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MIESZKANIE DENZELA, INT

Przed telewizorem siedzi Denzel (30), w jego ręce dymi się

papieros, którego nie pali. Kamera odjeżdża przez cały czas

od detalu oczu, aż do planu pełnego.

DENZEL (W MYŚLACH)

Voyager 1 wystrzelony został 5

września 1977 roku. Przez te 37 lat

doleciał do granic naszego układu

słonecznego. 37 siedem lat. Do

najbliższej znanej planety

leciałaby kilkadziesiąt tysięcy

lat. Do granic galaktyki

leciałaby... i leciał. A przecież

galaktyk jest obecnie ponad 100

miliardów, dużo ponad... Jesteśmy

tacy mali, tacy nic nie znaczący?

Czy istnieje liczba określająca

ilośc atomów w całym wszechświecie?

Widzimy, że za telewizorem stoi grupa antyterrorystyczna z

wycelowaną bronią.

Tytuł

SUPERLOGIK

POKÓJ PRZESŁUCHAŃ, INT

DENZEL (W MYŚLACH)

Jakie to fascynujące. 10 tysięcy

lat temu byliśmy zwierzętami.

Kopulowaliśmy, polowaliśmy,

szukaliśmy schronienia. Co

najważniejsze - nie myśleliśmy. Po

prostu, zwierzęta kierujące się

instynktami. Czy to nie piękne, że

teraz potrafimy rozmawiać z kimś po

drugiej stronie globu ot tak, że

utrwalalmy obrazy i emocje, że mamy

prąd i pojazdy i nawet latamy. Że

opuściliśmy naszą planetę.

Stworzyliśmy filozofię, matematykę,

literaturę...

Zbliżenie twarzy. Denzel dostaję plaszczaka w twarz i upada

na ziemie wraz z krzesłem do którego jest przywiązany. Leżąc

zamyka oczy.

(CONTINUED)
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DENZEL (W MYŚLACH)

10 tysięcy...

Kiedy je otwiera jest już w łóżku w swoim pokoju, a my

wchodzimy w retrospekcję.

MIESZKANIE DENZELA, INT

Denzel śpi w łóżku. Dzowni budzik. Powoli wstaje, do ust

wkłada papierosa, ale go nie zapala. Włącza telewizor.

GŁOS Z WIADOMOŚCI:

Przypominamy, że ktokolwiek może

udzielić informacji na temat

kradzieży diamentów z Lotniska

Okęcie, proszony jest o kontakt z

najbliższym komisariatem policji

lub pod numerem 997.Policja

gwarantuje pełną anonimowość oraz

ustanawia nagrodę w wysokości 1

miliona złotych za informację

mogące pomóc w ujęciu sprawcy.

POKÓJ PRZESŁUCHAŃ, INT

Denzel stawiany jest do pionu.

POLICJANT

Ja nie żartuje koleś!

Z cienia wyłania się młodszy policjant.

MŁODY

Panie inspektorze... Może by go

tak...

Szepce na coś ucho Inspektorowi.

POLICJANT

Powiem ci Ķłody, że kiedyś, gdzieś,

coś z ciebie będzie.

KORYTARZ W STUDIU TELEWIZYJNYM, INT

Bohater przed wejściem jako juror do talent show słucha

zaleceń producenta.

PRODUCENT

Pamiętaj, nie chojrakuj jak

ostatnio, z Anastazją macie grać

(MORE)
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PRODUCENT (cont’d)
przyjaciół, a z Karpińskim udajecie

wrogów, wiesz dokuczaj mu często,

wszystko oczywiście tylko na wizji,

schodzicie i jest peace and love.

DENZEL

Ale ja go na prawdę nie lubię.

PRODUCENT

Nie mój biznes kolego. Aha i

pamiętaj na zwycięzc dajecie

jedynkę i czwórkę. A wygrywa

piątka. Potem wy wahacie się, ale

wybieracie jedynkę.

DENZEL

Przecież jedynka to ten cymbał.

PRODUCENT

Ale jest przystojny i słupki lecą,

rozumiesz, słupki! A słupki to

twoja wypłata, no, dawaj dawaj,

studio kosztuje.

DENZEL

Nie wierzę...

Denzel wchodzi za żelazne drzwi do studia nagrań. Słychać

oklaski.

POKÓJ PRZESŁUCHAŃ, INT

POLICJANT

Jak się nazywa to show?

DENZEL

Must be smart.

POLICJANT

Może B-smart, hehe. O właśnie

młody! Skocz do "kej-ef-siarza".

MŁODY

Tak jest.

Młodszy policjant wychodzi.



4.

KORYTARZ W STUDIU TELEWIZYJNYM, INT

Denzel wychodzi korytarzem. Goni go producent strasząc

konsekwencjami jego przedwczesnego wyjścia z nagrania.

PRODUCENT

Mówili mi żeby cię nie brać, mówili

mi! Wracaj debilu w tym momencie!

Kurwa! Nie wypłacisz się za to

rozumiesz, zjem cię, rozumiesz. Jak

przekroczysz ten próg to jesteś już

nikim.

DENZEL

Wolę być nikim niż wszystkim. To

rzadsze.

PRODUCENT

Rza, rzad, ja pierdole zajebie cię

gnoju.

Producent podnosi rękę, w tym momencie Denzel zatrzaskuje za

sobą drzwi.

Montaż

Zatrzaskiwanę są drzwi od taksówki. Zatrzaskiwane są drzwi

od mieszkania. Denzel kładzie się na łóżku na wznak i wkłada

papierosa do ust, ale nie odpala.

POKÓJ PRZESŁUCHAŃ, INT

POLICJANT

Ja ci powiem, że nie dziwie się

temu typowi. Po co w ogóle brać

kogoś takiego jak ty? To powinien

być ktoś znany.

DENZEL

Ja jestem znany, ale nie wśród

twojej ubogiej w intelekt

społeczności.

POLICJANT

Zamknij ryj!

Policjant uderza Denzela. Tym razem Denzel nie upada.

DENZEL

Widzę lekki strach przed

świadomością. Agresja ci pomaga,

tłumisz to w nazbyt oczywisty

sposób. Twoje źrenice ewidentnie...

(CONTINUED)
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Policjant wymierza Denzelowi kolejny policzek.

DENZEL

Ty zdezelowana plątanino

przypadkowego DNA. Wyczułem pot na

twojej dłoni, do tego odór tanich

papierosów bez filtra i kwaśnego

moczu. Nie dość, że masz

nadciśnienie i zarabiasz mało, to

jeszcze nie myjesz rąk po sikaniu.

Szczerze powiedziawszy to twoje

paznokcie zdradzają o wiele

więcej...

POLICJANT

Zamknij ten...

Policjant unosi rękę do uderzenia. Otwierają się drzwi i

wchodzi młodszy policjant.

MŁODY

Panie Inspektorze, B-smart.

Młody przełyka ślinę widząc wściekłego Policjanta.

PRZY LOTNISKU, EXT

Denzel siedzi na trawie i odrzuca wciąż dzwoniący telefon.

Nad jego głową przelatuje samolot. Denzel siedzi w ulubionym

miejscu, z którego obserwuje lądujące samoloty. Jest

wyposażony w lornetkę. Obok niego leży notes z zapisanymi

wierszami.

DENZEL (W MYŚLACH)

Czuję go, śpię jeszcze / widzę jego

łaskot zakamarków gabarytu, / dąc

przed się owija tańczące gałęzie /

uwalnia się, otwiera / znika w swym

rówieśniku. / Ten skrawek inny niż

wszystkie, / jak dym w przejrzystym

pokoju, / okiełznał tą nicość,

przewrócił ją na bok, / zmysłowo

pieścił jak jedyną. / Gilgocze mnie

promień złotego jedwabiu / jak para

nierozłączna, / to wolność i miłość

mnie budzą tak pięknie. / Witaj.

Kolejny samolot przelatuje mu nad głową. Dzwoni telefon.

Denzel wreszcie odbiera.

(CONTINUED)
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DENZEL

Wiem, wiem, że może, ale szczerze

powiedziawszy mam to przestrzeni

mózgu zarezerwowanej na sprawy

nieistotne.

DENZEL

Ale nie przejmuj się. To mój

problem i sam go rozwiąże.

DENZEL

Ile? Milion złotych? Myślisz, że ma

do tego prawo?

Nagle Denzel spostrzega ludzi ubranych w kominiarki

wsiadających pośpiesznie do auta. Przez lornetkę przygląda

im się. Nagle jeden z nich odwraca się i patrzy w jego

stronę.

DENZEL

O w mord...

Denzel zrywa się do ucieczki. Przeskakuje przez barierkę i

przebiega przez ulicę. Wbiega w pole kukurydzy. Rozgląda się

nerwowo.

POKÓJ PRZESŁUCHAŃ, INT

POLICJANT

Eee! Denzelski! Chcesz czikena?

Denzel nie reaguje.

POLICJANT

To se kup. Ha ha ha.

Policjaci śmieją się z ustami pełnymi jedzenia. Policjant

popija Colę siorpając.

MŁODY

Pan Inspektor to jest jajcarz...

POLICJANT

Nie liż młody, nie liż. Idź mi

lepiej zapytaj Żamojdę co z tym

świadkiem.

MŁODY

Tak jest.

Młody wychodzi.

(CONTINUED)
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POLICJANT

Widzisz jaka młodzież potrafi być

uczynna.

Policjant siada na przeciwko Denzela i obżera się kanapką z

kurczakiem, mówi z pełnymi ustami, siorpiąc co chwilę Colę.

POLICJANT

Goście w kominiarkach mówisz? Marki

samochodu też pewnie nie znasz co?

Słuchaj takie kity o niewidzialnych

Panach to wsadź sobie w dupę,

rozumiesz?

DENZEL

Mam nieodparte wrażenie, że właśnie

wsadziłem ją w Pańską.

Policjant daje Denzelowi lekkiego plaszczaka. Aby mieć wolną

rękę kanapkę trzyma w ustach.

POLICJANT

Zaczynam cię lubieć Denzelski. Na

prawdę zaczynam cię lubieć.

DENZEL

Mięśnie Panśkiej twarzy układają

się niezgodnie ze schematem

odpowiednim dla emocji lubienia

czegoś bądź kogoś.

POLICJANT

Hehe, no widzisz Den’zel jak ty

mnie dobrze rozumiesz. Powiem ci

tak: jak mi nie powiesz gdzie są

diamenty to cię tak napierdolę, że

zdechnisz tutaj.

DENZEL

Pan mnie kompletnie nie słucha, a

może po prostu nie rozumuje zbyt

poprawnie. A może Pan wogóle nie

rozumuje, Pan jest swego rodzaju

unikatem. Unika Pan rozumu.

Fascynujący przypadek.

Denzel dostaje kolejnego plaskacza. Pada wraz z krzesłem na

ziemię. Otwierają się drzwi, wchodzi Młody.

POLICJANT

I co Młody, przywieżli tego

świadka?

Młody milczy zakłopotany.

(CONTINUED)
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POLICJANT

Przywieźli?!

MŁODY

... przywieźli...śmy.

Do pokoju wchodzi szef policji.

SZEF

Co jest kurwa?! Poręba czy ciebie

do końca pojebało? To jest nasz

świadek!

POLICJANT

Co kurwa, że kto kurwa, że on?

SZEF

Coś ty kurwa zrobił? Gdzie ty masz

rozum.

DENZEL

Zgubił...

Policjant zamachuje się na Denzela.

POLICJANT

Jak ci zaraz zap...

SZEF

Poręba kurwa! Zabieraj się stąd

już!

POLICJANT

Ale...

SZEF

Spierdalaj!

POLICJANT

Ale o co chodzi?

SZEF

Przed chwilą zatrzymaliśmy

sprawców, mieli ze sobą kominarki,

auto się zgadza. Mamy ich, a ty

debilu masz nie tego co trzeba!

Won!

Policjant wychodzi. Szef wraz z Młodym stawia Denzela na

nogi, rozpinają kajdanki. Szef podaje mu swoją chusteczkę.

(CONTINUED)
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SZEF

Najmocniej Pana przepraszam.

Obiecuję, że Poręba zostanie

zawieszony. Mam nadzieję, że jakoś

się dogadamy. Wie Pan, takie

przypadki to unikaty.

DENZEL

Tak wiem, unikaty.

SZEF

Żywię wielką nadzieję, że nie

wniesie Pan oskarżenia, w zamian

gwarantuje Panu wszelkie

przywileje.

DENZEL

Czyli macie ich?

SZEF

Sprawcy zostali złapani, ale nie ma

połowy diamentów. Nie uwieżyc Pan,

ale jeden twierdzi, że zgubił. Ale

wyciągniemy z nich wszystko. Czy

byłby Pan skłonny uczestniczyć w

okazaniu?

DENZEL

Mam jeden mały warunek.

SZEF

Co Pan tylko zechce.

DENZEL

Zna Pan Wielickiego?

SZEF

Tego producenta? No pewnie.

Denzel szepta na ucho Szefowi swoją prośbę.

SZEF

Jasna sprawa panie Denzelski. Niech

się Pan niczym nie przejmuje. Tędy

proszę. To nie potrwa długo. Młody

zabierz Pana do łazienki, a potem

zadbaj, aby wszystko przebiegło

sprawnie. Przejmujesz tą sprawę.

MŁODY

Ależ Panie naczelniku, jestem na

prawdę pełen...

(CONTINUED)
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SZEF

Nie liż młody, nie liż.

MIESZKANIE DENZELA, INT

Denzel wraca do domu, kładzie się na łóżku, bierze

papierosa, ale go nie odpala. Z kieszeni wyjmuje mały

diament i ogląda pod światło.


