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AKT I

scena 1

scena przedstawia schronisko dla psów, kilka

dużych bud i ławka, przed każdą budą miska

PEPE

Ale mi się źle spało.

RAFI

E tam przesadzasz, te budy odkąd zmienił się kierownik

są bardzo wygodne, przestronne, czyste i nowoczesne

(włącza światełko)

Dzień dobry Pani Aniu!

PEPE

Nie chodzi mi o budy. Czuję się taki samotny. Bez urazy

przyjacielu, ale każda noc spędzona tutaj to dla mnie

straszna katorga. A tak na marginesie to budy są bardzo

wygodne. I te poduchy z naszymi imionami. To jest

takie, takie...

RAFI

Słodkie

PEPE

Dokładnie, słodkie. Tak jak słodkie miało być nasze

życie.

RAFI

Czy ty zawsze musisz narzekać. To, że narzekanie to

sport narodowy naszych Panów, wszyscy wiedzą. Ale nasz

nie musi być. Prawda dzieci? Nie narzekamy! Jesteś tu

dopiero drugi tydzień. Przyzwyczaisz się. Mam poradnik

pozytywnego myślenia. Pożyczyć Ci?

PEPE

Nie chcę... albo wiesz co pożycz.

RAFI

Poczytaj trochę odstresujesz się. Wspominałeś że masz 7

lat. To u dużego psa (liczy na palcach) jakieś 68 lat.

Chłopie jesteś ty już na emeryturze i raczej już tu

zostaniesz.

PEPE

A miało być tak pięknie...

RAFI

(warknięcie) Przestań. Wszyscy mieliśmy mieć pięknie.

Ludzie też. Obiecywali, że na emeryturze będzie plaża i

palmy, a co mamy wygodne budy i podusie z naszymi

(CONTINUED)
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RAFI
imionami ale za to w najlepszym schronisku na

Podkarpaciu. Jakie to...

PEPE

Żałosne...

(odwraca się i przytula do poduszki,

łka)

RAFI

(monolog)

Moją panią była Pani Anna, pani która pracowała w

bibliotece. Pamiętam ten dzień jak Pani Anna przyszła

tutaj do schroniska. stanęła przy małej klatce, w

której byliśmy razem z braćmi i siostrami. Miała łzy w

oczach. Jej autobus odjeżdżał za 20 minut, a do

przystanku miała szybkim marszem z 15. Musiała szybko

wybierać. Moje rodzeństwo piszczało - mogłoby się

wydawać, że z radości, że będę miał nowy dom, bo Pani

Ania wybrała mnie. Ale oni płakali, płakali za mną,

wiedzieli że więcej mnie nie zobaczą, że to koniec.

No ale taki już nasz los. Decydują o nim inni, a nie my

sami. W każdym razie, to nie był koniec. To był

początek! Pani Ania okazała się bardzo fajną Panią

Anią. Oprócz tego, że nauczyła mnie czytać. Tak, tak.

Dobrze słyszycie. Nauczyła mnie czytać, nauczyła mnie

wielu różnych fajnych rzeczy. Np. wspinaczki górskiej -

byłem w Tatrach, Pieninach, Bieszczadach a nawet w

Alpach! Z Panią Anią gotowaliśmy, jeździliśmy na

rowerach i oglądaliśmy filmy z Charlie Chaplinem, a

czasem nawet bajki (mruga okiem). Zwiedziłem z nią

Madryt, Londyn i Paryż!

Pani Ania miała tylko mnie i książki. Ale jak każda

książka, nawet ta najlepsza, musi się kiedyś skończyć.

Kiedy Pani Ania odeszła. Ale miała pogodę na swoje

odejście. Było takie słońce, że wszyscy przyszli w

kapeluszach przeciwsłonecznych i nawet ksiądz miał

koszulkę z krótkim rękawem. Pożegnaliśmy ją w pełnym

słońcu. No a potem ja pożegnałem się z całym moim

dotychczasowym życiem. Pan Romek z czytelni głównej,

który chyba kochał się w Pani Ani, tylko bał się jej to

powiedzieć no i zabrakło mu czasu. Spakował wszystkie

moje rzeczy do bagażu podręcznego i tak już tu jestem

od 3 lat. Ludzkich lat. A Pani Ania jest tam... (macha

do nieba)

Piosenka Rafiego

Mały byłem tu w schronisku

Bracia, siostry oraz Ja

(CONTINUED)
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Każdy chciał rodzinę mieć.

Ale miałem tylko Ja

W bibliotece się chowałem

Na poddaszu - Grodzka 5

Całe życie pieskie miałem

Z Panią Anią fajnie jest...

Pani Ania książki czyta

Pani Ania spoko jest

Psiaka swojego uszanuje

czasu nigdy nie marnuje

W bibliotece się chowałem

Na poddaszu - Grodzka 5

Całe życie pieskie miałem

Z Panią Anią fajnie jest...

Lecz odejścia przyszła pora

Każdy przecież koniec ma

Koniec końców trudna sprawa

Dziś rodziną buda ma...

W bibliotece się chowałem

Na poddaszu - Grodzka 5

Całe życie pieskie miałem

Z Panią Anią fajnie jest...

scena 2

wchodzi Kierowniczka Aneta, z karmą, psy grają

lalkami

RAFI

Idzie, idzie.

(CONTINUED)
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PEPE

Burczy mi w brzuchu

ANETA

Dzień dobry łobuzy

RAFI

Dobry, dobry, a będzie jeszcze lepszy. Co tam dzisiaj

mamy?

ANETA

Same smakołyki. Batonik Kasza z mięsem oraz kasza z

mięsem.

O i jest sama kasza.

PEPE

Rarytasy!

RAFI

Ja poproszę samą kaszę, trochę szacunku dla koleżanek z

koryta się należy, a poza tym dziś piątek.

ANETA

Tak dziś piątek. A jutro...

RAFI

A jutro przyjdą dzieci z rodzinami i będą nas oglądać.

A my będziemy robić dobre i ładne miny.

(podaje im puszki, psy jedzą)

ANETA

I mam jeszcze jedną wiadomość.

PEPE

Taaak?

(mówi z pełnymi ustami)

ANETA

Będziecie mieli nową koleżankę w sektorze

PEPE

Faaajnie.

(z pełną buzią)

RAFI

To nie jest jakaś super nowina... To raczej przykre, że

znów jakiś człowiek porzucił psa, prawda?

ANETA

Prawda, smutne to. Ale na całe szczęście trafiacie do

nas. A tu póki co jest całkiem nieźle.

(CONTINUED)
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PEPE

Jestem tu dopiero drugi tydzień, ale czuję się tu

bardzo, bardzo... jak w domu.

ANETA

Pepe, jakiś ty miły. Dobrze już, dobrze, teraz jadę do

miasta po karmę. Wrócę wieczorem z nową

RAFI

Ja poproszę o wegetariańską! Karmę.

(mówi to kończąc jeść)

scena 3

RAFI

Dobra, trzeba posprzątać budę.

PEPE

Po co?

RAFI

Nowa przyjdzie.

PEPE

Nie chce mi się. Przecież Tadeusz w poniedziałek

posprząta.

RAFI

Do poniedziałku jeszcze daleko. A jak ta NOWA będzie z

rodziny inteligenckiej? Trzeba zrobić dobre wrażenie.

Pierwsze wrażenie jest najważniejsze. Jak cię widzą tak

cię piszą.

(trzepie poduszki)

PEPE

Wiesz co Rafi. Ty powinieneś raczej się wabić

PROFESOR.Wszystko wiesz najlepiej.

RAFI

Kpisz sobie ze mnie? Jak czekasz na gości to zawsze

sprzątasz dom, ogarniasz tu i tam. Nawet jak to twoi

dobrzy znajomi to ład i porządek musi być. Gość to

gość.

PEPE

Tylko, że ona nie będzie tu gościem. Ona zostanie tu na

zawsze. To od dziś będzie jej nowy dom, tak jak mój...

Piosenka Pepego

W gości kiedyś też chodziłem

Potem spacer, łąka, las

(CONTINUED)
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Z moim panem wychodziłem

Dla mnie miał on zawsze czas

Dzisiaj domem mym schronisko

Moja buda to mój los

Pana dzisiaj nie ma blisko

Dzisiaj dla nas jest: schronisko

Miałem wszystko czego chciałem

Mięso, kości, dobra strawa

Lecz me szczęście krótko trwało

Tak już w życiu mym bywało

Dzisiaj domem mym schronisko

Moja buda to mój los

Pana dzisiaj nie ma blisko

Dzisiaj dla nas jest: schronisko

Pan mój oddał mnie bez żalu

Kwit podpisał i odjechał

Mnie zostawił tu za siatką

Zniknął szybko za rogatką

Dzisiaj domem mym schronisko

Moja buda to mój los

Pana dzisiaj nie ma blisko

Dzisiaj dla nas jest: schronisko

RAF

Czemu Cię oddali?

PEPE

Nie pasowałem do ich wizerunku. Kiedy mnie kupili od

hodowcy na wystawie psów, byłem ulubieńcem całego domu.

Dzieci mnie uwielbiały, a ja je. Byłem gwiazdą na

osiedlu. Największy, najgroźniejszy, najważniejszy.

Wszystkie małe psy schodziły mi z drogi, koty uciekały

na najwyższe drzewa.

(CONTINUED)
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RAFI

Przykro mi stary...

PEPE

(ociera łzę)

Ciągle musisz podkreślać mój wiek. Wiem, że jestem

stary.

scena 4

wjeżdża nowa buda z NOWĄ, NOWA płacze i skomli

TADEUSZ

Nie rozklejaj się, będzie Ci tu dobrze. To nasze

zadanie.

ANETA

To miała na sobie

(pokazuje obrożę)

TADEUSZ

Co tu jest napisane: I LOVE RZESZÓW

(czyta litera po literze, duka)

RAFI

I love Rzeszów

(poprawia go)

Miękko języczek, miękko. W szkole nie uczyli?

TADEUSZ

Ja w szkole tylko rosyjski.

(z uśmiechem)

ANETA

Pewnie jechali w Bieszczady i ją zostawili. Miejski

monitoring niestety nic nam nie podpowiedział. Zostanie

z nami ale nie na długo...

TADEUSZ

Tak. Wiesz już może co z nami będzie?

PEPE

O czym o ni mówią?

RAFI

Nie wiem

PEPE

Trzeba się przysłuchać

(podchodzą blisko)

(CONTINUED)
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ANETA

Byłam dziś na spotkaniu w gminie

TADEUSZ

I jak?

ANETA

Czarne chmury nad nami Tadeuszu... czarne chmury.

TADEUSZ

Ale jak to?

ANETA

Gmina ma problemy finansowe. Potrzebują gotówki. Chcą

sprzedać działkę na której jest nasze schronisko. Do

końca miesiąca psy zostaną przeniesione do innego

miasta, a działka ma być sprzedana pod inwestycje.

TADEUSZ

A my?

ANETA

A my podobnie jak cały nasz schron, będziemy musieli

stąd odejść i znaleźć inne zajęcie.

TADEUSZ

I nic się nie da już zrobić?

ANETA

Z tego wynika, że nie...

(pokazuje pismo)

TADEUSZ

Może zorganizujemy zbiórkę?

ANETA

Świetny pomysł tylko musielibyśmy zbierać na ten cel

jakieś 5 lat.... Tyle czasu już nie mamy. A poza tym

ludzie chętnie dają karmę zamiast pieniędzy. Trzystu

tysięcy w karmie też nie zbierzemy.

TADEUSZ

Tak karmą długów nie wykupisz. Żal mi tylko ich, nic

nie są winne. One czują, że coś jest nie tak

ANETA

Z telefonem też jest coś nie tak

TADEUSZ

Kret przegryzł kabel. Zaraz się za to zabieram.

(CONTINUED)
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TADEUSZ
Słuchaj a może zadzwonię do znajomego dziennikarza.

Dobrze pisze. Ma ostre pióro. Może pomóc, nagłośnimy

to.

ANETA

Musimy wykorzystać każdą okazję, choć ja już straciłam

nadzieję...

scena 5

PEPE

O nie, stracę mój drugi dom. A już zaczynałem lubić to

miejsce.

RAFI

Houston mamy problem. Pani Aniu... może Pani tam u

niego coś pomoże?

NOWA

Chyba ja będę mogła wam pomóc.

PEPE

Te, NOWA umie gadać...

RAFI

Psy nie gęsi, swój język mają. Rafi

(wita się z nią, odświeżacz)

PEPE

Pepe

(wyciera rękę o spodnie)

NOWA

... NOWA, po prostu NOWA

PEPE

No to jak możesz nam pomóc?

NOWA

Moja Pani jest bardzo zamożna. Pomoże nam.

RAFI

I co z tego jak ma serce z kamienia. Zostawiła cię bez

żadnych skrupułów. Masz szczęście, że trafiłaś tutaj...

NOWA

To nieprawda, moja Pani nigdy by mnie nie zostawiła.

Ona mnie kocha, jestem częścią jej rodziny.

PEPE

Ta... tak jak i ja byłem. Tylko ciekawe dlaczego

wylądowałaś tutaj? W budzie numer 6, hehe.

(CONTINUED)
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NOWA

To zbieg okoliczności, kiedyś Wam opowiem. A teraz

musimy dotrzeć do mojej Pani...

RAFI

Czekaj, czekaj... chcesz dotrzeć do swojej Pani, tej

która niby Ciebie nie zostawiła? Może jeszcze chcesz

powiedzieć, że Ciebie tutaj nie ma co?

PEPE

Spokój. Bo...

(pokazuje siłę)

Powiedz nam na spokojnie maleńka czemu mamy dotrzeć do

Twej Pani?

NOWA

Jak się znajdę to na pewno przekaże mojej Pani że wasze

schronisko to wspaniałe miejsce i trzeba je wspomóc.

Ona mnie posłucha...

RAFI

Musisz być dla niej ważna...

NOWA

Bardzo ważna... Moja mama wychowywała się z moją Panią.

Ma do mnie bardzo wielki sentyment. A ja wychowywałam

się z jej dziećmi...

Macie wizytówki schroniska z numerem konta?

PEPE

Pewnie, że mamy. Stronę www mamy i profil na fejsie.

NOWA

To zabierz jedną.

PEPE

Wizytówkę? Ja rozumiem łom, śrubokręt, piła ale

wizytówka?

NOWA

Przyda się

RAFI

Ale w dalszym ciągu nie rozumiem dlaczego ona Cię...

PEPE

Bądź już cicho! Powiedziała, że nam powie, to powie.

Powie później. Uszanuj jej zdanie. Dobra to co trzeba

stąd nawiać i odwiedzić Rzeszów, tak?

(CONTINUED)
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RAFI

Jak nawiejemy to i tak nas zaraz złapią i znowu trafimy

tutaj.

PEPE

Dlatego musimy to zrobić szybko i tak żeby nikt się nie

zorientował. Pojedziemy koleją.

RAFI

Co?

PEPE

Nie mów, że nie czytałeś o psie, który jeździł koleją.

On mógł to my też!

piosenka psów i pokazanie podróżowania, zmiana

scenografii.

Do Rzeszowa dziś jedziemy

Do Rzeszowa w podróż czas

Może Nowa nam pomoże

Może pies odmieni los.

My tak łatwo się nie damy

To nasz dom to nasz schron

Dzisiaj w zgodzie tu żyjemy

Taki już nasz pieski los.

Koty śpią w spokoju

a my harcujemy

Do Rzeszowa Nocnym

dzisiaj dojedziemy

Nowa coś tam wymyśliła

Co i jak my nic nie wiemy

Wiemy jednak, że ratować trzeba

Dom nasz, dom bezcenny
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AKT II

scena 1

PEPE

Nigdy nie byłem w takim dużym mieście

RAFI

Nie przesadzaj to tylko 200 000 mieszkańców.

Zobaczyłbyś Paryż....

PEPE

Sam jesteś jak Paryż. Na jakiej ulicy mieszkasz?

NOWA

Na Bibliotecznej

RAFI

Na Bibliotecznej?

NOWA

To takie dziwne?

PEPE

Ma sentyment. Możesz już...

(pokazuje mu żeby się zamknął)

RAFI

Dobra już

(pokazuje "buzia na kłódkę")

Pani Aniu!

(macha do nieba)

NARRATOR

I psy poszły. Z dworca PKP, prosto przez centrum

miasta, aż do ulicy Bibliotecznej. NOWA chyba spodobała

się PEPEMU oddał jej nawet swoje śniadanie - batonika

salcesonowego. NOWA była trochę spięta, coś ją trapiło,

a RAFI nie do końca był przekonany o tym czy to

wszystko się uda. Czy uratują swój dom, swoje

schronisko... ale na razie musieli zadbać o swoje

zadki...

(muzyka, słychać trąbienie samochodów i

okrzyki ludzkie "co to za psy", "hycla

wołać", "mamo ja się boję tego dużego",

"gazeta codzienna, sobotnie wydanie")

PEPE

Uff, udało się. Dobra gdzie jesteśmy?

RAFI

(spogląda na mapę, którą chwilę

wcześniej wyciągnął)

(CONTINUED)
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RAFI
Jeszcze dwie przecznice i będziemy.

NOWA

Przecież znam drogę. To mój rewir.

RAFI

Słuchajcie ja tam na chwilę muszę...

NOWA

Co musisz?

RAFI

Jak tam muszę na chwilę pójść

NOWA

Gdzie?

RAFI

Do biblioteki...

NOWA

Co?

PEPE

Zostaw

(stopuje ją)

On musi. Sentyment. Leć tylko się nie zgub.

RAFI

Przecież mam mapę.

piosenka

Dziś na Biblioteczną kroki kierujemy

Dziś na Bibliotecznej schron nasz ratujemy

Nowa wraca na swój rewir, jest szacunek na ulicy

U nas chodzi się na smyczy!

x 2

zmiana scenografii

scena 2

mieszkanie Pani, Pani wykreśla coś z notesu,

wybiera numer na telefonie

(CONTINUED)
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PANI

Dzień dobry, szukam mojego przyjaciela

GŁOS 1

To jest schronisko proszę pana, tu się szuka psów albo

kotów

PANI

Ale ja szukam mojego przyjaciela, psa. Tzn suczki o

imieniu Klara, biała pudlica z czerwoną obrożą.

Zaginęła tydzień temu.

GŁOS 1

Nikt do nas nie przywiózł takiego psa. Przykro mi.

Pani wykreśla kolejną pozycję z notesu, wybiera

następny numer na telefonie

GŁOS 2

Słucham schronisko.

PANI

Dzień dobry, chciałam zapytać czy może ktoś do Państwa

przywiózł psa?

GŁOS 2

Proszę Pani codziennie przywożą...konkretnie

PANI

Biała pudlica z czerwonymi dodatkami.

GŁOS 2

Nie takiego rarytasu jeszcze nie mieliśmy. O słyszy

Pani dzwonek, znowu ktoś porzucił psa. Przepraszam ale

muszę kończyć.

Wykreśla schronisko z listy

PANI

Ostatnie, Przemyśl Orzechowce. Ale nie, tam nie mogła

trafić, to za daleko...

(waha się ale wybiera numer, słyszy głos "abonent

czasowo niedostępny, abonent czasowo niedostępny"

PANI

(sprawdza czy dobrze wpisała numer)

Nie no dobrze wpisuję

(ponownie "abonent czasowo niedostępny",

wyciemnienie)
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scena 3

mieszkanie Pani

PEPE

(gra w cieniu)

Znasz kod

NOWA

Pewnie, że znam. Trzy jedynki

PEPE

Skomplikowany...

NOWA

Do karty mój Pan ma PIN cztery jedynki

PEPE

Dobrze wiedzieć

wchodzą do mieszkania, Pani śpi

PEPE

To twoja miejscówka

NOWA

(kiwa na tak)

PEPE

Na bogato. Fajna miska

NOWA

Moja pani była wziętą prawniczką robota paliła się jej

w rękach.

PEPE

No to musi mieć sporo oszczędności.

NOWA

Jak zobaczy że się znalazłam to na pewno pomoże

schronisku.

RAFI

Tylko JA zastanawiam się ciągle dlaczego Ty stąd

nawiałaś. Takie warunki.

NOWA

Chciałam poczuć co to wolność.

RAFI

Co nawiałaś bo chciałaś zobaczyć jak to jest być

całkiem wolnym? Prezcież psy muszą mieć Pana albo

Panią, albo brak Ci piątej klepki albo...

(CONTINUED)
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PEPE

Albo CO? (staje w jej obronie)

RAFI

Albo chciałaś zobaczyć jak to jest być całkiem wolnym

(mięknie)

PEPE

Ja Ciebie rozumiem, każdy ma w życiu taką potrzebę żeby

czasem pochodzić swoimi drogami...

NOWA

Wiem, ale mimo wszystko przesadziłam. Rafi ma trochę

racji. Zostawiłam to co kochałam: najbliższą mi osobę,

cudowne warunki, zawsze pełną miskę i poszłam za...

PEPE

Za kim...

NOWA

Za pibulem... Zdradziłam, zdradziłam samą siebie.

RAFI

Pitbul... czas na nowe porządki w sercu Pepe, w sercu.

scena 4

Pani budzi się

PEPE

Czekaj, ale jak ty jej powiesz, że schronisko ma

kłopoty finansowe

(szeptem)

NOWA

Damy jej tą wizytówkę z numerem konta... ona zrozumie

jest bardzo inteligentna

PEPE

A co zrobi jak nas zobaczy?

NOWA

Schowacie się za fotele a potem wrócicie do schroniska

i będziecie czekać na przelew

PEPE

I już się nigdy nie zobaczymy...?

RAFI

No nie zaraz się popłaczę Romeo i Julia, a raczej Pepe

i Nowa

(CONTINUED)



CONTINUED: 17.

NOWA

Będę was odwiedzać.

RAFI

Każda tak mówi...

PEPE

Coś MÓWIŁEŚ

RAFI

Że Pani się budzi.

Psy uciekają za fotele

scena 5

PANI

Ależ mi się dobrze spało

(patrzy na psa przy swoich kolanach)

Klara?

PEPE

RAFI

Klara?

(razem, zdziwieni na jej prawdziwe imię)

PANI

Nie ja jeszcze śpię, chce spać i mieć przy sobie Klarę

(nie wierzy w to co widzi, przytula się

do poduszki, Klara ciągnie ją za rękę)

Klaro to Ty?

(Nowa kiwa głową na TAK)

PANI

Klaro gdzie ty byłaś psinko. Nic Ci nie jest?

(Nowa kiwa głową na NIE)

PANI

A gdzie Twoja obroża

(Nowa wzrusza ramionami, chce pokazać

"nie wiem jak co to powiedzieć")

Zgubiłaś?

(kiwa na NIE)

Dobrze, że się znalazłaś. Pójdę przyrządzić Ci Twoją

ulubioną pyszną potrawkę

NOWA

Wizytówka... (szepcze głośno)

PEPE

Ups... chyba zgubiłem w pociągu!

(CONTINUED)
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NOWA

No to nasz cały pomysł padł. Tyle roboty na nic

RAFI

Poczekaj mam dzisiejszą gazetę. Wziąłem tzn. pożyczyłem

ją z biblioteki.

PEPE

Po co nam gazeta i o jeszcze sobotnie wydanie

RAFI

Coś pisali o naszym schronie, ale nie doczytałem boście

gonili jak po

NOWA

Dawaj

Podaje gazetę Klarze, psy razem czytają

RAFI

Popatrz jest nawet Twoja....

(słychać podśpiewywanie Pani, psy chowają się za

fotele, Nowa czeka z gazetą w pysku daje ją Pani)

PANI

To dla mnie...?

(Nowa kiwa na TAK)

Mam to przeczytać?

(kiwa na TAK, Pani czyta artykuł

DOPISAĆ)

Dobrze pisze ten dziennikarz. Ostre pióro. Klaro byłaś

tam i uciekłaś?

(kiwa na TAK)

Źle Cię traktowali?

(Pies kiwa głową na NIE i pokazuje,

zwraca uwagę na gazetę)

Chcesz żeby im pomóc?

PEPE

(nagle kicha, Pani upuszcza gazetę)

RAFI

Prawda!

(szybko się chowa)

PANI

Kto tam jest?

(Klara pokazuje że ten pies jest z nią,

zasłania go)

Jesteście razem?

(Psy - Pepe i Nowa pokazują na TAK. Nowa

biegnie do gazety podaję ją znowu. Psy

siadają przed nią i wyją "prosząco")

(CONTINUED)



CONTINUED: 19.

300 000 jest parę groszy...ale co tam. Przecież mam

więcej.

(Włącza laptopa i robi przelew. Psy się

przyglądają.)

PEPE

Pin do konta pięć jedynek?

(Nowa kiwa na tak)

PANI

Czasem warto komuś pomóc. Klaro a może chcesz, żeby

Twój przyjaciel został z nami?

(Klara kiwa na TAK)

Dobrze... w takim razie załapiemy się na 500+. A teraz

chodźmy na mały shopping. Potrzebujecie paru rzeczy.

Poszalejemy kartą

PEPE

A ja znam Pin!

(wychodzą radośnie)

scena 6

Rafi sam

RAFI

Pani Aniu dziękuję Pani. Wiem, że Pani tam z NIM na

górze nam pomogła. Ja to czuję Pani Aniu!

Bo przecież psy nie jeżdżą koleją, nie pożyczają gazet

z biblioteki, nie potrafią czytać i mówić. Ale potrafią

coś czego często nie potrafią inni ludzie. Oddajemy wam

nasze serca, na zawsze, licząc że Wy oddajecie nam

również swoje. Pepe i Klara mają stary-nowy dom. A

ja... ja muszę lecieć bo o 22.15 odjeżdża ostatni

osobówka do Przemyśla.

(wychodzi, dzwoni telefon)

ANETA

Słucham schronisko w Orzechowcach?

GŁOS DZIECKA

Dzień dobry czy można do Państwa przyjechać po pieska.

Bo ja bardzo marzę o piesku i rodzice się zgadzają...

Będę się nim opiekować i o niego dbać...

ANETA

Zapraszamy. Stwórz dla niego dobry dom.

KONIEC


