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OSOBY:



	WŁADCA	-  nowo wybrany przywódca państwa, mężczyzna
			   postawny, chytry, o pewnym wyrobieniu, lat ok.45.
	
	FAWORYT	-  doradca, zausznik, postać nieco dziwna i
			   tajemnicza, człowiek niewątpliwie
			   inteligentny, lat ok.40.

	ŻONA		-  kobieta kołtunowata, pretensjonalna,
			   pozująca na elegancję, przed dwudziestu
			   laty musiała być pięknością przedmieścia,
			   lat ok.40.

	ZJAWA	-  kobieta piękna, swobodna, rys wybitnie
			   arystokratyczny.




Rzecz dzieje się w pałacowej rezydencji głowy państwa.

























Scena 1.
(Stara Rezydencja. Salon Pałacu WŁADCY - Przywódcy Państwa. Z tylnych drzwi wyłaniają się: WŁADCA, ŻONA, i FAWORYT). (przeciąga się tryumfalnie) No... Nareszcie! Nareszcie! Tyle lat - ale jednak stanęło na moim.
     ŻONA: Uważaj, Żeby ci się w głowie nie pomieszało.
     WŁADCA: Nie kracz, babo. Co? Może ci się nie podoba? Jesteś teraz wielką damą - a twój mąż wielkim mężem stanu i prawie bohaterem narodowym!
     FAWORYT: Trzeba przyznać, że wypadło to imponująco.
     ŻONA: Jak oni wszyscy się kłaniali! Było ich chyba z pięćset osób.
     WŁADCA: A co! Jestem pierwszym człowiekiem w państwie czy nie?. Proszę (zatacza ręką w krąg), to mój pałac. (rozgląda się po salonie) Boże, co za rupieciarnia. (rusza "w obchód" po salonie)
     FAWORYT: Ale stylowa. Niewiele tu się zmieniło.
     ŻONA: A co ty możesz o tym wiedzieć?
     FAWORYT: To słynne miejsce. Pałac jest bardzo piękny.
     WŁADCA: Przecież go nie znasz.
     FAWORYT: Miałem okazję rzucić dziś okiem na to i owo.
     WŁADCA: No, proszę, co my tu mamy? Meble - chyba prawdziwe antyki... obrazy. (zatrzymuje się przed dymu portretem kobiety) A to kto? Szykowna damulka, nie ma co.
     FAWORYT: Tak... podobno niezła awanturnica. W każdym razie taką cieszyła się sławą.
     ŻONA: Kto to taki?
     FAWORYT: Była kochanką jednego z dawnych... jak by to powiedzieć, lokatorów tego pałacu.
     WŁADCA: Kogo?
     FAWORYT: To stare dzieje. Jeden z namiestników miał niegdyś głośny i skandaliczny romans z pewną hrabianką.
     ŻONA: Namiestnik?
     FAWORYT: Były kiedyś takie czasy, że rezydowali tu głównie namiestnicy.
     WŁADCA: A ty skąd to wszystko wiesz?
     FAWORYT: (ironicznie) Uczą tego w szkole.
     WŁADCA: (odbija piłeczkę) Chodziłeś na kółko historyczne?
     FAWORYT: Też.
     ŻONA: Ten człowiek musiał ją bardzo kochać, jeśli kazał zrobić ten portret.
     FAWORYT: To raczej kwestia mody. Niekiedy kochanki służą nie tylko do figlów, lecz i do ozdoby.
     WŁADCA: Takie baby interesują się przede wszystkim wyciąganiem pieniędzy.
     FAWORYT: Czasami mają dużo do powiedzenia - i to nie tylko w łóżku.
     WŁADCA: Jak im się na to pozwoli.
     ŻONA: Musiała być bardzo kosztowna - popatrz na te brylanty.
     WŁADCA: Powiesić sobie obraz kochanicy - i to tak żeby wszyscy go oglądali - to chyba przesada. Dobrze, że nie kazał jej namalować nago (zaśmiewa się jak z dobrego dowcipu).
     ŻONA: Hrabianka - a taka bezwstydna!
     FAWORYT: Raczej odważna.
     WŁADCA: Lubisz takie, co?
     ŻONA: On woli rude. I jeszcze intelektualistki.
     WŁADCA: Jutro zastanowię się, czy ją zdjąć, czy zostawić. Jak mam udzielać audiencji poważnym ludziom z czymś takim za plecami?
     FAWORYT: To piękny obraz - niezależnie od wszystkiego. Dotąd nikomu nie przeszkadzał.
     WŁADCA: Wolałbym coś bardziej patriotycznego - jakąś bitwę, albo pejzaż. (wchodzi w rolę) Mam chyba prawo decydować o tym, co sobie powieszę na ścianie we własnym salonie.
     FAWORYT: Teraz ty tu rządzisz. (podchodzi do maleńkiego, gustownego stolika-barku) Napijemy się?
     ŻONA: Dość już dziś piliście. Nasączyliście się jak bąki. Było chyba ze sto toastów.
     WŁADCA: Jeszcze jeden nam nie zaszkodzi. Wypijemy własny - zresztą musimy porozmawiać.
     ŻONA: O czym?
     WŁADCA: Nie z tobą.
     ŻONA: Nie możecie tego przełożyć na jutro?
     WŁADCA: Są sprawy, które lepiej jest załatwiać od razu.
     ŻONA: Teraz? Po nocy?
     WŁADCA: Daj mi spokój - i zostaw nas samych.
     ŻONA: Nie podoba mi się to. Co wy znowu knujecie? Mało ci tego, co już masz? (po chwili milczenia) Dobrze, ale daję wam dziesięć minut. Potem wracam i zabieram cię do łóżka. (z zalotnością kuchty) To będzie nasza pierwsza noc w tym pałacu. (wychodzi)

Scena 2.
     WŁADCA: Wiecznie musi marudzić.
     FAWORYT: Nie narzekaj, świetnie sobie radzi.
     WŁADCA: Tylko za dużo gdera.
     FAWORYT: Niejedna na jej miejscu dawno już dostałaby zawrotu głowy.
     WŁADCA: Muszę dopilnować, żeby trzymała się w ryzach. Nie chcę tu żadnych humorów i żadnego panoszenia. Ona nie nadaje się do takich portretów.
     FAWORYT: Daj jej trochę paciorków, pozwól, żeby inni prawili jej komplementy, przystaw do niej jakąś kumę, zaufaną obstawę - i resztą się nie przejmuj.
     WŁADCA: Łatwo ci, mówić. Nie masz żony, którą los wywindował na takie szczyty. Boję się, żeby nie zaczęła robić jakichś głupstw.
     FAWORYT: Jest na to zbyt... jak by to powiedzieć... przezorna. Doskonale wie, co "jest grane".
     WŁADCA: Rozmówię się z nią rano. Teraz chcę pogadać z tobą. Siadaj.
     FAWORYT: O tej porze?
     WŁADCA: Rozmawialiśmy już nieraz - nawet nad ranem. Chyba wiesz, o co chodzi?
     FAWORYT: Mniej więcej.
     WŁADCA: To świetnie. Zresztą sprawa jest krótka. (trwa krótkie milczenie; FAWORYT rozlewa alkohol do kieliszków; obydwaj siadają na fotelach w drugim końcu salonu) Chcę, żebyś wiedział, że od tej chwili układy trochę się zmieniają.
     FAWORYT: A konkretnie?
     WŁADCA: Graliśmy dotąd razem - i dalej gramy razem.
     FAWORYT: Ale?
     WŁADCA:  Ale ty schodzisz z widoku.
     FAWORYT: Nigdy przecież nie pchałem się na afisz.
     WŁADCA: Teraz masz być w ogóle niewidoczny. Przynajmniej na jakiś czas.
     FAWORYT: Co mam robić?
     WŁADCA: Masz robić swoje. We—miesz ludzi za pysk i zorganizujesz, co trzeba - tyle że po cichu i spokojnie.
     FAWORYT: Nie zawsze tak się da. Zebrało się wielu chętnych do miodu. I tych starych i tych nowych. Zacznie się niezły młyn.
     WŁADCA: To normalne.
     FAWORYT: Naobiecywałeś ludziom takie apanaże i takie układy, że aż piszczą z niecierpliwości.
     WŁADCA: To przestaną. Wszystko z czasem. Na razie trzeba ich jeszcze głaskać. Niektórych już się pozbyłem. Teraz ty musisz zająć się resztą. Tylko po cichu i bez zbytnich awantur.
     FAWORYT: (po chwili) A kto potem zajmie się mną?
     WŁADCA: Jeśli będziesz trzymał ze mną sztamę, jak dotąd, to nic ci nie grozi. Jesteś fantastyczny w kołowaniu ludzi.
     FAWORYT: Nie ma osób niezastąpionych.
     WŁADCA: Będziesz robił swoje, pomożesz mi - to cię nie ruszę. Ale warunki dyktować będę teraz ja - i to sam, bez niczyjej pomocy.
     FAWORYT: (nieco zmienia ton) Widzę, łaskawco, że szybko poczułeś, jak bardzo ponętny jest zapach tych salonów i tego gabinetu.
     WŁADCA: (zaskoczony, nieco groźniej) Ooo... uważaj, co mówisz. Pamiętaj, gdzie jesteśmy.
     FAWORYT: Wiem o tym nie gorzej od ciebie.
     WŁADCA: Pamiętaj też, kto cię tu wprowadził.
     FAWORYT: Doskonale wiemy obydwaj nie tylko to, kto kogo dokąd wprowadzał, lecz też kto kogo skąd wyprowadzał i którymi drzwiami. Tak gwałtownie zanika ci pamięć?
     WŁADCA: A czy tobie aby gwałtownie nie wzrósł apetyt?
     FAWORYT: O nie, nie jestem aż tak żarłoczny. Znam swoją miarę.
     WŁADCA: Nie zniosę żadnej partyzantki na własny rachunek! Jedziemy na jednym wózku. Za dużo już jest do stracenia.
     FAWORYT: Rzecz w tym, kto więcej może stracić.
     WŁADCA: Wziąłem wszystko, co było do wzięcia.
     FAWORYT: Wiesz doskonale, że sam byś sobie nie poradził. Poza tym - na razie masz tylko władzę.
     WŁADCA: Jak to - tylko? Albo ją mam - albo nie mam.
     FAWORYT: Władzy się nie ma - władzę się sprawuje. I to nie w pojedynkę. Sprawuje się ją też - po coś.
     WŁADCA: Po to, żeby ją zachowywać tak długo jak się da, a w miarę możliwości - jeszcze powiększać. Wyobraź sobie, że świetnie to rozumiem.
     FAWORYT: W to nie wątpię.
     WŁADCA: Gdyby było inaczej - nie siedziałbym dziś w tym salonie. 
     FAWORYT: Nie sztuka usiąść - trzeba jeszcze się usadowić i wymościć.
     WŁADCA: Przestań udawać filozofa. Wolałbym, żeby przyśnił ci się dziś jakiś dobry pomysł jak to wszystko wziąć teraz za twarz.
     FAWORYT: Elegancko - czy tylko skutecznie.
     WŁADCA: Na początek będę musiał trochę się pomizdrzyć - ale bez przesady. Najważniejsze - to pozbyć się tej sfory, która wisi mi na ogonie i tylko szuka sposobu, żeby zrobić ze mnie kukłę.
     FAWORYT: To nie będzie takie proste. Potrzeba czasu i cierpliwości.
     WŁADCA: Robisz się nudny z tymi swoimi komunałami.
     FAWORYT: Posłuchaj - kilka lat temu zawarliśmy umowę.
     WŁADCA: Jeszcze nie mam sklerozy.
     FAWORYT: Ty chciałeś władzy, a ja obiecałem ci pomóc w jej zdobyciu.
     WŁADCA: Czy aby nie za dymu kosztem?
     FAWORYT: Jak dotąd nie wyszedłeś na tym —le. Albo więc będziesz dalej mi ufał...
     WŁADCA: (ironicznie) Ufał... to duże słowo
     FAWORYT: (ciągnie dalej) ...albo wszystko przepadnie.
     WŁADCA: Chcesz mnie postraszyć? I to właśnie dziś?
     FAWORYT: Chcę ci tylko uświadomić, że największym zagrożeniem dla ciebie - a przy okazji i dla tych, którzy mają zamiar nadal ci pomagać - jest to, że masz instynkt władzy i że po tych wszystkich latach stałeś się człowiekiem pozbawionym jakiegokolwiek innego celu. Bardzo proszę - spełniło się twoje marzenie. Zostałeś panem tego kraju. Wedle swojej miary - masz wszystko.
     WŁADCA: Chyba mnie jednak obrażasz! Uważasz, że zależy mi wyłącznie na świecidełkach? Na ukłonach różnych durniów? Na tytułach - na całym tym blichtrze i kuglarstwie?
     FAWORYT: (po chwili milczenia, cicho, cedząc słowa) Jeśli mamy rozmawiać szczerze - to tak właśnie uważam. I nawet wiem, dlaczego tak się dzieje i po co ci to jest potrzebne.
     WŁADCA: (gwałtownie) Proszę, proszę - a więc jednak wyszło szydło z worka! Wreszcie - po tylu latach!
     FAWORYT: Nie mówię tego przeciwko tobie - ani po to, żeby cię obrażać, czy straszyć.
     WŁADCA: (zjadliwie) Jaki dobrodziej! (po chwili, z wściekłością) Czy coś ci się nie pomyliło? Zapamiętaj sobie, raz na zawsze, że nigdy i nikomu, nawet tobie, nie pozwolę, żeby mówił mi takie rzeczy - i to jeszcze takim tonem?
     FAWORYT: Po co te nerwy? Co tu ma do rzeczy taki czy inny ton? Nie czarujmy się - wiemy o sobie prawie wszystko i nie musimy przed sobą nic udawać. Znamy się, jak łyse konie.
     WŁADCA: A jednak mnie nie doceniasz. Nie jestem pajacem - i nigdy nim nie zostanę. Nie dam się ogłupić - nawet takiemu cwanemu spryciarzowi, jak ty.
     FAWORYT: Ani mi to w głowie.
     WŁADCA: Ooo... domyślam się, o co ci chodzi.
     FAWORYT: O co?
     WŁADCA: Chcesz zrobić ze mnie barana, jakieś pośmiewisko, a potem albo rządzić po swojemu za moimi plecami albo w ogóle wysadzić z siodła i samemu zasiąść tu niby udzielny władca.
     FAWORYT: Doskonale wiesz, że ja nie nadaję się na żadnego przywódcę. Ty - owszem. Ale nie ja.
     WŁADCA: Czego więc chcesz?
     FAWORYT: Być razem z tobą. Obok ciebie. Do samego końca - tak jak byłem od samego początku. Od tego momentu, kiedy nikomu na świecie jeszcze nie mogło się nawet przyśnić, że stanie się to, co się właśnie stało. A to jeszcze nie koniec. Przypomnij sobie naszą pierwszą rozmowę.
     WŁADCA: Wolałbym o niej zapomnieć.
     FAWORYT: Czyżby? Przecież później obydwaj - i to zgodnie - znaczyliśmy karty, którymi rozgrywaliśmy tę grę. Okazałeś się mistrzem.
     WŁADCA: A ty? Od kiedy to stałeś się taki skromny?
     FAWORYT: Zagraliśmy razem, wygraliśmy i podzieliliśmy zyski zgodnie z wcześniejszą umową. Jeśli mamy jednak je zachować i dalej pomnażać, to musimy wiedzieć dokładnie, o jaką stawkę teraz zaczniemy grać. Kto czego chce - i dlaczego. Jeśli to wszystko ma mieć swój dalszy ciąg - to musi mieć też jakiś cel.
     WŁADCA: (ironicznie) Powiedziałeś mi przed chwilą, że nie mam żadnego innego celu jak tylko sprawowanie i utrzymanie władzy.
     FAWORYT: Być może nie wiem wszystkiego. Ostatnio nie byłeś zbyt wylewny.
     WŁADCA: Mam własne pomysły ma temat władzy, ale chętnie dowiem się, co ty proponujesz?
     FAWORYT: Korzystanie z niej.
     WŁADCA: Jeśli ją będę sprawował, to znaczy, że będę z niej korzystał. To chyba oczywiste. Przekonasz się, że wykorzystam ją bardzo sensownie.
     FAWORYT: Nie wątpię.
     WŁADCA: (przerywa mu; wyraźnie okazuje oznaki znudzenia, podlanego alkoholem) Coś kręcisz... jak zwykle. Tak czy owak, powiedziałem, co miałem ci do powiedzenia i chcę, żebyś o tym pamiętał. Jutro pogadamy o szczegółach.
     FAWORYT: Mam już kilka pomysłów.
     WŁADCA: W to nie wątpię. Ty zawsze sypiesz nimi jak z rękawa. Jestem pewny, że przewidziałeś tę naszą rozmowę i że masz już pomysł i na siebie, i na swoją przyszłość w nowym układzie.
     FAWORYT: Bez tego nie byłoby tej rozmowy.
     WŁADCA: (macha ręką) Dobrze już, dobrze... nie zaczynajmy znów od początku.
     FAWORYT: (wstaje z fotela) Nie idziesz spać?
     WŁADCA: Zostaw mnie, chcę jeszcze posiedzieć chwilę sam. Tyle było dziś szumu...
     FAWORYT: Do jutra.

Scena 3.
(WŁADCA zostaje sam. Zdejmuje marynarkę, krawat, powoli nalewa sobie i wypija duży koniak, potem napełnia kieliszek ponownie i trzymając go w ręku nieco bezmyślnie wstaje i zaczyna krążyć po salonie. Ogląda meble, bibeloty, obmacuje sprzęty, kręci głową. W pewnym momencie podchodzi do ogromnego lustra nad kominkiem, staje i uważnie przygląda się swemu odbiciu. Robi miny, wygina się, kłania - odgrywa pantomimę udzielnego władcy. W trakcie tych pląsów "robi oko" do odbijającego się w lustrze portretu, na chwilę się odwraca, kiwa ze zrozumieniem głową, znów spogląda w lustro. Wtem słyszy śmiech. Zdezorientowany, spostrzega w lustrze obok swojej postaci - postać kobiety z portretu. ZJAWA zanosi się od śmiechu. WŁADCA - zdumiony - nie kojarzy osoby z portretem.)
     WŁADCA: Co to ma znaczyć? Kim pani jest?
     ZJAWA: (śmieje się) Niech pan zgadnie. (po chwili) Nie, nie, nie wzywaj pan nikogo, to i tak nic nie da. (znika i znów spogląda z ram obrazu.)
     WŁADCA: Hej, gdzie się pani podziała? (do siebie, nerwowo patrzy w lustro) Upiłem się, czy co? Zgiń, przepadnij maro nieczysta.
     ZJAWA: (znów się pojawia) Tu jestem.
     WŁADCA: Czy ja pani już gdzieś nie widziałem? Pani ze służby?
     ZJAWA: (śmieje się) Wręcz odwrotnie.
     WŁADCA: To znaczy - co? I co to za nocny strój?
     ZJAWA: Prawda, pan tego nie możesz wiedzieć. A przecież rozmawialiście o mnie. No cóż, braki w wykształceniu. Trzeba było więcej czytać.
     WŁADCA: (podniesionym głosem) Proszę natychmiast wyjść, bo zaraz wezwę ochronę!
     ZJAWA: Doprawdy? To byłoby nawet ciekawe.

Scena 4.
(Wchodzi ŻONA. Podczas całej sceny, podobnie jak i później, ZJAWA jest niewidoczna dla innych osób; widzi ją jedynie WŁADCA.)
     WŁADCA: Nic z tego nie rozumiem.
     ŻONA: (rozgląda się) Co tu się dzieje? Gadasz sam do siebie? Słychać cię aż na drugim końcu tego... muzeum.
     WŁADCA: Co, przeszpiegi?
     ZJAWA: Widzi pan?
     ŻONA: Wypiłeś już pół butelki.
     WŁADCA: No i co z tego?
     ŻONA: Idźże już spać.
     WŁADCA: Pójdę, jak będę chciał. (próbuje być poważny) Muszę jeszcze trochę pomyśleć...
     ZJAWA: Świetnie! Chętnie zamienię z panem kilka słów.
     WŁADCA: Niech się pani zamknie!
     ŻONA: Coś ty powiedział? Zamknie? Pani? Jaka pani?
     WŁADCA: Zostaw mnie w spokoju!
     ZJAWA: Ostrożnie. Ona też lekko oszalała.
     WŁADCA: (zdezorientowany - ale i wściekły) To jakiś idiotyzm.
     ŻONA: Jak ty się do mnie odzywasz?
     WŁADCA: Dobrze, już dobrze - nic nie powiedziałem.
     ŻONA: Nie pij więcej. Jutro musisz być w formie.
     ZJAWA: Nasza rozmowa dopiero się zaczyna.
     WŁADCA: (na stronie) Niech pani znika - i to szybko!
     ŻONA: Co tam mamroczesz?
     WŁADCA: Kobieto, daj że mi wreszcie odsapnąć.
     ZJAWA: O, co to, to, nie.
     ŻONA: Znów się upiłeś.
     WŁADCA: Zaraz zwariuję.
     ŻONA: Może zrobić ci kawy?
     ZJAWA: A zaordynować - nie łaska?
     WŁADCA: Dobry pomysł. Idź, powiedz, żeby przynieśli mi tu cały dzbanek... z mlekiem.
     ŻONA: Przyślę tu... (naśladuje gestem FAWORYTA) 
     WŁADCA: Nie, nie, tylko nie jego.
     ŻONA: Może on przemówi ci do rozsądku.
     WŁADCA: Ani mi się waż!
     ŻONA: Zobaczymy. (wychodzi; od drzwi) Nie myśl, że przede mną też będziesz grał wielkiego wodza. Frak, frakiem - ale gatki zostaną po staremu.

Scena 5.
     ZJAWA: To po prostu pyszne! Czegoś podobnego jeszcze tu nie widziałam.
     WŁADCA: Skąd się pani wzięła? Kim pani jest? I czego pani chce? Jak pani jest ubrana?
     ZJAWA: Zadaje pan okropnie dużo pytań.
     WŁADCA: Chyba mam prawo! W końcu to moja... no...
     ZJAWA: Otóż, właśnie... Wciąż te braki. Moja - co?
     WŁADCA: No... moja rezydencja.
     ZJAWA: Proszę, proszę, jaki władczy ton.
     WŁADCA: Chyba pani wie, kim jestem?
     ZJAWA: Nowym lokatorem...
     WŁADCA: ..który każe panią zaraz przegonić stąd jak psa!
     ZJAWA: Cóż za grubiaństwo.
     WŁADCA: Proszę pani, ja naprawdę tracę już cierpliwość. Nie będę robił pani żadnych wstrętów, nic nikomu nie powiem - tylko niech pani już się stąd wynosi.
     ZJAWA: Niestety, nie mogę spełnić pańskiego życzenia.
     WŁADCA: A to czemu?
     ZJAWA: Jeszcze się pan tego nie domyślasz? (pokazuje palcem na ramy obrazu)
     WŁADCA: (kojarzy z trudem; wykonuje pląsy rękami) Co?... że niby to?... znaczy się - duch? Nie! Nie, moja pani, tylko niech pani nie robi ze mnie wariata! Takie cuda zdarzają się w filmach, ale nie w normalnym życiu.

Scena 6.
(ŻONA - wchodzi z tacą, wraz z nią wchodzi FAWORYT; obydwoje słyszą ostatnie słowa WŁADCY.)
     ŻONA: (do FAWORYTA) Patrz - mówi sam do siebie. Albo się nachlał, albo mu odbiło.
     FAWORYT: (ironicznie) To na pewno wzruszenie - wczuwa się w rolę ojca narodu.
     ŻONA: Nie bądź taki mądrala - zrób coś z nim. (do WŁADCY) Chciałeś kawy. Zdaje się, że ci się przyda.
     WŁADCA: (zdezorientowany) Co? A, to ty? Bardzo dobrze, postaw na stole. (do FAWORYTA) A ty czego chcesz? Przecież powiedziałem, że chcę zostać sam.
     FAWORYT: (ostrożnie) Podobno...
     WŁADCA: Żadne "podobno"... Co się tak gapicie? Chyba mam prawo posiedzieć sobie sam... w swoim salonie. (słyszy śmiech ZJAWY) A tak, właśnie że w swoim salonie! I nie ma się co śmiać!
     FAWORYT: Przecież nikt się nie śmieje.
     WŁADCA: (odruchowo, pokazuje palcem w stronę portretu, przed którym akurat stanęła ŻONA) A ona?
     ŻONA: Wcale mi nie do śmiechu.
     ZJAWA: No i jak panu się podoba tak miłe rozpoczęcie wieczoru?
     WŁADCA: (mityguje się) Słuchajcie, już w porządku... (do ŻONY, która próbuje cichaczem wywieźć barek na kółkach z butelkami) Zostaw to... nic mi nie będzie. Napiję się kawy i pójdę spać.
     ZJAWA: O, nie, drogi panie, ich możesz się pan pozbyć, lecz ze mną tak łatwo panu nie pójdzie.
     FAWORYT: Dajmy mu spokój. Im szybciej stąd wyjdziemy, tym szybciej i on trafi do łóżka.
     ZJAWA: Rozumny jegomość. Podoba mi się - choć z tego, co wiem i słyszałam, wygląda na przecherę.
     WŁADCA: Święta racja.
     ŻONA: Dobrze - masz pół godziny, a potem - lulu.
     ZJAWA: To się nazywa - kochająca żona. A jaka wyrozumiała!
     WŁADCA: Tylko nie tym tonem! (znów mityguje się; do ŻONY) No już dobrze, dobrze, będę za pół godziny. Obiecuję. (do FAWORYTA) Muszę przemyśleć sobie jeszcze to i owo. Bo coś mi się wydaje, że przestało być śmiesznie...
     FAWORYT: Nie wątpię.

(ŻONA i FAWORYT wychodzą. WŁADCA rozgląda się, popija kawę, koniak, powoli zapada się w fotelu. Do końca sztuki nie wiadomo, czy reszta jest snem, czy jawą.)

Scena 7.
(ZJAWA staje w salonie, przechadza się, WŁADCA siedzi w fotelu, nieco osłupiały, pije kawę, czujny)
     WŁADCA: No, i co dalej? (chwila ciszy, uspokojenie sytuacji, gra ruchów, mimika, konwencja surrealizmu) Nic nie rozumiem - ale mogę porozmawiać. Niech i tak będzie, że gadał dziad do obrazu. Tego jeszcze w życiu nie przerabiałem. Bardzo proszę - mogę się z panią umówić, że to wszystko jest prawdziwe. Ale niech mi pani jakoś wyjaśni, co tu się właściwie dzieje!
     ZJAWA: (pompatyczno-ironicznie) Tu, drogi panie, toczy się historia.
     WŁADCA: No to co? Niech się toczy. Nie sądzę, żeby pani była przy tym do czegoś potrzebna. Dam sobie radę i bez pani.
     ZJAWA: Niewiele jednak pan o niej wiesz.
     WŁADCA: Po co mam sobie zaprzątać głowę jakimiś starociami.
     ZJAWA: A jednak warto, byś się pan czegoś o niej dowiedział - i może nawet nad nią zastanowił. Po to właśnie tu jestem.
     WŁADCA: A, niby, z jakiej racji - niby dlaczego mam pani słuchać. Co mnie obchodzi ta pani - historia?
     ZJAWA: Bo się pan w nią zaplątałeś.
     WŁADCA: A pani?
     ZJAWA: Ja tu jestem od wieków. Widziałam już niejedno i wiem, jak potrafi niszczyć takich nieszczęśników, jak pan.
     WŁADCA: Nie wydaje mi się, żebym był jakoś szczególnie nieszczęśliwy. Wręcz odwrotnie. Od dziś jestem tu... jak to się mówi.. panem na swoich włościach. Mam pełne do tego prawo. Pani jest tu intruzem!
     ZJAWA: Pan jesteś, doprawdy, śmieszny! To nie są żadne pańskie włości. Od dawien dawna, drogi panie, prawdziwą panią tego pałacu jestem ja.
     WŁADCA: Raczej duchem z portretu... tfu, co za brednie. Przecież pani jest kompletnie bezsilna, nic pani nie może, jest pani tylko jakąś idiotyczną zjawą.
     ZJAWA: To się jeszcze okaże, kto z nas dwojga jest tu zjawą. I do tego jeszcze... jak pan to mówisz? - idiotyczną? Już niebawem przekonamy się kto jest tu bardziej ulotny, bardziej przemijający - pan, czy ja, duch, czy człowiek z krwi i kości?
     WŁADCA: Wolne żarty! Przecież pani nie istnieje!
     ZJAWA: To z kim pan teraz prowadzi tak interesujący dyskurs?
     WŁADCA: Sam bym to chciał wiedzieć. Pewnie gadam sam ze sobą. Za dużo chyba wypiłem.
     ZJAWA: Wygląda pan na całkiem jeszcze trzeźwego. Przynajmniej na ciele. Co do reszty - to niezależnie od tego czy wypijesz, czy nie, prezentuje się pan dość kiepsko.
     WŁADCA: Za dużo pani sobie pozwala! Proszę natychmiast stąd zniknąć.
     ZJAWA: O tym - jeśli pan pozwolisz - zdecyduję już sama.
     WŁADCA: Jeszcze zobaczymy, kto z nas jest silniejszy. Nie pozwolę, żeby pani mi się tu panoszyła przez wszystkie lata, jakie mam zamiar spędzić w tym pałacu. Jutro każę wynieść panią do piwnicy.
     ZJAWA: Niektórzy już tego próbowali.
     WŁADCA: I co?
     ZJAWA: Można wyrzucić obraz - lecz nie mnie.
     WŁADCA: Spalę ten bohomaz!
     ZJAWA: Wówczas narazisz się pan na miano barbarzyńcy. A na to jeszcze sobie nie możesz pan bezkarnie pozwolić.
     WŁADCA: Znajdę sposób żeby się pani pozbyć i mieć święty spokój.
     ZJAWA: Nie masz pan żadnych szans. Zresztą to i tak nie ma już w tej chwili znaczenia. Stało się - spotkaliśmy się i faktu tego nie wymażesz pan z pamięci.
     WŁADCA: Jakiego faktu? Duch - to nie fakt! To tylko zły sen, o którym szybko się zapomina.
     ZJAWA: Myli się pan - i to bardzo. Od tej chwili będziesz pan o mnie myślał przez cały czas swego tutaj pobytu nawet jeśli uznasz, że całe to wydarzenie było jeno senną marą lub fantasmagorią, zrodzona z opilstwa.
     WŁADCA: Pani ma zamiar często robić mi takie sztuki?
     ZJAWA: Proszę się nie irytować. Nie będzie aż tak źle. Dziwnym bowiem zrządzeniem wyroków boskich mam prawo do ukazywania się w tej postaci każdemu nowemu panu tego pałacu tylko dwukrotnie - w chwili jego tu przybycia i w chwili jego stąd odejścia. Nikt inny nic o tym nie wie i wiedzieć nie będzie.
     WŁADCA: To co z tego. A ja? Przez cały czas będę miał wrażenie, że jest pani tu obecna i wciąż mnie podgląda albo podsłuchuje - jak jakiś szpicel.
     ZJAWA: Nie na tym polega moja tu rola.
     WŁADCA: To na czym?
     ZJAWA: Jestem tylko przypomnieniem - i zachętą do głębszej refleksji.
     WŁADCA: Co pani chce mi przypomnieć?
     ZJAWA:  Czym jest to miejsce.
     WŁADCA: Wiem o tym dobrze i bez pani korepetycji.
     ZJAWA: Otóż właśnie że pan nie wiesz. Skąd możesz pan mieć pojęcie, jaka moc bywa zaklęta w miejscach, w których sprawuje się władzę. Jaka fatalna siła powoduje, że mimo upływu lat, mimo zmian, mimo nowych twarzy i języków, mimo starań i wysiłków pokoleń, wszystko zawsze układa się w nich wedle jednego planu, wedle tego samego zamysłu - zdawać by się mogło przesądzonego z góry raz na zawsze?
     WŁADCA: Co mi pani tu za bajki opowiada! Zaklęte miejsca, fatalne siły! To dobre w filmach dla dzieci, a nie w życiu dorosłych.
     ZJAWA: A czy moja z panem rozmowa to też bajka dla dzieci? Jestem cząstką owego zaklęcia, a przecież w tym momencie jestem dla pana rzeczywistością - i to ponad wszelką wątpliwość.
     WŁADCA: Tak samo jak te meble i bibeloty - na to mogę się zgodzić. Ale nic ponadto. A teraz - wynocha! Mam już pani po dziurki w nosie.
     ZJAWA: (śmieje się) Oto, jak pan widzisz, pierwsza lekcja pańskiej bezsilności w nowej roli. Nie jesteś pan w stanie zmusić do posłuszeństwa ulotnego ducha - jakże więc masz pan zamiar rządzić ludźmi? A co dopiero - całym ogromnym państwem?
     WŁADCA: Poradzę sobie - niech panią o to głowa nie boli. Na ludzi są sposoby - znam je i wiem doskonale, jak się nimi posługiwać.
     ZJAWA: To trochę za mało, jak na kogoś, kto ma sprawować tak wielką władzę.
     WŁADCA: Myli się pani. Wszystko tkwi właśnie w ludziach - i w tym, żeby ich należycie wykorzystać do własnych pomysłów. Reszta to już tylko czysta formalność.
     ZJAWA: (ironicznie) No, proszę. Cóż za wspaniała koncepcja. I jaka oryginalna! Co się dzieje na tym waszym świecie? Co jeden tu się pojawi - to gorszy. Jakże mnie to już nudzi.
     WŁADCA: To niech się pani stąd wynosi!
     ZJAWA: To nie zależy tylko ode mnie. Również od pana. Mógłbyś być mi pan w tym pomocny - lecz mam jak najgorsze przeczucia na pański temat.
     WŁADCA: Duchy miewają przeczucia? Ciekawe - jakie?
     ZJAWA: A takie, drogi panie, że i tym razem nic się tu nie zmieni. Staniesz się pan jeszcze jednym potwierdzeniem istnienia owego nieszczęsnego fatum, jakie ciąży nad tym pałacem. 
     WŁADCA: Gadaj tu z babami. Ty swoje - one swoje. W tym miejscu rządzić będę ja - a nie żadne fatum, czy jakiś tam duch. Zapewniam panią, że stać mnie na to, żeby wymusić na wszystkich - nawet na takich siłach nieczystych jak pani - własną wolę.
     ZJAWA: A jak odróżni pan, co jest naprawdę twoją wolą, a co zachowaniem wymuszonym przez konieczność, wynikającą z okoliczności? Jak sprawdzi pan, co jest tu tobą - a co mną?
     WŁADCA: Pani przecież w ogóle nie ma! Pani jest fikcją - a fikcje nie mają nic do gadania.
     ZJAWA: Obyś się pan nie zdziwił.
     WŁADCA: Chyba jestem jeszcze przy zdrowych zmysłach! Rządzić będę tu ja! Bez żadnych pomagierów - żywych czy umarłych. Mogę mieć dziwne sny, nawet i na jawie - ale nigdy nie miałem i nie mam żadnych złudzeń. Doskonale wiem, czego chcę i zawsze stawiam na swoim.
     ZJAWA: Nie jesteś pan teraz człowiekiem prywatnym. Za swe decyzje będziesz płacił nie tylko ty sam, lecz i inni.
     WŁADCA: Pani też?
     ZJAWA: Ja też. Na równi z tymi, co chodzą po ziemi. Tyle że dla mnie może się to okazać bardziej dotkliwe.
     WŁADCA: Pani los mnie nie obchodzi. Rozpłynie się pani we mgle, a jutro pewnie nie będę w ogóle pamiętał, że śniły mi się takie brednie. A jeśli idzie o ludzi - to wiem czego im trzeba. Dlatego mnie wybrali.
     ZJAWA: Uczynili to jedynie z tego powodu, żeś pan najchytrzej stworzył możliwie najbardziej przekonywujące wrażenie, że potrafisz zaspokoić ich pragnienia. Tak przecież to się teraz robi, nieprawdaż?
     WŁADCA: Nikogo nie oszukałem i nie mam zamiaru oszukiwać. Zresztą - co pani może o tym wiedzieć?
     ZJAWA: Ejże - a ta rozmowa o znaczonych kartach, jaką prowadziłeś pan ze swym zausznikiem?
     WŁADCA: To była tylko taka... jak by to powiedzieć... przenośnia.
     ZJAWA: Proszę, jednak pan potrafisz używać pięknych słów. (ironicznie) Przenośnia! A może raczej brutalna szczerość? Albo taki... jak to wy mówicie?... skrót myślowy?
     WŁADCA: Czepia się pani słów - a nie o to przecież chodzi.
     ZJAWA: Czemu nie chcesz pan być ze mną tak otwarty jak ze swoim kompanem? Wyznaj, co myślisz naprawdę, a ja zabawię się we wróżkę i przepowiem panu przyszłość.
     WŁADCA: Powiedziałem już wszystko, co miałem do powiedzenia. Resztę pani... podsłuchała. O czym jeszcze mam mówić?
     ZJAWA: (w miarę mówienia ZJAWA wychodzi z roli wesołkowatej i nieco uwodzicielskiej salonowej damy i zamienia się w postać niepokojącą i zagadkowo-niebezpieczną) O nie, nie dam się tak łatwo zbyć. Pan jesteś tak obłudny, że boisz się nawet przyznać sam przed sobą, co myślisz i czujesz. Ten jegomość miał dużo racji, gdy twierdził, że pańskim jedynym celem jest władza - i tylko władza. Ale to dopiero początek - prawda tkwi głębiej, nieprawdaż? Przeraża pana, gdyż pan wie doskonale, że to, co pan zamierza, pana przerasta - ale też i pociąga. Pan bowiem nie chcesz być tylko taką sobie, ot, kolejną głową tego państwa. Panu nie wystarcza to, co pan już zdobyłeś. Panu marzy się nie tyle flirt z historią, ile zapamiętale miłosny z nią romans na wielką skalę.
     WŁADCA: (odszczekuje się, coraz bardziej zły) Zdaje się, że pani ma ochotę zabawić się nie tyle we wróżkę ile w obrzydliwą wiedźmę.

(od tej chwili psychodeliczna ni to rzeczywista rozmowa, ni to pijacko-senna wizja zmienia się w potyczkę pomiędzy dwoma przeciwnikami)

     ZJAWA: A, jednak... czyżbym trafiła w czuły punkt? (śmieje się) Wielkie nieba, jacy wy wszyscy jesteście do siebie podobni! I jak podobnie zakłamani - nawet przed sobą.
     WŁADCA: (zaczyna traktować ZJAW‚ jak kogoś rzeczywistego i podejmuje wątek) Radzę uważać, co pani mówi! Niechże nie kusi pani losu...
     ZJAWA: Ja sama jestem losem... jego wobec pana objawieniem. To pan powinieneś mnie kusić. Pan przecież chcesz mnie uwieść, chcesz, żebym cię polubiła... ba, wręcz pokochała. Żebym ci się oddała w niepodzielne władanie. Żebym ci wyjawiła moje najskrytsze tajemnice. Chciałbyś, żebym stała się twoją kochanką - tyle że trzymaną na uwięzi. Żebym ci służyła - wedle twojej własnej miary.
     WŁADCA: Jak na ducha ma pani niezłą wyobraźnię. Musiała pani być w tym kiedyś niezła, co?
     ZJAWA: Chce pan pokryć zmieszanie płaskim żartem? Nic z tego. Doskonale przecież widzę, że zaczyna pan się mnie bać.
     WŁADCA: A z jakiej to, niby, racji, łaskawa pani? Co pani może mi zrobić?
     ZJAWA: Mogę zrobić coś, czego nie zrobisz pan sam ani czego nie ośmieli się uczynić nikt z pańskiego otoczenia - mogę obnażyć przed panem pańską małość.
     WŁADCA: O, to już chyba przesada. Nie uda się pani mnie pognębić. Owszem, jestem próżny, trochę leniwy, trochę nawet wyglądam na prostaka, mam wady - ale mam sporo zalet. Dzięki nim tu się znalazłem i dzięki nim zajdę - jeśli mi się powiedzie mój plan - jeszcze dalej.
     ZJAWA: Masz pan zatem jakiś plan! Jeszcze dalej! Czyli - dokąd?
     WŁADCA: (zorientował się, że się zagalopował) Nie mam zamiaru spowiadać się duchowi z portretu.
     ZJAWA: Myślałam, że rozmawiamy szczerze.
     WŁADCA: Za dużo pani chciałaby wiedzieć.
     ZJAWA: Ależ ja i tak wiem o wszystkim.
     WŁADCA: To po co cała ta zabawa?
     ZJAWA: Chodzi o to, żebyś pan głośno i wyraźnie sam przed sobą wyznał najskrytsze swe myśli i marzenia. Dopiero wtedy będziesz pan wiedział, jak ze mną dalej rozmawiać. Dopiero wtedy uda się panu, być może, mnie do siebie zachęcić. Jestem kobietą szalenie podatną na wszelkie nowinki.
     WŁADCA: Skąd pani wie, że w ogóle mam zamiar jeszcze z panią rozmawiać. W każdej chwili mogę przecież pójść sobie spać.
     ZJAWA: Ale wciągnęło to pana.
     WŁADCA: (próbuje być chytry) Co mi przyjdzie z takiej rozmowy? Co z tego będę miał?
     ZJAWA: (śmieje się) Zaczynasz pan się targować?
     WŁADCA: (zaczyna mówić nieco innym językiem, bardziej cedzi słowa, staje się jakby nieco innym człowiekiem; nie wiadomo jednak, czy mamy do czynienia z kimś rozumnym, czy tylko z maniakiem) Jeśli ta rozmowa ma mieć sens, to musi do czegoś prowadzić.
     ZJAWA: Słuszna uwaga.
     WŁADCA: Dlaczego to mnie ma na pani zależeć - a nie odwrotnie? Może to nie pani będzie mi do czegoś przydatna - lecz ja pani?
     ZJAWA: Proszę, proszę, chcesz pan stawać ze mną jak równy z równym. Jeszcze nie zacząłeś pan swych rządów, a już wydaje ci się, że możesz wchodzić w układy ze swym przeznaczeniem. †miało, mój panie. Co proponujesz?
     WŁADCA: Sama pani powiedziała, że nad tym miejscem ciąży fatum.
     ZJAWA: To prawda.
     WŁADCA: A więc może dałoby się jakoś je odmienić? Może jest sposób na to, żeby odczarować tę śliczną, śpiącą królewnę?
     ZJAWA: Zaciekawiasz mnie pan.
     WŁADCA: Może cały problem tkwi w tym, że właściwych zaklęć trzeba szukać nie tu, tylko zupełnie gdzie indziej?
     ZJAWA: Coraz lepiej.
     WŁADCA: Nie przychodzi pani aby do głowy myśl, że po to, aby odwrócić fatalny porządek rzeczy, trzeba sięgnąć nie tylko po to, co leży w zasięgu ręki, lecz zdobyć i to, co wydaje się być dalekie, niedostępne i z pozoru niemożliwe? Takich duchów, jak pani, jest pewnie na świecie cały legion. Jeśli dojdziemy do porozumienia, to może uda się nam razem zapanować nad innymi. Może to wszystko tutaj jest tylko początkiem, a nie końcem drogi?
     ZJAWA: Wiesz więc pan, gdzie się ona kończy?
     WŁADCA: Boję się nawet o tym myśleć.
     ZJAWA: A zatem nie jesteś pan takim prostakiem, na jakiego wyglądasz.
     WŁADCA: Teraz to pani wymiguje się od rozmowy.
     ZJAWA: O, nie. Właśnie zaczyna mnie intrygować. Pan, jak widzę, pod maską pospolitego plebeja chowasz drugie oblicze. Ciekawe też, jakie za nim ukrywasz myśli.
     WŁADCA: Zapewniam panią, że te same.
     ZJAWA: A zatem uprawiasz pan jakąś grę? Ze sobą, czy ze światem?
     WŁADCA: Ponieważ nie stać mnie na finezję - wybrałem chytrość. Jak dotąd spełnia to swoje zadanie.
     ZJAWA: Czy aby nie przypisujesz pan sobie zbyt wiele? W grze, jaką pan prowadzisz, jesteś tylko narzędziem w cudzych rękach.
     WŁADCA: Niektórym tak może się wydawać, lecz zapewniam panią, że to pozory.
     ZJAWA: Takie chwilowe sojusze?
     WŁADCA: Coś w tym rodzaju.
     ZJAWA: Skąd wiadomo, kto kogo przechytrzy?
     WŁADCA: Panuję nad sytuacją.
     ZJAWA: Ale to nie pan trzymasz w ręku wszystkie nitki?
     WŁADCA: (pojawiają się oznaki megalomanii) Do czasu, droga pani, do czasu. Wielu ludziom wydaje się, że jestem tępym kmiotkiem i że można mną kierować, grając mi na rzekomo chorej ambicji. Nie wyprowadzam nikogo z błędu.
     ZJAWA: Czy aby nie jest to zakłamanie w zakłamaniu? Może w panu już puściły wszystkie cugle na własny temat?
     WŁADCA: Mam wielkie pomysły - powiedziałbym nawet, że mam pewną wielką ideę. Jeśli udało mi się dotrzeć tutaj - dojdę i dalej. Stałem się już kimś - a to stwarza szanse na powodzenie planu, który sobie obmyśliłem.
     ZJAWA: A kimże pan się stałeś, drogi panie? Ni mniej, ni więcej tylko człowiekiem, wyniesionym przez los na najwyższy urząd w państwie. Z tego nic jeszcze nie wynika. Urzędnik - nawet najgodniejszy - to jeszcze nie kwalifikacja historyczna. To zaledwie atrapa postaci - nie postać sama.
     WŁADCA: Taki urząd daje nieograniczone możliwości.
     ZJAWA: Nie jesteś pan sam na świecie.
     WŁADCA: Jeśli udało się z jednymi - uda się i z innymi.
     ZJAWA: Nie tylko pan grasz znaczonymi kartami. Poza tym trzeba jeszcze być dopuszczonym przez możnych tego świata do właściwego stolika.
     WŁADCA: Mnie nie dopuszczą - mnie grzecznie zaproszą.
     ZJAWA: (nakłuwa balon) Pańskie dobre mniemanie o sobie zaczyna mnie nieco irytować. Dławi pana pycha, którą w sobie hodujesz. Przez chwilę zdawało mi się, że mogłabym cię potraktować jak partnera. Lecz cóż - jesteś pan jednak głupcem. Wielkości, drogi panie, nie zdobywa się sprytem kuglarza.
     WŁADCA: Mam wszystko, czego mi potrzeba do osiągnięcia celu. Pomysł, zdrowy rozsądek, siłę władzy, wolę - i wyczucie.
     ZJAWA: Trochę pan się przeceniasz. Brakuje panu siły, dzięki której zyskuje się posłuch - zamiast niej masz pan jedynie przebojowy tupet. Brakuje panu rozumu, dzięki któremu zyskuje się szacunek - ten chcesz pan zastąpić przebiegłością. Wreszcie brakuje panu serca, dzięki któremu zyskuje się i miłość, i wdzięczność - tu liczysz pan wyłącznie na popisowe gesty. I z taką mizerną kartą pan masz czelność zapraszać mnie do swojej gry?
     WŁADCA: Liczą się efekty. Jeśli uda mi się je osiągnąć - kto będzie pytał o szczegóły? Kto dziś ma odwagę jawnie mi się przeciwstawić? Owszem, psy ujadają, jak to psy. Ale kiedy na nie trochę huknąć - zaraz zaczynają skamleć i łasić się do nogi. Gdzie pani ma tych odważnych i sprawiedliwych? Jeśli nawet tacy są - to są bezsilni.
     ZJAWA: Przyjdzie czas, że i oni się odezwą. Może nawet sama ich do tego zachęcę - jeśli nazbyt zajdziesz mi pan za skórę.
     WŁADCA: Ludzie - to tylko kwestia ceny i waluty, w jakiej im się płaci.
     ZJAWA: I tym sposobem chcesz pan ich zjednywać do swojej, jak pan to nazywasz, wielkiej idei.
     WŁADCA: Filozofowanie i teoretyzowanie - to rzecz miła, ale dla mnie zanadto uczona. Ja jestem praktykiem. Sama pani doskonale wie, że dzięki sprawnej praktyce niejedną ideę zamieniono w potężną siłę.
     ZJAWA: Co w efekcie doprowadzało owych sprawnych praktyków prosto na szubienicę.
     WŁADCA: Nie wszystkich. Niektórych wyniesiono na pomniki.
     ZJAWA: Proszę, proszę - wreszcie dotarliśmy do sedna sprawy. Pomniki, Historia i wieczność. Ładnie sobie to pan obmyśliłeś, nie ma co. Powinszować konceptu na życie.
     WŁADCA: Nie mam zamiaru być tylko malowanym politykiem czy kolejną ozdobną kukłą na najwyższym stołku w państwie.
     ZJAWA: (ironicznie) W związku z tym postanowiłeś pan zrealizować wielki cel - odmienić historię. I to raz na zawsze. Stać się chlubą i ozdobą świata. Mężem opatrznościowym. Dziejowym monumentem. Wzorem dla przyszłych pokoleń. Dobrze mówię?
     WŁADCA: A żeby pani wiedziała - że tak! Właśnie tak - chcę zostawić po sobie coś naprawdę wielkiego, coś, o czym będzie się pamiętało przez wieki. Zacząłem - i już się nie cofnę.
     ZJAWA: Jedyne, co pan zacząłeś, szanowny panie, to nadymanie własnej ambicji i przypisywanie jej rzekomo szczytnych zamiarów. Jesteś pan hipokrytą najgorszego gatunku, bo oszukujesz pan sam siebie. Czczą gadaniną o wzniosłych celach chcesz pan zamaskować niebotyczne wręcz samolubstwo i samouwielbienie. W niczym nie różnisz się od podobnych panu awanturników, jakich zna historia, którzy tak dalece uwierzyli w swoją doskonałość i wielkość, że nadali sobie prawo do zmieniania porządku świata. Wiedz pan, kandydacie na pomnik ze spiżu, że po takich jak oni, zostawał tylko chaos i pogarda.
     WŁADCA: To kto, w takim razie, według szanownej pani, tworzył tę pani Historię przez kilka tysięcy lat? Duchy z portretów? Gdyby nie różni - jak pani raczyła ich nazwać - awanturnicy, siedzielibyśmy do dziś w kucki w jaskiniach i ogryzali surowe kości.
     ZJAWA: A... odkryłeś pan zatem w sobie posłannictwo, tak? Znalazłeś jakąś prawdę, którą postanowiłeś objawić światu, urzeczywistnić i uszczęśliwić bliźnich?
     WŁADCA: Sądzi pani, że to niemożliwe? Że jestem tylko zwykłym głąbem, którego nie stać na żadne rozumne działanie? Ma mnie pani za durnia, półgłówka, tępaka - no, za co jeszcze? Odmawia mi pani prawa do robienia tego, co uważam za wspaniałe i wzniosłe? Odmawia mi pani prawa do wielkości?
     ZJAWA: Uważaj pan, bo się zanadto zagalopujesz. Jeszcze chwila, a zaczniesz pan nowe dzieło stworzenia.
     WŁADCA: Przekona się pani, że dopnę swego i dokonam czegoś, co zadziwi wszystkich - nawet różne wredne duchy z obrazów.
     ZJAWA: W to nie wątpię, że pan postawisz na swoim - i że zadziwisz cały świat. Obawiam się jednak, że zdziwienie to będzie z gatunku, który wcale nie przypadnie panu do gustu.
     WŁADCA: A co pani wie o moich gustach? Jest pani zjawą z przeszłości - i chce pani pouczać ludzi, którzy przeszłość tę dawno już przerośli? Jest pani śmieszna i żałosna.
     ZJAWA: Masz się więc pan, na dodatek, jeszcze za kogoś, kto wyrasta ponad historię! Byłoby to nawet zabawne i nieszkodliwe - gdyby dotyczyło jakiegoś malutkiego skryby. W pańskim jednak przypadku - powiewać zaczyna grozą. Ostrzegam pana - jeśli nie chcesz stać się pośmiewiskiem czy też człowiekiem pogardzanym i przeklinanym - zastanów się pan. Zastanów się - ale nie nad swoimi poronionymi ideami, tylko nad sobą. Zaniechaj myśli o majstrowaniu przy mechanizmie, o którym nie masz zielonego pojęcia - bo narobisz nieszczęścia.
     WŁADCA: Niedługo przekonamy się, kto z nas ma rację.
     ZJAWA: Zmęczył mnie pan. Jest pan uparty, jak muł. Posłuchaj więc, co ci powiem na zakończenie tego miłego spotkania. Przez wieki z tego miejsca panowało wielu ludzi. Bywali różni - i mądrzy, i nikczemni, i sprzedajni, i przebiegli, nawet zdarzali się uczciwi i sprawiedliwi. Ale tym też się nie powiodło. Szczęściem nigdy nie było wśród nich szaleńców czy obłąkańców. Wszelako pan sprawiasz wrażenie, że uzupełnisz tę kolekcję o coś nowego - o nieobliczalny obłęd.
     WŁADCA: Raczej - o wizję! Może właśnie tego tu zabrakło?
     ZJAWA: Nie będę pana wyprowadzać z błędu - pan jesteś już zaślepiony. Cóż, co pewien czas pojawiali się i wizjonerzy - nie, nie tu, gdzie indziej - lecz zwykle kończyło się to katastrofą. Zobaczymy. Będę pana obserwować z uwagą - ba, wręcz z zaciekawieniem. (melancholijnie, refleksyjnie) Może w rzeczy samej - tego właśnie potrzeba, by złamać ową tajemną, niewidzialną pieczęć, jaką przeznaczenie nałożyło na to miejsce na ziemi. Czy ja wiem? -  nigdy czegoś podobnego tu nie doświadczyłam. Było tak spokojnie, monotonnie, wciąż tak samo... A co będzie teraz?.
     WŁADCA: (cicho) Czy pomoże mi pani?
     ZJAWA: Jeszcze nie wiem. Muszę się zastanowić... przyjrzeć... rozważyć racje.
     WŁADCA: Musi się pani zdecydować! I to szybko!
     ZJAWA: (przez dłuższą chwilę przygląda się WŁADCY; obydwoje trwają w napięciu; wreszcie chłodno i wyniośle) Pora na mnie. Wracam na swoje miejsce. Zrobiłam to, co było moim nakazem. Lecz nie przekonałeś mnie pan. Mam jak najgorsze myśli. Podejrzewam, że cokolwiek się stanie - stanie się źle! Bo, widzi pan - wielkość trzeba mieć w sobie, a nie w pomysłach. Zostajesz więc sam na placu boju - skazany na przegraną! Żegnaj. Spotkamy się raz jeszcze - zdasz mi wtedy sprawę z sukcesu, lub klęski.
(ZJAWA znika, wraca w ramy obrazu; WŁADCA zaniepokojony rozgląda się, po czym staje przed martwym portretem)
     WŁADCA: (monologuje przed obrazem, miotany różnymi emocjami) Niech pani nie odchodzi. Teraz, kiedy już prawie dogadaliśmy się - pani znika. To nieuczciwe! Nigdy jeszcze z nikim nie rozmawiałem tak otwarcie... nikt nie wie, co myślę i co zmierzam. Z kim mam prowadzić swoją grę - z tymi baranami, wściekłymi wilkami, które tylko czekają, żeby powinęła mi się noga i żeby skoczyć mi do gardła? Kto mnie zrozumie, tak jak pani?... Niechże się pani odezwie!... Ja wiem... pani jest hrabianką, a ja zwykłym człowiekiem z ulicy. Pani mną gardzi, ja wiem. Pani myśli, że wlazłem z kaloszami nie tam gdzie trzeba. Ale nie jestem prostakiem! I pani dobrze o tym wie! Jest pani zbyt mądra, żeby widzieć we mnie tylko kmiotka, bęcwała, czy jakiegoś parweniusza albo figuranta, jakich przewinęło się tu bez umiaru. Przecież pani już mnie prawie polubiła! Jestem pani potrzebny - wiem do czego i godzę się na wszystkie warunki! Co? Nie uważa pani, że byłaby z nas fantastyczna para!? Przeciwko wszystkim i wszystkiemu!... Milczy pani? Oczywiście!... Myśli pani, że wystarczy, ot tak sobie, przyjść, powiedzieć swoje - i elegancko wynieść się, jakby nigdy nic. A wziąć się do roboty - nie łaska? Pomęczyć się? Brnąć przez to całe gówno i udawać, że dokoła rosną same fiołki? Na to szanownej pani nie stać, prawda? Niech inni odwalają czarną robotę - pani wróci wtedy, kiedy będzie można już spijać śmietankę, tak? Brylanciki, tiule i jedwabie, tak? A dla innych - darcie ziemi pazurami, tak? Niedoczekanie!! Zachowała się pani jak zwykła dziwka! Gorzej, bo z dziwką można się zawsze jakoś dogadać - przynajmniej co do ceny! Zamiast odgrywać tę miłosną scenę - powinienem nalać panią po pysku! Bez żadnych wstępnych pogaduszek. Tylko na to pani zasługuje! Inaczej by pani śpiewała! Z tą całą pani historią nie wolno się mizdrzyć. Za frak - i pod obcas!!! Dziwka - zwykła dziwka!!! (ciska kieliszkiem w obraz)

Scena 8.
(przy końcu tej półpijackiej tyrady przed portretem ZJAWY, do pokoju wchodzi cichaczem ŻONA z FAWORYTEM; zwabieni do salonu krzykiem lekko oszalałego WŁADCY, są świadkami jego dziwnego zachowania się przed obrazem)
     ŻONA: (na boku, do FAWORYTA) Chryste panie, co mu się stało.
     FAWORYT: Przemęczenie, napięcie i wódeczka. To jeszcze nikomu nie wyszło na zdrowie.
     ŻONA: (podchodzi do zmaltretowanego WŁADCY) Czyś ty się wściekł?! Ocknij się, człowieku, przestań wrzeszczeć sam do siebie!
     WŁADCA: (wraca do przytomności) To ty?... skąd tu się wzięłaś? Czego chcecie?
     ŻONA: Drzesz się od kilku minut, jak opętany. Ludzi pobudzisz - i będzie wstyd.
     FAWORYT: Tym razem chyba lekko przesadziłeś. Nieźle cię poniosło.
     ŻONA: Tak się schlać!
     WŁADCA: Gdzie ona jest?
     ŻONA: Jaka - ona?
     WŁADCA: (podchodzi do obrazu, wpatruje się w postać na ścianie) Duch. Zjawa. Moja przyszłość.
     ŻONA: Boże, co ty bredzisz? O niej mówisz? Jest tu - na swoim miejscu.
     FAWORYT: Czyżby ci się jednak spodobała?
     WŁADCA: (wraca do siebie; trwa to dłuższą chwilę - ważna jest tu gra sytuacyjna bez słów; zimno, cedząc słowa, do FAWORYTA) Jutro każesz wezwać jakiegoś pacykarza. Najlepszego. Ma to zdrapać, albo zamalować na biało. (wyprzedza protest FAWORYTA) Cicho, zrobisz, jak mówię! Potem dasz mu kilka dobrych fotografii - i niech na tym namaluje mój portret. Mogę mu nawet ze dwa razy pozować. Mam wyglądać dostojnie - tak, żebym od pierwszej chwili budził szacunek.
     ŻONA: (na chwilę głupieje, zaraz jednak wpada w świetny humor) świetny pomysł. Ty masz jednak łeb! A może zrobimy sobie wspólny obrazek? Taka niby - para królewska.
     WŁADCA: (patrzy na ŻONĘ‚ z niekłamanym obrzydzeniem, ale powściąga się) Popatrz na siebie. Jak ty wyglądasz. Jak jakiś kocmołuch. Jutro masz zrobić się na bóstwo i ubrać jak dama.
     ŻONA: Jak ta lala?
     WŁADCA: Jak należy - i z wielkim szykiem.
     ŻONA: (przymila się) Masz to u mnie - jak w banku. Wypucuję się tak, że nie poznasz własnej żony.
     FAWORYT: (patrzy na obraz) Trochę mi jej szkoda.
     WŁADCA: A mnie nie.
     ŻONA: No, chłopaki, idziemy spać. (wychodzą; do WŁADCY) Zobaczysz, jakie to łóżko jest wielkie i wygodne.
(gdy cała trójka zmierza do drzwi, rozlega się śmiech ZJAWY)
     WŁADCA: (ogląda się; do FAWORYTA, który chyba też coś słyszy) Jutro ta dama ma stąd zniknąć. Raz na zawsze!
(FAWORYT potakuje głową; wszyscy wychodzą; w pustym salonie rozbrzmiewa śmiech).
KONIEC



