
Scenariusz



NAPIS NA CIEMNYM TLE:

"Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię

i uczynili ją sobie poddaną" (Rdz 2, 28)

CIĘCIE DO:

CIEMNE TŁO

ADAM

(off)

Mam na imię Adam, nazwisko nie jest

istotne. Mam trzydzieści pięć lat i

dwadzieścia dzieci. Nadal jestem

prawiczkiem.

CIĘCIE DO:

1 WN. POKÓJ HOTELOWY - DZIEŃ 1

W pokoju na pościeli siedzi KOBIETA (30).

ADAM

(off)

Spotykam się z nią w hotelu. To ja

wybieram miejsce. Musi być cichy,

spokojny z wyrozumiałą obsługą.

2 WN. POKÓJ HOTELOWY/KORYTARZ - DZIEŃ 2

Drzwi do łazienki są zamknięte.

ADAM

(off)

Potem to już czysta formalność.

Po chwili z łazienki wychodzi ADAM (35).

ADAM

(off)

Jeszcze tylko podpis o zrzekanie

się praw o alimenty.

Adam i Kobieta podpisują dokument.

3 WN. POKÓJ HOTELOWY - DZIEŃ 3

ADAM podchodzi do KOBIETY i podaje jej niewielki plastikowy

słoiczek.

ADAM

(off)

Pojemnik musi być sterylny. To

najważniejsze.



2.

KOBIETA obejmuje ADAMA wzruszona.

4 WN. MIESZKANIE ADAMA - DZIEŃ 4

WSTAWKA -- TEKST NA EKRANIE KOMPUTERA

Mogę Ci pomóc stać się matką.

Dyskretnie.

Na stronie internetowej zdjęcia

uśmiechniętych dzieci.

CIĘCIE DO:

CIEMNE TŁO:

ADAM

(off)

W trosce o najwyższą jakość,

realizuję maksymalnie jedno

zamówienie dziennie. Moja usługa

jest całkowicie bezpłatna i nie

zawiera ukrytych kosztów.

CIĘCIE DO:

TYTUŁ:

DAWCA

CIĘCIE DO:

5 WN. MIESZKANIE ADAMA - DZIEŃ 5

Dzwoni budzik. 8.00.

ADAM

(off)

Nie palę, nie piję, narkotykom

mówię stanowcze nie.

CIĘCIE DO:

ADAM wykonuje skłony.

CIĘCIE DO:

ADAM robi przysiady.

CIĘCIE DO:

ADAM na bieżni.

CIĘCIE DO:

(CONTINUED)



CONTINUED: 3.

ADAM ubiera spodnie.

ADAM

(off)

Noszę luźną odzież, żeby się nie

przegrzewać i zbytnio nie uciskać.

CIĘCIE DO:

ADAM je śniadanie. Owsianka, koktajl owocowy, banan.

CIĘCIE DO:

Plansza z wirującymi przekreślonymi wirusami i bakteriami.

CIĘCIE DO:

WSTAWKA -- Wirujące plemniki pod mikroskopem.

ADAM

(off)

Plus regularne badania lekarskie.

Wszystko to dla jak najwyższej

jakości nasienia.

6 WN. ŁAZIENKA - DZIEŃ 6

ADAM myje zęby.

ADAM

(off)

Obecnie nie mam pracy. Zostałem

zwolniony w związku z wprowadzeniem

swojej działalności na łono zakładu

pracy.

7 WN. KORYTARZ W BIURZE - DZIEŃ 7

ADAM wychodzi z toalety. Kiedy przechodzi obok damskiej,

otwierają się drzwi i jakaś KOBIECA RĘKA bierze od niego

plastikowy pojemniczek.

WSTAWKA -- ANIMACJA, NA STOLE

pojawia się plastikowy pojemniczek,

za nim następny aż rośnie z niego

piramidka. Ostatnie pudełeczko z

góry znika.



4.

8 WN. BIURO/ŁAZIENKA - DZIEŃ 8

MĘŻCZYZNA W GARNITURZE myje ręce.

ADAM

(off)

Wszystko się stało przez kierownika

sekcji, który lubił korzystać z

damskich ubikacji. I przez

złośliwość rzeczy martwych.

MĘŻCZYZNA W GARNITURZE wciska przycisk do suszarki w

łazience, ale ta nie działa. Otrzepując ręce barkiem otwiera

drzwi.

9 WN. BIURO/KORYTARZ - DZIEŃ 9

ADAM idzie z pojemniczkiem i podaje go ręce wystającej zza

otwieranych drzwi. To ręka MĘŻCZYZNY W GARNITURZE. Patrzy z

niedowierzaniem na pojemniczek.

10 PL. ULICA - DZIEŃ 10

ADAM idzie słoneczna ulicą.

ADAM

(off)

Oczywiście mam żal i to było

niesprawiedliwe, ale w sumie cieszę

się, że nie mam tej pracy. Jestem

teraz w mniejszym stopniu narażony

na stres i mogę żyć spokojniej, co

podniesie jeszcze bardziej jakość

mojego nasienia. Praca pracą,

kryzys kryzysem, ale trzeba mieć w

życiu cel, dzięki któremu spełniasz

się jako człowiek i dajesz

szczęście innym i sam jesteś

szczęśliwy. Uważam, że światu

należy się coś lepszego.

ADAM zatrzymuje się i uśmiecha do kamery.

CIĘCIE DO:

11 CZARNE TŁO 11

ADAM

(off)

Trzeba odrodzić świat w lepszym

wymiarze. W świecie powinni znaleźć

się wybrańcy, aby życie toczyło się

lepiej. W kraju dochodzi teraz do

(MORE)

(CONTINUED)



CONTINUED: 5.

ADAM (cont’d)
dużej ilości zabójstw dzieci, więc

trzeba doprowadzić do jak

największego ich rozmnażania.

Facet ma misję rozdawania spermy, żeby jak najwięcej ludzi

mogło się urodzić.

W dobie kryzysu gospodarczego, kryzysu relacji między

ludźmi, w postawieniu głównie na relacje wirtualne - to

jedyna opcja.

Jest zdrowy genetycznie. Sprawdza swoje drzewo genealogiczne

do trzeciego pokolenia. Wszystko jest ok.

Temat: Misja dobra i rozmnażania.


