Kartoteka – streszczenie, plan wydarzeń
Streszczenie
Bohater leży w łóżku. Rodzice rozmawiają z nim i przypominają jego złe zachowanie z okresu
dzieciństwa. Zarzucają mu również lenistwo. Bohater przyznaje się, że jako dziecko ukradł
kiełbasę i cukier z cukiernicy. Chciał też zamordować babcię i ojca.
Nagle Bohater zwraca się do kobiety, która znajduje się pod kołdrą. Przypomina mu ona o
zbliżającej się konferencji. Słychać wystrzał, a kobieta oznajmia, że księżna Monako urodziła
ośmioraczki.
Zjawia się Olga, z którą Bohater nie miał kontaktu od 15 lat. Okazuje się, że mężczyzna
wyszedł kiedyś po papierosy i zniknął bez śladu. Bohater tłumaczy się, że składał jej fałszywe
obietnice, ponieważ myślał, iż oboje zginą w czasie wojny. Następnie wygłasza monolog o
piwie, który potem komentuje chór Starców.
Z wizytą przychodzi również wujek, którego Bohater nie widział od 25 lat. Właśnie wraca z
pielgrzymki. Otrzymuje miskę z wodą do wymoczenia nóg. Bohater opowiada mu o swojej
podróży do Paryża. Mówi również o swoim poczuciu winy, ponieważ „klaskał”.
Bohater zasypia, a do pokoju wchodzi dwóch mężczyzn, którzy dokonują pomiaru
pomieszczenia. Jeden z nich wyciąga z ręki Bohatera jego życiorys i czyta go na głos. Bohater
budzi się i rozmawia z Grubym o psie Bobiku i zgadza się go kupić za swoje skarpetki. Zjawia
się pan z przedziałkiem, który dostrzega na twarzy Bohatera kropki atramentu. Okazuje się, że
to krew wroga. Bohater wpada w szał, gdy przypomina sobie wojnę i wyrzuca gościa. Potem
chce się powiesić w szafie, ale ostatecznie rezygnuje z tego.
Pojawia się tłusta kobieta, która oskarża Bohatera o podglądactwo. Mężczyzna uświadamia
sobie, że znał ją 25 lat temu. Oznajmia, że jest zajęty czytaniem korespondencji od Zosi, matki,
ojca i przyjaciela. Potem kłóci się z kobietą, nazywa ją tłustą krową i stwierdza, że sama przed
laty wybrała innego. Wchodzi starsza pani, która nawiązuje rozmowę z tłustą kobietą.
Chór Starców zarzuca Bohaterowi lenistwo. Zdenerwowany mężczyzna zabija mężczyzn i
układa martwe ciała na podłodze. Przychodzi młoda Niemka, która pyta o kawiarnię „Krokodil”.
Bohater mówi jej, że on i ojciec dziewczyny mają ręce zbrukane krwią i że jej pokolenie powinno
już nigdy nie dopuścić do wojny.
Zjawia się nauczyciel, który przeprowadza egzamin maturalny. Bohater pokazuje mu swoją
pięść, a także guzik i jabłko. Nagle przychodzi sekretarka, która stwierdza, że przyszedł
dziennikarz w sprawie wywiadu. Kobieta kładzie się do łóżka. Kiedy dziewczyna się budzi,
Bohater opowiada jej o swoich marzeniach z dzieciństwa.
Dziennikarz przeprowadza z bohaterem wywiad.
Dodatek
Bohatera odwiedza zmarły kolega, który utopił się w 1936 roku. Mężczyzna opowiada
przyjacielowi o wydarzeniach z czasu wojny. Znowu zjawia się tłusta kobieta, która cierpi,
ponieważ została opuszczona przez męża. Potem przychodzi kelner i podaje Bohaterowi menu.
Bohater wyznaje, że jest poetą.

Do pomieszczenia wchodzi chłop „Wrona”, z którym Bohater był w partyzantce. Okazuje się, że
mężczyzna został zastrzelony przez Bohatera. Następnie przychodzi dziennikarka, który
przeprowadza wywiad z Bohaterem-poetą.
Zjawia się chłopak z zamiarem pożyczenia 100 zł. Jest on rozczarowany, że nikt nie chce
poznać historii jego cierpienia. Dziennikarka kładzie się do łóżka. Przychodzi wujek, który wraca
z pielgrzymki do Częstochowy. Następnie zjawia się górnik, który podobnie jak Bohater wstydzi
się, że „klaskał”. Do pokoju wchodzi kobieta, która rozpoczyna rozmowę z dziennikarką.
Plan wydarzeń
1. Rozmowa Bohatera z rodzicami
2. Odwiedziny Olgi
3. Monolog Chóru Starców
4. Pojawienie się wujka
5. Życiorys Bohatera
6. Próba samobójcza Bohatera
7. Wizyta tłustej kobiety
8. Mord na Chórze Starców
9. Pojawienie się młodej Niemki
10. Egzamin maturalny
11. Rozmowa Bohatera z sekretarką
12. Wywiad Bohatera z dziennikarzem
13. Wizyta zmarłego kolegi
14. Zjawienie się węgierskiego kelnera
15. Odwiedziny partyzanta „Wrony”
16. Wywiad z dziennikarką
17. Wizyta młodego mężczyzny
18. Odwiedziny wujka i górnika
19. Rozmowa z dziennikarką

