SCENA 05 / RZEŹBA WAŁĘSY DŁUTEM ROBIONA
RADIESTETA
Wszystko zaczęło się od wywiadu z dziadkami, którzy odesłali
nas do sąsiada,
GRANULAT
Potem sąsiad odesłał nas do córki.
RADIESTETA
Do córki sąsiada.
KONSTRUKTOR
Córka sąsiada do koleżanki.
RADIESTETA
Koleżanka do Lecha Wałęsy.
MULAN
Proces ustalania wszystkiego był długi...
KONSTRUKTOR
...i bardzo denerwujący...
RADIESTETA
...ale, udało nam się pojechać na wywiad...
GRANULAT
….do Gdańska. Pociąg z Warszawy o piątej rano i na dziesiątą
spotkanie przy Stoczni Gdańskiej.
KONSTRUKTOR
Ogółem jak do niego weszliśmy...
GRANULAT
To najpierw czekałyśmy na korytarzu i na tym korytarzu,
przychodziło do nas bardzo dużo ludzi
RADIESTETA
No ciągle ktoś.
MULAN
Cały czas się pytali: czy jesteśmy gotowi, czy potrzebujemy
czegoś?
KOMBATANT
Czy chcemy iść do kawiarni, że jeszcze chwila?
MULAN

Na korytarzu wisiało z dziesięć...
GRANULAT
...tysięcy....
RADIESTETA
....zdjęć Wałęsy.
KOMBATANT
Jakieś namalowane jego portrety.
KONSTRUKTOR
Była rzeźba z drewna.
KOMBATANT
Taka dłutem robiona. Jeszcze jak jechałyśmy windą, to Hania
powiedziała „pamiętajcie, żeby powiedzieć: „panie
Prezydencie!”.
GRANULAT
A jechał z nami taki pan, który okazał się być jego
ochroniarzem i zaczął się śmiać pod nosem.
MULAN
No trochę przypał, no ale trudno.
RADIESTETA
Weszłyśmy sobie do tej jego sali i nawet go nie zauważyłyśmy,
siedział przy komputerze i nie było go widać.
GRANULAT
Ja na przykład go nie zauważyłam.
KOMBATANT
No i ktoś przychodzi, mówi, że mamy usiąść, włączyć sobie to
nagrywanie i jak już będziemy gotowe to powiedzieć.
RADIESTETA
Powiedziałyśmy, że jesteśmy gotowe. A ten pan „Szefie!” i
wtedy on se wstał od biurka.
KONSTRUKTOR
I powiedział: „ale ja nie chce!”.
GRANULAT
A potem kazał od razu do konkretów. On nie chciał czytać
pytań, nie chciał nic podpisywać, tylko od razu do konkretów.
No i nie porozmawialiśmy. Tylko od razu pytania, pytania,
pytania...

RADIESTETA
Te pytania mają być ciekawe, bo jak będą nudne, to zasnę.
GRANULAT
Tak powiedział Wałęsa.
MULAN
Ogólnie wszędzie flagi konstytucJA, konstytucJA, tej bluzki
podobno nigdy nie zdejmuje. Tylko piżamę, ale wtedy bierze
większą bluzkę konstytucJA. Jeszcze większy rozmiar.

KOMBATANT
No i przeszłyśmy do pytań. Na początku zapytaliśmy, tak
ogólnie, jak powstała Solidarność, żeby jakiś wstęp zrobić...
RADIESTETA
Tak, o solidarności mówił dużo. Natomiast jak przeszliśmy do
pytań o ZOMO to powiedział, że on nic nie wie.
KONSTRUKTOR
Albo, że on nie miał żadnego kontaktu, żadnej styczności. Co
on może mieć z tym wspólnego, generalnie to przecież
niemożliwe, że on znał ZOMO - on, Lech Wałęsa.
GRANULAT
Albo, żeby powtórzyć, bo nie pamięta pytania.
KONSTRUKTOR
Też powiedział, że jak chce osiągnąć sukces, to nie zwraca
uwagi na żonę, na dzieci… na nic, tylko patrzy na siebie i
idzie do celu.
KOMBATANT
Bo on ma już taki charakter i nie wie, czy dobry, czy zły?

