK - NOC
Tilda i Fredi siadaja˛ na ławce, otwieraja˛ pudełko od
Dziadby; wewnatrz
˛
cztery landrynki: dwie brazowe,
˛
dwie
różowe.
TILDA
Oba?
Fredi si˛
ega po dwie rożowe landrynki o smaku malinowym.
FREDI
Raczej.
Wpycha je do ust. Tilda chwyta swoje landrynki - czekoladowe
- podrzuca je i czeka aż spadna˛ jej prosto do otwartej buzi.
Tilda i Fredi siedza˛ na ławce, ciumkaja˛ landrynki i patrza˛
jak na zielonej trawce biały pudelek bawi si˛
e z czarnym
kundelkiem. Rozbawione zwierzatka
˛
tak wiruja,
˛ że tworza˛
jing-jang i energia˛ swojej zabawy przeobrażaja˛ dotychczasowa˛
przestrzeń parku: kształty trawników, drzew, ścieżek
wypełniaja˛ si˛
e kolorem i jing-jangami, z nich tworza˛ si˛
e
ósemki. Przestrzeń wiruje w rytmie ostrego transu. W jego
centrum Tilda i Fredi. Przed nimi otwiera si˛
e tunel.
FREDI
To mi wyglada
˛
na tunel do Ósmej
Krainy.
Tilda przytula si˛
e do Frediego.
TILDA
Jeszcze nigdy tam nie byliśmy.
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FREDI
Ale smaaak! Lecimy!
Wlatuja˛ do tunelu i nabieraja˛ pr˛
edkości, żeby wedrzeć si˛
e
gł˛
ebiej w rozwirowana˛ ósemkami i jing-jangami przestrzeń,
żeby wlecieć w sam środek otchłani, nieruchomy i mały jak
główka szpilki. Nagle BEC!
˛
Tilda i Fredi odbijaja˛ si˛
e od
niewidzialnej ściany. Nie moga˛ wlecieć gł˛
ebiej. W tunel
wdziera si˛
e oślepiajace
˛
światło. Droga do Ośmej Krainy
zamyka si˛
e.
Tilda i Fredi z powrotem siedza˛ na oparciu ławki. Zasłaniaja˛
twarze przed oślepiajacym
˛
światłem bijacym
˛
z reflektorów
ci˛
eżarówki, która zatrzymuje si˛
e tuż przed nimi. Drzwi
otwieraja˛ si˛
e, z bezszelestnej ci˛
eżarówki wysiada LERŁAK,
nastoletni osiedlowy cwaniak. Podchodzi do Tildy i Frediego.
Oko dygoce ze strachu.
LERŁAK
Wyskakujcie z pienia˛żków, małolaty.
Tilda i Fredi boja˛ si˛
e Lerłaka. Grzecznie oddaja˛ mu ostatnie
klepaki.
LERŁAK
Tylko tyle?
TILDA
Nie mamy wi˛
ecej.
LERŁAK
A jak znajd˛
e?
FREDI
W nogi!
Przyjaciele uciekaja.
˛ Lerłak śmieje si˛
e, zaciska monety w
garści i wraca do ci˛
eżarówki, która po chwili bezszelestnie
odjeżdża.
PL. OSIEDLE - NOC
Tilda i Fredi ostrożnie wychylaja˛ si˛
e zza śmietnika.
TILDA
Uff, pojechał.
FREDI
Co robimy?
Oko zaczyna kra˛żyć wokół głowy Tildy.
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TILDA
Musz˛
e wracać do domu.
FREDI
Ja też.
Smutnieja.
˛ Tilda podnosi z chodnika kamień. Fredi robi
pstryk! - kamień pojawia si˛
e w jego magicznej dłoni.
Dzieciaki wybijaja˛ kamieniami szyb˛
e w samochodzie. Ryczy
autoalarm. Tilda i Fredi uciekaja˛ w przeciwnych kierunkach.
TILDA
W łaczności.
˛
FREDI
Kocham ci˛
e.
WN. DOM TILDY - SALON - NOC
Tilda siedzi na kanapie, kolana trzyma pod broda,
˛ oglada
˛
TV
i je kolacj˛
e.
Za plecami Tildy, w aneksie kuchennym, RODZICE Tildy
wygrażaja˛ sobie w nieznanym j˛
ezyku.
Tilda nie ma apetytu, odkłada talerz, apatycznie gapi si˛
e w
telewizor.
WN. DOM FREDIEGO - SALON - NOC
Fredi siedzi na kanapie, oglada
˛
TV i je kolacj˛
e. Za salonem,
w cz˛
eści kuchennej, sylwetki RODZICÓW Frediego. Krzycza˛ na
siebie w niezrozumiałym j˛
ezyku.
Na twarzy Frediego odbija si˛
e światło kineskopu. Fredi nie
zwraca uwagi na awantur˛
e rodziców. Zjada pusty talerz,
wstaje z kanapy, idzie na gór˛
e do swojego pokoju.
WN. POKÓJ TILDY/POKÓJ FREDIEGO - NOC
Fredi opada na swoje łóżko. W dłoni już ma komórk˛
e. Wybiera
numer.
EKRAN DZIELI SIE˛ NA DWIE CZE˛ŚCI:
Tilda odbiera. Też leży na łóżku.
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TILDA
(do komórki)
Właśnie o tym myślałam.
FREDI
(do komórki)
To za ile w kryjówce?
TILDA
Kto ostatni - lamus.
Kończa˛ rozmow˛
e, pospiesznie zbieraja˛ do plecaków jakieś
gadżety i uciekaja˛ z domów przez okna.
EST. KRYJÓWKA - NOC
Kryjówka to domek na drzewie.
WN. KRYJÓWKA - NOC
Gasza˛ światło, wtulaja˛ si˛
e w siebie, zasypiaja.
˛
FREDI (O.S.)
Pokaż˛
e ci coś.
Fredi zapala latark˛
e. Tilda dostrzega, że Fredi wyjmuje coś
z wn˛
etrza samego siebie. To lampa oliwna. Tilda bierze lamp˛
e
i przyglada
˛
si˛
e jej.
TILDA
Co to?
FREDI
Leżało u Dziadby.
TILDA
Dlaczego nie powiedziałeś mi od
razu!?
Frediemu robi si˛
e głupio.
TILDA
A co jak ona tego potrzebuje? A co
jak zakumała, że to my?
FREDI
Tam przychodzi dużo dzieciaków.
TILDA
Fredi, żeby nie było problemów.

12.

FREDI
Świ˛
ete spoko.
TILDA
Na pewno nie wziałeś
˛
nic wi˛
ecej?
FREDI
Nie.
TILDA
Pokaż.
Fredi otwiera jap˛
e a Tilda zaglada
˛
do środka Frediego,
zupełnie jakby zagladała
˛
do worka. Tilda nic nie znajduje.
Zbijaja˛ piatk˛
˛ e. Ogladaj
˛
a˛ lamp˛
e.
TILDA
Troch˛
e jak czajnik.
Nagle z lampy wydobywa si˛
e dym, a potem wyłazi z niej DŻINN.
Zaniedbany, apatyczny, przygarbiony. Jak nic dżinn w
depresji. Na jego widok Tilda i Fredi uciekaja˛ w kat.
˛
DŻINN
Jakie jest wasze życzenie? Tylko
szybko, bo si˛
e spiesz˛
e na terapi˛
e.
FREDI
A ile życzeń możesz spełnić?
DŻINN
Tylko jedno.
Tilda i Fredi naradzaja˛ si˛
e szeptem, odwracaja˛ si˛
e do
Dżinna.
TILDA
Nie chcemy problemów.
DŻINN
Też mi życzenie. Wysilcie si˛
e
troch˛
e.
Tilda i Fredi naradzaja˛ si˛
e.
TILDA
Nie chcemy problemów i kropka.
FREDI
Żadnych kwasów ze szkoła,
˛ ze
starymi.
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TILDA
Z nikim. I chcemy jeszcze hajs.
FREDI
Tysiac
˛ razy kieszonkowe. I chcemy
świ˛
ete spoko. A jak nie, to
spływaj.
DŻINN
Hm, jesteście troch˛
e chamscy, ale
niech b˛
edzie. Waszym życzeniem
zajm˛
e si˛
e w pierwszej kolejności.
Jutro koło południa powinno już
działać.
Tilda i Fredi z radości przybijaja˛ piatk˛
˛ e.
EST. KOSMATE MIASTO - ŚWIT
Nad miastem wstaje nowy dzień. W promieniach wschodzacego
˛
słońca leci kolorowy dwupłatowiec. Ciagnie
˛
za soba˛ wst˛
eg˛
e z
napisem: "ŻYCIE BEZ PROBLEMÓW".
WN. DOM TILDY - KUCHNIA - DZIEŃ
Rodzina Tildy przy śniadaniu. Wszyscy uśmiechaja˛ si˛
e do
siebie. Tilda przytula si˛
e do rodziców.
Przed wyjściem do szkoły Tilda dostaje takie kieszonkowe, że
aż ja˛ zatyka. Żegna si˛
e z rodzicami i wybiega z domu.
WN. DOM FREDIEGO - KUCHNIA - DZIEŃ
Tata Frediego obejmuje Mam˛
e. Fredi przytula si˛
e do rodziców.
Przed wyjściem do szkoły Fredi dostaje kieszonkowe. Wybiega
z domu. Rodzice machaja˛ mu na pożegnanie.
PL. PARK - DZIEŃ
Tilda i Fredi siedza˛ na oparciu ławki.
Z wysoka spada zziajane Oko Tildy. Tilda łapie swoje Oko.
TILDA
Niby wszystko idealnie, ale coś nie
gra.
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FREDI
Nie gadaj, gra gitara. Wreszcie
mamy świ˛
ete spoko.
Tilda podrzuca Oko i wraca do patrzenia na zielona˛ trawk˛
e,
na której biały pudelek bawi si˛
e z czarnym kundelkiem. Tilda
przytula si˛
e do Frediego.
TILDA
Pstryknij mi coś ładnego.
Fredi robi magiczne pstryk! i... nic. Pstryka, pstryka i nic
nie może wypstrykać.
TILDA
A nie mówiłam. Myślisz, że to po
tych cuksach wczoraj?
FREDI
Może być.
Tilda trzyma na dłoni swoje Oko; p˛
ekaja˛ mu naczynka
krwionośne.
TILDA
Moje Oko też słabo.
Nadchodzi Stelma.
TILDA I FREDI
O nie, Stelma Jajeczna.
STELMA
Dzień dobry, Tilda. Dzień dobry,
Fredi.
Tilda i Fredi sa˛ zaskoczeni miłym usposobieniem Stelmy.
FREDI
Dobrze si˛
e czujesz?
STELMA
Ależ pi˛
eknie wygladacie!
˛
Ależ z was
rozkoszna parka!
Ekscytuje si˛
e Stelma a Tilda i Fredi nie za bardzo jarza,
˛ w
która˛ stron˛
e zmierza cała sytuacja.
TILDA
Co jest Stelma? Co ty kombinujesz?
Stelma klaszcze w dłonie. Na to życzenie jej torba otwiera
si˛
e a z jej wn˛
etrza wylatuja˛ czekoladowe Iwony.
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STELMA
Mam dla was... wasze... ulubione...
czekoladowe... Iwony.
FREDI
Widzisz! Nasze życzenie działa.
Zbijaja˛ piatk˛
˛ e i chwytaja˛ za czekoladowe Iwony. Sprawnie
zrywaja˛ sreberka i bez żadnych ceregieli połykaja˛ batony w
całości.
STELMA
Chcecie jeszcze?
Tilda i Fredi chca˛ tak bardzo, że dostaja˛ drgawek i ataku
radości.
EST. BUDYNEK SZKOŁY - DZIEŃ
Nowoczesny budynek lśni nowościa.
˛ Na ogrodzeniu tablica:
"SZKOŁA ZAWODOWA".
WN. SZKOŁA - KLASA - DZIEŃ
Nauczycielka Kosicka unosi si˛
e w podłużnej bani. Zachowuje
si˛
e w niej tak, jakby prowadziła lekcj˛
e: coś wskazuje długim
wskaźnikiem, bezgłośnie porusza ustami. Ale żaden z uczniów
nie zwraca na nia˛ uwagi. Ejo jeździ na desce, Jejo puszcza
rapy, Bigdoń gania dziewczyny. Dzieciaki robia˛ co chca˛ a po
klasie fruwa Kosicka uwi˛
eziona w wielkiej bani.
Tilda i Fredi siedza˛ w rz˛
edzie pod ściana,
˛ w ostatniej
ławce. Zajadaja˛ si˛
e czekoladowymi Iwonami, które mi˛
edzy
uczniami roznosi Stelma.
Tilda i Fredi połykaja˛ po czekoladowej Iwonie. Dostaja˛
ekstatycznych drgawek.
TILDA
I to ma być życie bez problemów?
FREDI
Znowu j˛
eczysz.
TILDA
Bo nudy.
Nadchodzi Stelma.
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FREDI
Sa˛ też plusy.
Stelma wr˛
ecza im po Iwonie. Tilda i Fredi zrywaja˛ sreberka i
połykaja˛ batony w całości. Drgawki spowodowane zjedzeniem
poprzedniej Iwony ustaja˛ i zaczynaja˛ si˛
e nast˛
epne drgawki,
połaczone
˛
z głupawka.
˛ W tle przelatuje Kosicka w bani.
Rozlega si˛
e DZWONEK na przerw˛
e.
WN. SZKOŁA - HALA KUCHENNA - DZIEŃ
TILDA I FREDI (O.S.)
Do roboty, wałkoniu!
Duszno jak w goraczkowym
˛
śnie. Bluszcz lepi ciasta,
ekspresowo po kilka na raz, wrzuca je do pieców i zabiera
si˛
e za lepienie nast˛
epnych.
Na podwyższeniu, za szeroka˛ konsola˛ monitorujac
˛ a˛ proces
produkcji, siedza˛ Tilda i Fredi. Pożeraja˛ ciasta, śmieja˛ si˛
e
z Bluszcza, połykaja˛ Iwony, dostaja˛ drgawek i głupawki.
Jak głupawka mija zbijaja˛ pi˛
eć i wbijaja˛ w jap˛
e Bluszcza
tac˛
e z kremowcem. Twarz Bluszcza ocieka bita˛ śmietana.
˛ Tilda
i Fredi ładuja˛ Bluszcza do formy i wrzucaja˛ go do pieca.
WN. SZKOŁA - KLASA - DZIEŃ
Szustek zza niziutkiego biureczka przyglada
˛
si˛
e
zrelaksowanym uczniom.
Tilda i Fredi jak zwykle w rz˛
edzie pod ściana,
˛ w ostatniej
ławce. Opychaja˛ si˛
e czekoladowymi Iwonami.
SZUSTEK (O.S.)
Fredi.
Fredi trzyma nogi na ławce, nie wstaje.
FREDI
Co jest?
SZUSTEK
Otrzymujesz piatk˛
˛ e.
FREDI
Mog˛
e dwie?
SZUSTEK
Oczywiście, mój drogi. Tak pi˛
eknie
si˛
e uczysz.

17.

Szustek starannie wpisuje piatki.
˛
TILDA
A ja też chc˛
e.
SZUSTEK
Dostałaś już jedna.
˛
TILDA
I chc˛
e druga!
˛
SZUSTEK
Tobie należa˛ si˛
e nie dwie, ale pi˛
eć
piatek
˛
i natychmiastowa promocja do
nast˛
epnej klasy.
Tilda uśmiecha si˛
e do Frediego.
TILDA
Normalnie zwariowała.
Fredi rozpakowuje a potem połyka w całości czekoladowa˛
Iwon˛
e.
FREDI
Życie bez problemów.
I na Frediego schodza˛ drgawki, zaczyna skakać jak piłka.
TILDA
Troch˛
e za łatwo nam to wszystko
przychodzi. Poza tym starzy nigdy
nie uwierza,
˛ że mam takie oceny.
Fredi nie przestaje si˛
e odbijać i trzaść
˛
z radości po
zjedzeniu Iwony.
FREDI
Bydl˛
eta kl˛
ekaja˛ (!), cuda, cuuuda
o-gła-sza-ja!
˛
Tilda załamuje si˛
e troch˛
e, bo Frediego, odbijajacego
˛
si˛
e
coraz szybciej, trzeba znowu uspokajać.
PL. PRZED SZKOŁA˛ - DZIEŃ
Rozlega si˛
e dzwonek. Ze szkoły wybiegaja˛ dzieciaki. Wśród
nich Tilda i Fredi.
FREDI
Ale było ekstra! Jutro też przyjd˛
e.
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TILDA
Ja też!
Przystaja˛ obok grupki przyjaciół. Wszyscy uśmiechni˛
eci, bo
Stelma rozdaje Iwony. Z pełnym koszem batonów podchodzi do
Tildy i Frediego.
STELMA
Cz˛
estujcie si˛
e.
Cz˛
estuja˛ si˛
e, rozpakowuja˛ i zjadaja.
˛ Ogarnia ich głupawka,
wstrzasaj
˛
a˛ drgawki.
TILDA
Bijemy do Dziadby?
FREDI
Po co? Stelma rozdaje Iwony.
TILDA
I tak już b˛
edzie cały czas?
FREDI
Chciałaś życie bez problemów, to
masz.
TILDA
Czuj˛
e, że problemy dopiero si˛
e
zaczna.
˛
Tilda pokazuje Frediemu swoje Oko.
TILDA
Zobacz.
Na dłoni Tildy leży Oko, przekrwione, opuchni˛
ete, trz˛
esie
si˛
e, na czole ma kompres i naprawd˛
e marnie wyglada.
˛
Na widok
Oka Fredi przestaje podskakiwać.
FREDI
Co mu jest?
TILDA
Już ledwo na nie widz˛
e.
Fredi pstryka palcami.
FREDI
Ja też straciłem swoja˛ moc.
Fredi pstryka i pstryka.
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FREDI
Nie mog˛
e czarować!
Tilda wskazuje przyjaciół. Każdy bawi si˛
e swoja˛ moca.
˛ Ejo
pojawia si˛
e i znika, Jejo mistrzowsko śmiga na desce a Bejo
umie zagrać na z˛
ebach nawet najtrudniejsze fugi Bacha.
TILDA
Oni nie stracili swoich mocy.
Fredi ze złości tupie noga.
˛
FREDI
Miało nie być problemów. Lamus nas
oszukał.
Podchodzi Stelma z koszem pełnym batonów.
STELMA
Czekoladowe Iwony. Cz˛
estujcie si˛
e.
Fredi już wyciaga
˛
łapk˛
e, ale Tilda go powstrzymuje i odciaga
˛
od Stelmy.
TILDA
Mamy sprawy. Na razie, Stelma.
STELMA
Weźcie chociaż na drog˛
e, mordeczki.
Tilda i Fredi zatrzymuja˛ si˛
e.
TILDA
Przed Iwonami naprawd˛
e nie można
si˛
e oprzeć.
Wracaja˛ do Stelmy i błyskawicznie zjadaja˛ po Iwonie. Potem
chwytaja˛ si˛
e za łapki i odchodza˛ wstrzasani
˛
drgawkami.
WN. KRYJÓWKA - DZIEŃ
Fredi pociera lamp˛
e. Z lampy wyłazi pogra˛żony w depresji
Dżinn.
FREDI
Ty ziomek, miało nie być problemów.
DŻINN
Tak jak myślałem: znowu zażalenia.
Spełniłem życzenie zgodnie z wasza˛
wola.
˛
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TILDA
Mam chore oko!
FREDI
A ja nie mog˛
e czarować!
TILDA I FREDI
To sa˛ poważne problemy!!!
Fredi rusza na Dżinna.
FREDI
I ty też masz problemy!
Tilda rzuca si˛
e na Dżinna.
TILDA
Oddawaj nasze moce!
Dżinn przechodzi w stan lotny i fruwa. Tilda i Fredi próbuja˛
go złapać.
DŻINN
Ja tylko spełniam życzenia! Nie
ponosz˛
e odpowiedzialności za to jak
si˛
e spełniaja.
˛
TILDA
Cofnij życzenie.
DŻINN
Nie mam takiego przełożenia.
TILDA
Kto ma?
DŻINN
Dziadba. Tylko ona wie, jak si˛
e
dostać do Ósmej Krainy.
Tilda i Fredi przestaja˛ ganiać Dżinna.
TILDA I FREDI
Do Ósmej Krainy!?
DŻINN
Tylko w Ósmej Krainie można
załatwić cofni˛
ecie zakl˛
ecia. Tylko
tam.
Tilda i Fredi załamani.
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DŻINN
Co si˛
e dziwicie? Zawsze coś za coś.
Lampa wsysa Dżinna. Tilda i Fredi zostaja˛ z dylematem.
FREDI
Mamy dotrzeć do Ósmej Krainy?!
Przecież to niemożliwe.
TILDA
Dziadba może.
FREDI
Pewnie by chciała hajs.
TILDA
Bez naszych mocy jesteśmy
beznadziejni.
FREDI
Ta, i ciagle
˛
na Iwonach. Nie można
tak dłużej.
Fredi przytula Tild˛
e.
FREDI
Odzyskamy nasze moce.
TILDA
Spoko. Tylko jak?
PL. PRZED DOMEM DZIADBY - NOC
Dom Dziadby cały w kwiatach. Nad dachem roje motyli i
kolibrów.
Puk-puk. Słabowite Oko Tildy odbija si˛
e od drzwi w tempie
pukania. Po chwili drzwi otwiera Dziadba. Jaka odmieniona!
Ma postać młodej kobiety, najmilszej, najbardziej uroczej
pod słońcem.
TILDA
Dzień dobry.
FREDI
My do pani Dziadby.
DZIADBA
To ja jestem Dziadba. Co
chcieliście, dziecinki?
Fredi wyjmuje z wewnatrz
˛
siebie lamp˛
e oliwna.
˛

22.

FREDI
Chciałem oddać. Jakoś przykleiła mi
si˛
e wczoraj.
Dziadba bierze lamp˛
e w dłonie. Na moment zawiesza na niej
spojrzenie.
DZIADBA
Używaliście jej.
Z lampy wychyla si˛
e Dżinn.
DŻINN
Spełniłem życzenie zgodnie z ich
prośba.
˛
TILDA
Wcale nie!
FREDI
Nie chcieliśmy stracić naszych
mocy.
DZIADBA
Chcecie cofnać
˛ zakl˛
ecie?
Tilda i Fredi kiwaja˛ głowami.
TILDA I FREDI
Zabierze nas pani do Ósmej Krainy?
Tilda i Fredi robia˛ miny niewiniatek.
˛
Dziadba rozważa ich
prośb˛
e.
DZIADBA
Nie ma sprawy, dziecinki.
Tilda i Fredi skacza˛ z radości.
Dziadba zamienia si˛
e w wielkiego puchacza o rozłożystych
skrzydłach.
TILDA I FREDI
Wow!
DZIADBA
Wskakujcie.
Tilda i Fredi wskakuja˛ na grzbiet puchacza.
DŻINN
Mog˛
e lecieć z wami?
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FREDI
Dawaj ziomuś, trzymaj si˛
e mocno.
Dżinn usadza si˛
e mi˛
edzy Tilda˛ i Fredim.
Puchacz odrywa si˛
e od ziemi. Odlatuja.
˛
PL./WN. PUNKT WIDOKOWY NA KOSMATE MIASTO/CIE˛ŻARÓWKA - NOC
Bezszelestna ci˛
eżarówka stoi na skraju urwiska. W dolinie
błyszczy aglomeracja Kosmatego Miasta.
W kabinie ci˛
eżarówki siedza˛ Stelma i Lerłak. Obj˛
eci, patrza˛
na zniewalajacy
˛
widok rozświetlonej aglomeracji. Radyjko gra
cichutko, romantycznie, graja˛ też świerszcze. Lerłak mocnej
przytula Stelm˛
e.
LERLAK
Śmigasz z kimś tera? Bo jak coś, to
wiesz...
Stelma si˛
ega po Iwon˛
e, naciska na opakowanie, jakby je
zgniatała, i baton sam wyskakuje ze sreberka, robi w
powietrzu obrót, po czym zostaje połkni˛
ety przez żarłoczna˛
dziś Stelm˛
e.
STELMA
Pff. I to ma być randka?
Lerłak wskazuje powalajacy
˛
widok za przednia˛ szyba.
˛
LERŁAK
Mówiłaś, że ładnie.
STELMA
Natychmiast odwieź mnie do domu.
LERLAK
Co jest? Przed chwila˛ była miła
atmosfera.
STELMA
Adam, nie próbuj tego naprawiać.
LERŁAK
Naprawd˛
e chcesz zerwać?
W napi˛
eciu czeka na odpowiedź Stelmy. Ale ona nie daje mu
żadnej odpowiedzi, bo nagle dostaje ataku drgawek i
głupawki. Stelm˛
e rzuca po całej kabinie.
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PL. NAD KOSMATYM MIASTEM - NOC
Tilda i Fredi leca˛ na grzbiecie Dziadby pod postacia˛
puchacza. W dole lśni Kosmate Miasto.
FREDI
Naprawd˛
e nie gniewasz si˛
e na nas?
TILDA
I naprawd˛
e zabierasz nas do Ósmej
Krainy?
DZIADBA
Nie mog˛
e si˛
e gniewać, dziecinki, bo
działa na mnie wasze życzenie.
TILDA
I dlatego nam pomagasz?
DZIADBA
Pomagam wam, bo właśnie na tym
polega życie bez problemów. Byłoby
ich dużo mniej, gdybyśmy sobie
wszyscy pomagali.
Tilda i Fredi wtulaja˛ si˛
e w pióra Dziadby.
TILDA
A skad
˛ znasz czary?
FREDI
A dlaczego kaszlesz ptakami?
DZIADBA
Uwaga! Wchodzimy w tunel.
Nad urwiskiem otwieraja˛ si˛
e Wrota do Ósmej Krainy. Dziadba
nabiera pr˛
edkości.
TILDA, FREDI I DŻINN
Aaaaaaa!!!!
WN./PL. CIEŻARÓWKA/TUNEL DO ÓSMEJ KRAINY - NOC
W ci˛
eżarowce: drgawki Stelmy ustaja.
˛ Dziewczyna wyjmuje z
torebki tusz do rz˛
es i jak gdyby nigdy nic poprawia oko.
STELMA
Odchodz˛
e od ciebie.
Dla Lerłaka to cios w samo serce.
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STELMA
A teraz odwieź mnie do domu,
lamusie.
Ci˛
eżarówka˛ wstrzasa.
˛
STELMA
Co jest? Co si˛
e dzieje?
Ci˛
eżarówka unosi si˛
e.
LERŁAK
Tego nie było w planie.
Tunel do Ósmej Krainy wciaga
˛
ci˛
eżarówk˛
e ze Stelma˛ i
Lerłakiem.
STELMA
Rozbijemy si˛
e!
Lerłak ostro manewruje kierownica.
˛
LERŁAK
Spokojnie, mała. Gorzej bywało i
klaskali.
Czarny tunel rozwirowany ósemkami i jing-jangami wciaga
˛
ich
coraz gł˛
ebiej.
PL. TUNEL DO ÓSMEJ KRAINY - NOC
Ogłuszajacy,
˛
przeciagły
˛
huk powietrza. Puchacz leci z Tilda,
˛
Fredim i Dżinnem na grzbiecie, ostro manewruje, żeby si˛
e nie
rozbić o rozp˛
edzone ósemki i jing-jangi.
DZIADBA
Ósma Kraina jest bardzo
niebezpieczna! Czeka was troch˛
e
różnych, dziwnych manewrów! Od
teraz czujność! Jasne!?
Tilda i Fredi nic nie słysza;
˛ skuleni, wtuleni w puchacza,
mocno zaciskaja˛ dłonie na jego piórach.
Zbliżaja˛ si˛
e do środka tunelu. Nabieraja˛ niesamowitej
pr˛
edkości, żeby wedrzeć si˛
e gł˛
ebiej w rozwirowana˛ ósemkami i
jing-jangami przestrzeń. Wlatuja˛ w środek otchłani,
nieruchomy i mały jak główka szpilki. Znikaja˛ w nim.
Bezszelestna ci˛
eżarówka ze Stelma˛ i Lerłakiem też znika w
otchłani. Wrota do Ósmej Krainy zamykaja˛ si˛
e.
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