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o. 

(Monolog na dwa głosy z offu - po pewnym czasie na scenie 
DYKTATOR ze słuchawkami i takim czymś na oczach do spania 
w dzień, obok siedzi OCHRONIARZ i czyta, podczas trwania 
monologu wchodzi dwóch mężczyzn w kominiarkach i z bro
nią w rękach.) 

- witamy 
uprzejmie prosimy o wyłączenie telefonów komórko
wych 
jednocześnie informujemy o zakazie robienia zdjęć 
jeżeli ktoś zrobi zdjęcie, będzie ukarany grzywną w wy
sokości dziesięć razy wyższej od ceny biletu 
biletu w tak zwanej premierowej cenie 
w każdym razie 

- jeżeli ktoś ma kasę, to niech robi te zdjęcia 
ale jednak z całą świadomością kosztów takiego zdjęcia 
ale jednak czy takie zdjęcie nie ma unikatowej warto
ści? 

- grzywna grzywną - ale jednak takie zdjęcie ma swoją 
wartość 

dziękujemy też, że ubrałi się państwo tak ładnie 
aha - osoby, które weszły na spektakl bez biletu, zostaną 
wytropione i ukarane 

- dziękujemy reszcie pozostałych widzów, którzy zgodnie 
ze standardami 
kupili bilet 

- chociaż szkoda nam trochę, że bilety nie są droższe 
- kupili państwo bilet, a - jak to mówią - klient płaci 

i wymaga 
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więc będziemy zaczynać 

policzę teraz od jednego do dziesięciu 
- na dziesięć - zaczną państwo klaskać i będą przekonani, 

że bawili się świetnie 
i że spektakl zleciał, jak z bicza strzelił 
a przy wyjściu kupią bilet jeszcze raz 
a wszystkim we Wrocławiu opowiedzą państwo, żeby 

koniecznie tu przyszli i kupili bilet 
- jeden - dwa - trzy 

nie - nie - taki żart 
cztery - pięć - sześć - nie no dobra 

- w każdym razie zostawmy za sobą zgiełk ulicy 
- kłótnie domowe 

problemy ekonomiczne 
jeżeli ktoś takie ma oczywiście, reszty nie chcemy ob
razić 

- że ma takie problemy 
proszę sobie wyobrazić 
dlaczego trzymasz rękę na moim kolanie? 
przepraszam - proszę sobie wyobrazić 
udało się! 

nareszcie się udało 
poprzez dziwny zbieg okoliczności okazało się, że jesteś 
zagubionym dzieckiem pewnego amerykańskiego mi
lionera 
miliardera 
multimiliardera 
który właśnie cię odnalazł 

- no tak, ale co na to twoja rodzina? 
nie powiedzieli ci, że jesteś adoptowany? 
inaczej 

- jesteś z bogatego domu 
twoi przodkowie gromadzili kapitał gdzieś tak od XVI 

wieku 

- jest to rodzina z tradycjami 
- oczytani 

pełni zrozumienia dla świata 
jesteś jedynym spadkobiercą 
nie musisz niczego 
od urodzenia 
twoje pieniądze rosną razem z tobą 

- razem z tobą chodzą do szkoły 
- oczywiście, jeżeli masz ochotę na szkołę 

masz wszystko na wyciągnięcie ręki 
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słyszałeś, że jest coś takiego jak publiczna służba zdro
wia 

- ale wzdrygasz się na samą myśl o czymś takim 
masz nawet mały lęk przed nią 

- podobnie jak przed tym, że ktoś może cię okraść 
nagle wszystkie pieniądze nikną z konta 
świat wysokich szklanek z orzeźwiającymi drinkami 
tarasami 
pięknie zakomponowanymi wnętrzami 
pełnymi szkła i egzotycznego drewna 

- rozpada się 
- ale nie - przewidujesz to 
- masz obok siebie ludzi, którzy cię strzegą 

i którym ufasz 
masz tajne konta, o których nawet oni nie wiedzą 
bo trochę im jednak nie ufasz 
masz ochroniarzy 
ochroniarki 

- grube mury 
- i złe psy 

które jedzą ci z ręki 
może nawet wycofujesz się gdzieś na jakąś wyspę 
do jakiegoś raju podatkowego 
jakiejś bananowej republiki 
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- z morzem, palmami i pięknymi, cycacymi ludźmi 
- jesc jeden kłopoc 

no cak 
masz ogień? 
mam 

- kłopot jesc z władzą cej republiki 
crochę czyhają na twoje pieniądze 
mają wojsko 
może warto je przekupić 
przekupujesz 

- jesteś bezpieczny 
- jesteś dobry dla mieszkańców 
- kochają cię 

może nawet wysuną twoją kandydaturę na szefa pań
stwa? 

- wysunęliby, ale tam jesc dyktatura 
pewnej rozgrzanej grudniowej nocy 
grudniowej? 
tam jest ciepło przez cały rok, przy grze cykad decydu

jesz się 
chcesz mieć święty spokój 

- podczas meczu polo następnego dnia informujesz wojsko, 
że jesteś gotów 
dokonuje się przewrót 
przewrót wyjątkowy 
jest parę osób, którym się to nie podoba 

- jest też parę wolnych miejsc w więzieniu 
mieszkańcy, podatnicy, są świetnymi konsumentami 
starasz się nadążyć za ich wymaganiami 

- nie zapominając o swoich wymaganiach wobec nich 
- wolny rynek reguluje kłopoty 

liznąłeś przecież trochę ekonomii 
w końcu możesz sobie pozwolić na wszystko, na co 
chciałeś 

Il I 

- na kobiecy 
no właśnie - kobiecy -

DYKTATOR (zauważa mężczyzn w kominiarkach) 
nie - nie - nie - nie będę błagał o litość - nie proszę, proszę 
nic zabijajcie mnie - nie - nie będę błagać - o nie - ale 
proszę , proszę - zrzekam się władzy - abdykuję - już mnie 
nie ma - o nie -

SUPERBOHATER 

nic - nie - nie - nie ma cakiej pocrzeby 

DYKTATOR 

i cy - cy - i cy - jak-cy-właściwie-masz-na-imię przeciwko 
mnie? 

SUPERBOHATER 

nie, nie, co dekoracja na evenc z okazji pierwszego dnia 
karnawału na cześć 

DYKTATOR 

evenc? 

SUPERBOHATER 

no tak- taka inscenizacja - żeby się ludzie nie nudzili i pa
miętali, komu zawdzięczają życie w dobrobycie 

DYKTATOR 

ale się zagrałem jak szmata, co? 

SUPERBOHATER 

nie, nie 
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MJłŻCZYZNA W KOMINIARCE 

nie, nie 

DYKTATOR 

ci dwaj już przyjechali? 

SUPERBOHATER 

tak jest, samolot wojskowy wylądował 

DYKTATOR 

no to prosić, prosić, prosić 

SUPERBOHATER 

to ja sobie pójdę, bo jeszcze muszę pogonić stylistów - Se-

bastian - Mark! 

DYKTATOR 

ty, a ty czemu nie zareagowałeś? 

OCHRONIARZ 

zaczytałem się 

DYKTATOR 

a co ty tyle czytasz, jakiś niedouczony jesteś czy co? 

(Wraca SUPERBOHATER.) 

SUPERBOHATER 

aha i tutaj jest tort - i ten tort jest jak strzelba, która ma 

wypalić dopiero w trzecim akcie - OK? 

I. 

(Wchodzą goście, o MUERTE wpada na tort, tort spada i wy
strzeliwuje.) 
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DYKTATOR 

z całego serca cieszę się, że mogę was gościć, a z drugiej 
strony bardzo jest mi jednak przykro 

O MUERTE 

kobiety 

DYKTATOR 

słucham? 

O MUERTE 

kobiety - gdzie są wasze kobiety? 

DYKTATOR 

stół - tu jest stół - oczywiście, że 

O MUERTE 

będzie mi niezmiernie miło korzystać z pańskiej gościnności 
aż do momentu, kiedy was wszystkich nie zajebię 

HITMAN 

można powiedzieć, 

że prezydent jest, 
to znaczy był genialnym przywódcą narodu 
przed obaleniem 
i dyktatorem może trochę w starym stylu, ale dyktatorem 
idealnym, 
ale niestety j eżeli chodzi o języki obce, 
to prezydent uważa, że to inni powinni się ich uczyć 

OCHRONIARZ 

no tak 
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DYKTATOR 

jeżeli chodzi o warunki naszego hotelu dla polityków, to 

O MUERTE 

skurwysyny 

HITMAN 

postaram się tłumaczyć (kwestia np. po hiszpańsku) 

O MUERTE 

kobiety - kobiety albo śmierć 

HITMAN (kwestia np. po hiszpańsku) 

O MUERTE 

bardzo się ciesze;, że znaleźliśmy taki hotel i że ktoś uwie
rzył, że nie popełniłem przypisywanych mi zbrodni, które 
są tylko lewicowymi pomówieniami 

DYKTATOR 

no tak 

O MUERTE 

ale przyjdzie czas, kiedy otworzy się siódma pieczęć, 

a w niej 

HI TM AN 

przeżył to prawie religijnie 

O MUERTE 

moje spotkanie z Bogiem zaczęło się wtedy, kiedy rebelianci 
podeszli pod mój pałac 

HITMAN (kwestia np. po hiszpańsku) 
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O MUERTE 

jeżeli chodzi o to, w jaki sposób doszło do obalenia mojego 
rządu, to nie znajduję słów, żeby to opisać, a tym bardziej 
podać przyczyny 

HITMAN 

no więc jeżeli ja miałbym powiedzieć , to 

(o M UERTE bije HJTMA NA.) 

O MUERTE 

a jemu zakazałem 
(FINA NSISTA krzycz;• zza scen_y.) 

DYKTATOR 

no tak 

jeżeli chodzi o nasz system gospodarczy, 
to też wzbudza wiele emocji, 
ale w każdym razie 
emocje są, 
rewolucji nie ma 
(FINANSISTA krzyczy zza sceny.) 

DYKTATOR 

to mój minister finansów, 

podchodzi do swojej pracy wyjątkowo emocjonalnie, 
udane pokolenie korporacyjnych szarych szeregów 
jest w ciągłym biegu, 
nie ma czasu dla siebie, 

do tego podatnicy w erze płynnej nowoczesności 
można powiedzieć 

zachowują się czasami jak pierdolnięci 

PODATNIK (z siatkq) 

przechodzę tutaj całkiem bezpodstawnie - wszelkie podej-
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rzenia do zamierzonego przejścia są zupełnie przypadkowe 
(Idzie do FINANSISTY.) 

FINANSISTA 

nie teraz! 
(PODATNIK wychodzi.) 

PODATNIK 

ale jeżeli kupiłem prawo głosu i uwierzyłem w obiecywane 
obietnice kapitalizmu, to uważam, że to, co się dzieje w tej 
republice, to jest jeden wielki cyrk, tyle że nie - ten cyrk 
ni jest obwoźny i to jest kłopot, bo nie chce stąd wyjechać 
- jeżeli zdarzy się, że dojdę do władzy, to ja bym to jednak 
wszystko wymyślił inaczej , o! 

FINANSISTA 

musisz chwilę poczekać!!! do czego ci się tak spieszy? do 
bankructwa? 

O MUERTE 

no tak - być może kurwa trzeba poczekać - wszystko się 
rozjebało w drobny chuj, że jacież nie pierdolę 

HITMAN 

prezydentowi chodzi o to, 

że przed tym, zanim go obalono, 
jedyne, co tak naprawdę działało w kraju, 
ro była jego lodówka 
poza tym skorkzyły się zapasy prozacu 
i naród zaczął się robić nerwowy, 
kłopot w tym, że prezydentowi prozac się nie skończył 

FINANSISTA 

to proste 

pierwsze symptomy, że coś jest nie rak, 
pojawiły się wraz ze spadkiem 
akcji firm technologicznych, 
porem ren raki jakby 

wskaźnik średniej wartości okazał się nieprawdziwy 
rak jak ren, no, załamanie koniunktury 
było proporcjonalne do wzrostu 
a nie żaden prozac 
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stara szkoła ekonomii nie podjęła nowych wyzwań, chociaż 
kryzys branży medycznej może być rym elementem 

DYKTATOR 

którym elementem? 

OCHRONIARZ 

piątym elementem 

HIT MAN 

no tak, nieraz widziałem rujnowane gospodarki - często 
zresztą, nie chwaląc się, sam doprowadzałem do takich ruin 
- bo właściwie się nie przedstawiłem, jestem ekonomistą 
kształconym w umiejętności podporządkowania ekono
micznego małego kraju w trzy miesiące i stworzenie z nie
go podległej republiki - Chile - Gwatemala - Nikaragua 
- Unia Europejska na razie tylko ideologicznie i rak dalej 
- to ja - napisałem o tym pamiętnik i musiałem emigrować, 
ale dzięki Bogu nikt mnie nie bierze poważnie 

OCHRONIARZ 

w trzy miesiące? 

HITMAN 

w trzy miesiące 
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OCHRONIARZ 

w trzy miesiące? 
HIT MAN 

trzy miesiące - ale nie bierzesz mnie poważnie? 

OCHRONIARZ 

no tak 

DYKTATOR 

no tak- różnie to z tymi przyczynami, można powiedzieć, 
bywa 
w każdym razie 
na czas potrzebny wam do odbudowy potęgi, 
powrót do władzy i tak dalej, i tak dalej 
oddaję wam jeden z moich hoteli, 
czujcie się jak u siebie w hotelu, 
jeżeli potrzebujecie jakiejś fachowej literatury w rodzaju 
jak po zajebistej klęsce uwierzyć w siebie 
albo jak wyjść z tego gówna z twarzą 
czy ~oże skop dupę, zanim się w niej znowu znajdziesz, 
albo coś w tym rodzaju, 
to polecam moją biblioteczkę, chociaż być może właśnie 
ja je będę czytać 

O MUERTE 

chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, z którą nie
rząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali 
się jej mieszkańcy 

HITMAN 

nie, nie - to nie teraz -- będą nas interesować raczej pozycje 
religijne - nasza strategia powrotu będzie się opierać na stra
tegii teologii politycznej, ale jeszcze przyjdzie na to czas 
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DYKTATOR 

czas - czas - wieczny zegar odmierza godziny naszego życia, 
kcóre nam jeszcze zostały - jesc nieubłagany jak herbata, 
która się w końcu kończy we filiżance - (dźwięk budzika) 
czyj co budzik? 

OCHRONIARZ 

kładź się 

O MUERTE 

(patrzy na zegarek, chce uderzyć H!TMANA, ale ten schyla się 
i u• twarz dostaje DYKTA TOR i nie wie, co z tym zrobić): p.rezen
ty! - w dowód wdzięczności za udzielenie nam politycznego 
alibi chcielibyśmy tradycyjnie uhonorować was najwyższym 
dowodem uznania (wyciqga dwie głowy w formalinie) 1995 
rewolta chłopska w wyniku przymuszenia ludności do ku
powania bananów z importu po tym, kiedy na ich połach 
uprawnych zasadziliśmy bawełnę 

HIT MAN 

dobry rocznik 

O MUERTE 

bardzo dobry 

HITMAN 

nie chwaląc się, sam zbierałem 

O MUERTE 

głowy nie dam, ale wygląda na to, że kryzys giełdowy po 
pęknięciu bańki Enronu 

OCHRONIARZ 

no tak, ale chyba samobójca 
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HITMAN 

to trochcr obniża jakość 

O MUERTE 

no bez przesady 

DYKTATOR 

nie, nie - Bokassa przywiózł coś znacznie bardziej gorszego, 
nie mówiąc już o Hodży czy Duvalierze albo o Che 

HITMAN 

z dużą przyjemnością zapalcr z nim cygaro 

DYKTATOR 

niestety, tak sicr nieszczcrśliwie, że rrochcr mu - jakby to 
powiedzieć - uważa sicr za ikoncr popkultury 

HITMAN 

a reszta? 

DYKTATOR 

wypoczynek - wypoczynek - wypoczynek nie służył im 
najlepiej - jakoś ta bezczynność im nie służyła - odeszli, 
rozmyli sicr - można powiedzieć - w nowoczesności - aha 
- zupełnie zapomniałem - a propos - a propos - a propos 
- a propos - może na przykład - globalnego ocieplenia 
- dziś po południu - tak sicr dziwnie składa, że dziś po-
datnicy naszej republiki świcrrują dojście do władzy osoby, 
która zniosła podatki, uwolniła rynki i w ogóle, że mogą 
sobie dużo kupować, zwłaszcza na kredyt - uroczysta 
inscenizacja mojego dojścia do władzy i bombardowania 
dywanowego keynesistów odbcrdzie sicr o szesnastej - ser

decznie zapraszam 

O MUERTE 

jakuzzi 

DYKTATOR 

O MUERTE 

21 ! 

jakuzzi - dziwki, wóda i jakuzzi - i to, co lubimy robić 
najbardziej 

DYKTATOR 

no tak, to w hotelu - miłego pobytu - to jest można po
wiedzieć nasze yyy wasze jakby last minute 
(GOSCIE wychodzq.) 

2. 

DYKTATOR 

Boże, kto to jest??? - z jakiego porządku postpolitycznego 
sicr urwali? - jaki rynek jest za nich odpowiedzialny i dla
czego ich nie zderegulował? 

OCHRONIARZ 

no tak! 

DYKTATOR 

zawołaj pana ministra - proszcr 

OCHRONIARZ 

no tak! 

DYKTATOR 

pan minister ma mi powiedzieć, co twierdzą twierdzenia 
multikulturowych studiów wobec agresywnego Innego 
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OCHRONIARZ 

no tak! no tak! no tak! 

DYKTATOR 

no - tak - ministra - zawołać - ja wiem, że też jesteś Inny, 
ale bez przesady! 
(OCHRONIARZ zamyśla się, DYKTATOR rozmyśla się i sam idzie 
po FINANSISTĘ.) 

FINANSISTA 

nie teraz! 

DYKTATOR 

co dziś zjadłeś na śniadanie? (bije FINANSISTĘ) - uspokój się 
- (wrzeszczy) przestań być tak kurewsko nerwowy!!! jeste
śmy dorośli i musimy dbać o swój rozwój duchowy!!!!!!! 
(bije go w twarz, FINANSISTA uspokaja się, ale DYKTA TOR nie) 
- (wrzeszczy) kogo ty mi tu kurwa zaprosiłeś, żeby w nich 
inwestować? to! mieli! być! dwaj! przyjemnie! starsi! post
polityczni! (FINANSISTA oddaje policzek) - (DYKTA TOR już 

uspokojony) niegroźni politycy bez żadnej ideologii - którzy 
przechodzą kryzys ideologiczny - a kto mi tu wylądował? 

- w kogo mi kazałeś zainwestować, żeby tu przyjechali? 

FINANSISTA 

ja nie wiem - nie patrzyłem dokładnie - nie do ciebie - co? 
- aha - mają ze sobą jednak- można powiedzieć - pewien 
kapitał ideologiczny - można powiedzieć - jakieś koma 
w Szwajcarii, jakieś diamenty- które rozpuszczą w naszych 
domach gry - i my wtedy przejmiemy ich kapitał - a oni 
będą szarymi podatnikami bez kapitału 

DYKTATOR 

tak? - to ja ci pokażę ten kapitał (może pokazać głowę) 

(FINANSISTA mdleje, DYKTATOR podsłuchuje.) 

(Scena na pierwszym planie.) 

OCHRONIARZ 

no to więc, ile czasu na to potrzebuję? 

HIT MAN 

na co? 

OCHRONIARZ 

no bo, że ja nie chcę już być ochroniarzem 

HITMAN 

no, no, no 

OCHRONIARZ 
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ani nawet szefem jednostek specjalnych co mi kiedyś obiecało 

HITMAN 

no, no 

OCHRONIARZ 

bo ja potrafię jakby zderegulować dwóch ludzi w trzy sekun
dy, plus trzeci gratis, więc myślę, że jak w kraju jest milion 
ludzi, to mi zajmie to jakieś półtora miliona sekund, czy 
nie? - ale po tym dopada mnie syndrom ZBCC 

HIT MAN 

co? 

OCHRONIARZ 

zajebisty ból całego ciała i dlatego wolałbym potrafić jak
by zderegulować jeden kraj w trzy miesiące na kredyt tak 
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jak ty, ponieważ to wydaje się najlepsza strategia dla mnie 
- i myślę , że na to zasługuję, czy nie 

HITMAN 

oczywiście że 

OCHRONIARZ 

no to więc właśnie - no to więc, ile na to czasu potrzebu
ję? 

HITMAN 

na co? 

OCHRONIARZ 

na economic hitman - żeby być 

HITMAN 

żeby być ? 

OCHRONIARZ 

no to mówię przecież - mam ochotę na awans 

HITMAN 

ale do tego jest potrzebna pewna inteligencja 

OCHRONIARZ 

mam ją - bo na przykład razem będziemy potrzebować 
półtora miesiąca na kraj, a nie trzy- czy nie? 

HITMAN 

razem tak trzeba uwierzyć w wyższość naszego kapita
lizmu nad ich kapitalizmem i że służymy jednej sprawie 
- no ale służba nie drużba - generalnie jest są dwie szkoły 
- falenicka i otwocka - albo ro lat edukacji ekonomicznej 
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MBA i rak dalej - albo przyspieszony kurs bezpośredni 
- co wybierasz? 

OCHRONIARZ 

krótsze 

HI TMA N 

no więc tak, ty jesteś Gwatemala i masz kłopoty- a ja jestem 
przyjaznym analitykiem i przyjaźni analitycy analizują, że 
najbardziej potrzebujecie - najbardziej potrzebujecie na przy
kład tego (pokazuje) i udzielamy wam pożyczki na 3 miesiące 
na naszych zasadach (rzuca puszkę OCHRONIARZ OWI) 

OCHRONIARZ 

hopsa 

HITMAN 

hopsa 

OCHRONIARZ 

hopsa 

HIT MAN 

hopsa 

OCHRONIARZ 

hopsa 

HIT MAN 

nie hopsa - bo ci 2 miesiące i I9 hopsa dni zostało (OCHRO

NIARZ próbuje otworzyć puszkę, w koricu jq rozwala) - ej, ej, 
ej - na interwencjonizm państwowy - to my się nie uma
wialiśmy (pokazuje otwieracz, OCHRONIARZ bierze otwieracz 
i otwiera puszkę) -kraje trzeciego świata nie mają podstawo-
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wych narzędzi (HITMAN zjada zawartość puszki, OCHRONIARZ 

protestuje) - co się krzywisz, a za narzędzia czym zapłacisz? 
łap (rzuca pustq puszkę, OCHRONIARZ idzie po niq, kiedy wraca) 
- no dobra, trzy miesiące minęły - oddawaj dług 
(o 'HRONIA RZ rzuca pustq puszkę.) 

OCHRONIARZ 

hopsa 

HITMAN 

co ty mi kurwa, hopsa, pustą puszkę dajesz - gdzie jest 
nasz wkład? 

OCHRONIARZ 

nie ma 

HITMAN 

co zrobiłeś ? 

OCHRONIARZ 

zjadłeś 

HITMAN 

co? 

OCHRONIARZ 

zjedzono 

HITMAN 

nie, no ale tak naprawdę nie może być - zaufaliśmy ci - to, 

że jesteś z trzeciego świata, nie znaczy, że nie będziecie 
przestrzegać prawa - rozumiesz? - musimy się jakoś nad 
rym wspólnie zastanowić - wiesz, coś poradzić - wiesz, by 
żyło się lepiej 
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(OCHRONIA RZ zdejmuje hełm i rzuca.) 

OCHRONIARZ 

by żyło się lepiej 

HITMAN 

nie, no akurat hełmy co my mamy- dawaj coś innego - czas 
mija - raz - dwa - trzy i tak dalej (H!TMAN Liczy, a OCHRO

NIARZ nie zdqża oddać zdejmowanych części ubrania, w końcu 
zostaje w gaciach) raz dwa trzy 

OCHRONIARZ 

jako wolna Gwatemala mam prawo do autonomii i intym-

ności społecznej 

HITMAN 

ściągaj gacie 

OCHRONIARZ 

protestuję 

HITMAN 

ściągaj gacie 

OCHRONIARZ 

nie 

HITMAN 

ściągaj gacie 

OCHRONIARZ 

ej no co cy, pojebało cię? 
(Zaczynajq się gonić - w końcu.) 
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H!TMAN 

no a do kursu dołączam książkę i zadanie domowe - do 
czego w domu przeciwnika mogą nam służyć zaprzyjaź
nione resorty siłowe (chce już wyjść, ale wraca) - aha i mam 
pytanie - nie wiem, jak s ię włącza światło w hotelu tą kaną 
magnetyczną {.pokazuje kartę) - wiesz? 

OCHRON IARZ 

jak się robi ciemno, co sobie otwieram lodówkę - w lodówce 
jest światło - i tak sobie siedzę 

3. 

PODATNIK 

nie, nie, nie 
ja już tak dalej oszukiwał się dawał, dawać, dawał 

nie będę w każdym razie 
jako niby uprzywilejowana jednostka neoliberalnego społe
czeństwa giełdowego, państwa z ograniczoną odpowiedzial
nością i pakietem kredytów wysokiego ryzyka, 
który urodził się z niezłym pakietem akcji, 
bo ja jestem jednak kurwa nieźle urodzony 
i prywatnie wyedukowany 
bo moi rodzice - tatusia z mamusiem - nie chcieli, żebym 
się zadawał z motłochem, 
który obniża poziom i 
którego głos można kupić za grosze albo za hasełka w ro
dzaju 
równe szanse dla ludności wiejskiej 
i dlatego trzeba jeszcze płacić na nich podatki 
chamów, nierobów, zjebów, skurwysynów, 
pijaków, alkoholików, wieśniaków, 
najemnych, 
a ja jednak płacę, bo jestem w przysłowiowym społeczeń-
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stwie obywatelskim, 
mimo że w mojej rodzinie hasło kapitał społeczny 
kojarzy się raczej z tą bandą w dresach wieśniaków najem
nych, która pracuje w naszych fabrykach, 
ale mimo to jestem podatnikiem, 
uczciwym obywatelem z psem, 
hondą civic 
i urlopem, i pierwszym pokoleniem, które się naprawdę 
dorobiło, 

ale jako przedstawiciel wyższej klasy średniej , która płaci 
wyższe znacznie od średniej podatki 
- niepotrzebne skreślić -
to ja jednak wytoczę swoje giełdowe żądania, 
bo nawet jeżeli to jest postnowoczesna republika banano-
wa, 
to ja się pytam, gdzie są te moje banany? 
i na jakiej kurwa wierzbie? 
F!NAN JSTA chowa PODATNIKA w kanapie. Wchodzi o MUER

TE. ) 

O MUERTE 

ściągaj gacie - będziemy się całować 

HIT MAN 

idź do lodówki - lodówka to jest jakieś wyjście 

O MUERTE 

a, no tak 

DYKTATOR 

słyszałeś?- chcą przekupić resorty siłowe-dlaczego ja mam 
w ogóle jakieś resorty siłowe, które można przekupić? - po 
co są resorty siłowe w płynnej współczesności, która ma 
jakby miejsce - wokół? 
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FINANSISTA 

może, żeby tłumić strajki i pilnować fabryk, w których 
pracuje wyzyskiwana siła robocza? czy nie? 

DYKTATOR 

aha 

FINANSISTA 

źle? 

DYKTATOR 

nie - no dobrze 

FINANSISTA 

to już koniec 

DYKTATOR 

co? 

FINANSISTA 

sprzedawaj 

DYKTATOR 

jak to? 

FINANSISTA 

nie do ciebie 

DYKTATOR 

ja nie po to okupiłem się na sam szczyt - żeby mnie teraz 
wykluczało - to ja jestem od wykluczania 

FINANSISTA 

no właśnie, no bo 
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DYKTATOR 

i mam nadzieję, że poradzisz sobie z cą zajebiście wyjąt-
kowo nieuczciwą konkurencją i będziemy żyć dalej długo 
i szczęśliwie, rak jak co wolny rynek obiecuje - obiecuje 
- obiecuje - a chwilowo obiecać przez rwoje durne pomysły 
nie może 

FINANSISTA 

no bo - może ja trochę zwlekałem powiedzieć - że nasza 
sytuacja jest jak w cym kawale - przychodzi lekarz do kolegi 
pacjenta i mówi mam dwie wiadomości - a kolega mówi, no 
co najpierw złą - masz raka i umrzesz za dwa tygodnie 

DYKTATOR 

a dobra? 

FINANSISTA 

przeleciałem cę blondynkę, która jest u mnie na stażu? 

DYKTATOR 

co jest jakaś metafora, czy co? 

FINANSISTA 

nie, chodzi o co, że pewna jakby grupa - nie słuchaj! 

DYKTATOR 

przecież wiem, że grupa 

FINANSISTA 

jak co? 

DYKTATOR 

a co? i co ca grupa przez ciebie jest i się kurwa z tego nie 

wykręcisz 

FINANSISTA 

no bo - no bo tak - ja mam pewne fobie 

DYKTATOR 

no i? 

FINANSISTA 

i właśnie - te fobie 

DYKTATOR 

no i? 

FINANSISTA 
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nie pozwoliły mi - te jakby fobie - do końca wyjaśnić 
- że nasza sytuacja nie jest do końca - że nasza koncepcja 
wdowiego grosza - wygląda na co, że zawodzi - a do tego 
ta grupa - jakby się - jakby się - nie do ciebie! 

DYKTATOR 

wiem - zauważyłem - co jest zajebiście nieuczciwa konku
rencja, z którą trzeba wałczyć - z cą konkurencją i co może 
wcale nie rynkowymi tymi metodami? 

FINANSISTA 

jak wiadomo - i rak, jak dobrze wiemy, pozarynkowe re
gulacje nie służą dobrze naszym interesom 

DYKTATOR 

o jakich interesach mówisz? - pokaż mi teraz ten interes 
(No, wiadomo, o co chodzi.) 

DYKTATOR 

co masz mi do powiedzenia? 
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FINANSISTA 

zawsze cię kochałem? 

DYKTATOR 

nie kurwa - nie obchodzi mnie osobisty ani emocjonalny 
komentarz tych wydarzeń - co masz mi do powiedzenia? 

FINANSISTA 

zawsze cię kochałem - ale nie mogłem znieść kobiet w two-

im życiu 

DYKTATOR 

kurwa mać 
pytam się - pytam swoje szare szeregi - niewidzialną rękę 
- i czarną rękę rynku - o konserwatywnym rodowodzie 

FINANSISTA 

o liberalno-wolnościowym ... 

DYKTATOR 

liberar - libelar-konserwatywnym - a zresztą - ja mam 
w tym momencie inne obowiązki - muszę iść poczytać 

dzieciom o kózce - kózce, bo - jak wiadomo - dzieci są 
specyficznie chłonnymi konsumentami naszego systemu 
gospodarczego i warto w nie inwestować. zwłaszcza po to, 
żeby naszym małym milusińskim jednak na starość nie 
odpierdoliło, a poza tym dwóch gości mojego hotelu poli
tycznego, których zawsze rozbezpieczaliśmy neoliberalny
mi przekonaniami chce włożyć moją głowę do tego słoika 
(patrzy na słoik, upuszcza go, krzyczy) 

FINANSISTA 

być może trzeba uruchomić nasze rezerwy? 
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DYKTATOR 

rezerwy - to do mnie? 

FINANSISTA 

nie, nie - żartowałem - nie do ciebie? - do ciebie? 

DYKTATOR 

ja nie wiem, czy tym razem uda się ich rozbezpieczyć ot tak 
- ale trzeba próbować 

FINANSISTA 

rezerwy? 

DYKTATOR 

salony 

FINANSISTA 

salony? 

DYKTATOR 

' rezerwy? a co? zdziwiony? - masz iść jak gdyby nigdy nic na 
salony i spróbować tego, co zawsze działało na naszych gośd 
- obietnice - gry losowe - jakoś ich tak zostawić, a nuż się załapią 
- salony- salony- gier salony- tam, gdzie wszystkich się pozby-
wamy - liśmy się - a może nawet uzależnij ich od strzelanki 

FINANSISTA 

kogo? 

DYKTATOR 

przestań mnie kompromitować 

FINANSISTA 

od strzelanki? 
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DYKTATOR 

przestań mnie kompromitować - zwłaszcza przed rym 
facetem w kanapie 

FINANSISTA 

nie, nie - on nic nie czai - nie interesuje się polityką - nie 
słucha ... ale jednak jeżeli okaże się , że wszyscy wycofali 
swoje pieniądze, to będziemy w dupie - to znaczy ja nie 
- bo jednak po drodze odłożyłem jakąś tam sensowną sumę 
- zresztą kto z nas by nie odłożył, jakby mógł - w sensie 
jakby mógł nie przejmować się wszystkim totalnie i w ogóle 
luz z rachunkami, z cenami w sklepie i z rym, że na ciepłych 
wyspach leży się na leżaku, pije lemoniadę i jest naprawdę 
miło, a porem wraca się do siebie, a na koncie generalnie 
bez zmian czy nie? 

PODATNIK 

czyli można powiedzieć , że kryzys wywołali dwaj goście 
- przyjezdni, rak? 

FINANSISTA 

skąd wiesz? 

PODATNIK 

słyszałem 

FINANSISTA 

cy uważaj, bo ci się krawat rozwiązał - czy nie? 

4. 

(Pod koniec monologu PODA TNIKA wchodzq FINAN. I TA z H!T

MANEM i O M UERTE.) 

FINANSISTA 

zajebiście - jest OK? - jakuzzi OK? 

HIT MAN 

OK 

FINANSISTA 

wódka - OK? 

O MUERTE 

OK 

FINANSISTA 

dziwki? 

O MUERTE 
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wszelkie pomówienia dotyczące mojej osoby są fałszywe, 
ponieważ nie skrzywdziłbym nawet muchy - a poza rym 
nie macie dowodów 

FINANSISTA 

OK 

O MUERTE 

o - a co to takie ładne kolorowe? 

FINANSISTA 

ano właśnie - wszystkim się podoba - kolorowe - no to 
wszystkim pokazujemy, jak się podoba - nasz salon gier 
- wszystkie maszyny są na niezawodnej neoliberalnej gwa
rancji - wszyscy nasi gości nieźle się tu potrafili rozerwać 
- takie mamy różne fajowe tutaj gadżety 
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O MUERTE 

tam (wskazuje na stolik do rosyjskiej ruletki) 

FINANSISTA 

nie, nie - tam nie 

O MUERTE 

tam - tam - tam 

FINANSISTA 

nie, nie - to potem, potem 
(GOŚCIE id4 do stolika.) 

FINANSISTA 

dopiero, jak się zadłużycie i strzelacie między sobą - nie 
do ciebie 

HIT MAN 

słucham 

FINANSISTA 

słucham? 

(Wchodzi PODATNIK.) 

PODATNIK 

no to słuchaj - krawat 
(FINANSISTA poprawia krawat.) 

FINANSISTA 

ale nie, nie - tam mieliśmy grać - tam jest bardziej sku
teczne niż strzełanka 

HITMAN 

co strzełanka? 

FINANSISTA 

nie do ciebie 
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(o MUERTE bierze rewolwer, p,-ezentuje, że ma sześć kom ór, 
a jedna jest zajęta, więc dokłada jeszcze cztery naboje.) 

PODATNIK 

krawat (FINA NSISTA poprawia krau1at.) 

PODATNIK 

krawat 

FINANSISTA 

co ty? - jakiś stylista kurwa jesteś? - czy nie? - czy co? 

PODATNIK 

nie 

FINANSISTA 

no właśnie 

O MUERTE 

i zostanie tylko 144 zapieczętowanych tysięcy 
(o A!UERTE podaje rewolwer FINANSIŚCIE.) 

O MUERTE 

mnie już zapieczętowało - 144 tysiące niewinnych zapie
czętowanych, czyli 1% najbogatszych 

PODATNIK 

jestem uprzywilejowanym obywatelem - tak? 

FINANSISTA 

no można tak powiedzieć, ale lepiej powiedzieć podatni-
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kiem - elementem demokracji, który inwestuje - elementem 
inwestującego społeczeństwa, w którym wszyscy są uprzy
wilejowani - równi w sensie - nie do ciebie - nie, żeby coś 
- tak się tylko zastanawiam, czy to sprawiedliwe? czy to nie 

jest może odrobinę totalitarne? 

O MUERTE 

co? 

FINANSISTA 

no nie wiem, czy sprawiedliwe 

O MUERTE 

zależy, co rozumiesz przez sprawiedliwość - w sensie ro
zumienia równych szans w neoliberalnym społeczeństwie 
wszystko jest OK. (Zaczyna się strzelanie.) 

FINANSISTA 

nie - no tak 

O MUERTE 

no tak 

PODATNIK 

czemu nie obywatelem? 

FINANSISTA 

obywatelem? - obywatelu? - chcesz powrotu komunizmu? 

PODATNIK 

nie 

FINANSISTA 

no właśnie 
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HITMAN 

FINANSISTA 

przestań siać antagonizm 

HITMAN 

no więc można powiedzieć, że ludzie jednak jakoś z tym 
żyją 

O MUERTE 

i mają się dobrze 

FINANSISTA 

a niektórym naprawdę się udaje i urzeczywistnia im się 
onanistyczny sen, w który uwierzyli 

PODATNIK 

ale chcę odczuć swoje uprzywilejowanie, jeżeli inwestuję 
- i jeżeli już inwestuję więcej niż inni - to chcę się czuć 
uprzywilejowańszy - bardziej naprawdę 

FINANSISTA 

uprzywilejowańszy? 

HITMAN 

nie ma co przesadzać 

O MUERTE 

w komunizmie w ogóle nie było szans (dodaje szóstq kulę) 

(H!TMAN zaczyna śpiewać „Bandera Rossa" przed strzałem.) 

FINANSISTA 

nie ale do tego naprawdę nie chcemy wracać 
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PODATNIK 

równiejszy - no 

FINANSISTA 

równiejszy? - od kogo równiejszy? 

PODATNIK 

od drobnych akcjonariuszy naszego państwa, którym nie 
jestem - drobnym 

FINANSISTA 

aha - no to proszę bardzo (idzie do stolika) 

WĘDKARZ 

przepraszam bardzo - ale wydaje mi się, że demonizujesz 
poziom szans - poziom szans, jaki jest, każdy widzi i każdy 
sobie jakoś radzi 

FINANSISTA 

no rak - zależy, ile masz w portfelu kul - i w kogo je in
westujesz, te kule 

(GOSCIE zostają przy stole i HITMAN udaje, że strzela, a o MUERTE 

zapomina, bo jak dowiemy się później, cierpi na zanik pamięci 
krótkotrwałej. Podchodzi PODA TNIK, FINANSISTA bierze go na 
bok i od czasu do czasu, kiedy nadchodzi jego kolej, odchodzi 
od PODA TNIKA, bierze pistolet i strzela, ale nie wie - a dowie 
się na końcu sceny - że zawsze strzela naprawdę.) 

PODATNIK 

no właśnie, no bo okazuje się, że inwestycja w mój portfel 
akcji się nie zwraca i dlatego przyszedłem wycofać moje 
pieniądze 
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FINANSISTA 

nie - no bo tak - no bo nie - błąd - trzeba inwestować, 
a nie wycofywać 

PODATNIK 

no bo rak - powiedziano mi - zostało pmviedziane 

FINANSISTA 

rak 

PODATNIK 

co? 

FINANSISTA 

nie wiem - ale masz oczywiście rację - krawat - oczywiście 
- najlepiej inwestować krawat - głosy w krawat - krawat 
-krawat 

PODATNIK 

no więc zainwestowałem w jego krawat i czuję się wpro
wadzony w błąd 

FINANSISTA 

świetnie - dziękujemy, że zainwestowałeś swój głos 

PODATNIK 

w krawat 

FINANSISTA 

w nasz krawat 

PODATNIK 

no właśnie - ten krawat uosabiał mnie jako mężczyznę 
- w takim krawacie jak ren, w który zainwestowałem, mia-
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łem czuć się dobrze i wyrywać, co popadnie, w takim kra
wacie, a szczerze mówiąc, nie rucham już trzeci miesiąc 

FINANSISTA 

ja nie wiem, czy to akurat przez krawat 

PODATNIK 

no właśnie dlatego przyszedłem wycofać moje pieniądze 
(idzie do stolik,1) 

FINANSISTA 

masz może coś na uspokojenie? 

PODATNIK 

nie 

FINANSISTA 

dziwne - ja bym miał na twoim miejscu 

PODATNIK 

a może ja bym jednak chciał zainwestować w coś innego 
- wiem baaaardzo dużo o społeczeństwie spektaklu 

FINANSISTA 

naprawdę? - co to znaczy krucha doskonałość w społeczeń
stwie spektaklu? 

PODATNIK 

odkąd społeczeństwo mieniące się demokratycznym osią
gnęło stadium zintegrowanej spektakularności, niemal 
wszyscy uznają je za urzeczywistnienie kruchej dosko
nałości - będąc kruchym, nie powinno się już narażać 
na krytykę, a zresztą nie podlega już krytyce, osiągnęło 
bowiem doskonałość, o jakiej dawniejsze społeczeństwa 
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mogły tylko marzyć 

FINANSISTA 

bardzo dobrze - piątka! 

(PODATNIK wychodzi i zaraz wraca, po drodze spotyka DYK

TATORA .) 

DYKTATOR 

dzień dobry 

PODATNIK 

dzień dobry 

DYKTATOR 

nit!ch się pan nie spóźni na czytanie o kózce 

PODATNIK 

ile za garnitur? 

FINANSISTA 

bardzo dobrze - piątka 

PODATNIK 

piątka - super 

DYKTATOR 

już? 

FINANSISTA 

co już? 

DYKTATOR 

no czy ta deregulacja już tego 

FINANSISTA 

jeszcze nie 

DYKTATOR 
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., k , d . co oni . - co urwa. - o mnie - co kurwa strzelasz? co 
strzelasz? 

FINANSISTA 

właśnie nad cym pracuję 

DYKTATOR 

gówno pracujesz - trzeba wezwać moją drugą twarz - twarz 
igrzysk - festiwalu dobrego humoru i twarz tych, którzy 
zastępują tych tam no kolesi z antycznego tego Rzym~ 
- którzy reprodukują symbole kultury masowej , jakby się 
same nie reprodukO\vały 

FINANSISTA 

otóż właśnie z tym jest problem 

DYKTATOR 

jaki problem? 

FINANSISTA 

DYKTATOR 

co? 

FINANSISTA 

nie stać nas 

DYKTATOR 

inwestycje w ten segment rynku zawsze się zwracają -widziałeś 
box office Spider-Mana 3? a poza tym uruchomiłem rezerwy 
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FINANSISTA 

jak uruchomiłem rezerwy? 

DYKTATOR 

o tak! (pstryka z palca) 

FINANSISTA 

o tak? 

DYKTATOR 

a teraz idę i poczekam na wiadomo kogo - a ty możesz sobie 
zazdrościć - jak się okazałeś intelektualnym impotentem, 

to niech cię zżera - zazdrość 
(DYKTA TOR wychodzi. PODA TNIK wchodzi.) 

PODATNIK 

co piątka? co piątka? zaraz - zaraz - jeszcze nie skończyłem 

FINANSISTA 

gratuluję - co dalej po studiach? drugi kierunek? 

PODATNIK 

chcę zainwestować w cały garnitur 

FINANSISTA 

w garnitur - proszę bardzo 

PODATNIK 

taki garnitur wyraziłby mnie i moje poglądy, i to, że moje 
pieniądze mają wpływ na demokrację, i to, że mój interes 

jest zrealizowany jako taki 

FINANSISTA 

świetnie 
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PODATNIK 

ale nie wiem, ile to ko ztuje, i generalnie interesują mnie 
promocje 

FINANSISTA 

aha 

PODATNIK 

garnitur, który mnie uosabia, i że ładnie i przystojnie będę 
się w n im reprezentował, i mój interes też jako taki 

FINANSISTA 

no właśnie jeżeli chodzi o interes - to jakość garnituru 
przechodzi w ilość interesu 

PODATNIK 

no właśnie - ile to kosztuje - żebym jakoś rak jako taki 

FINANSISTA 

no właśnie nie stać cię na garnitur wyborczy 

PODATNIK 

a marynarka? 

FINANSISTA 

compurer says no 

PODATNIK 

ale że co? 

FINANSISTA 

są sumy, które się jednak nie śniły-- nie widziel i śmy ich na 
oczy, ale jednak istnieją 
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PODATNIK 

ale kogo na to, kogo na to stać? 

FINANSISTA 

są tacy - to nie żart 

PODATNIK 

nie 

FINANSISTA 

no ale co? 

PODATNIK 

no to ja rezygnuję 

FINANSISTA 

nie- czemu? 

PODATNIK 
bo nie będę zbierał grosza do grosza, żeby w końcu się 
przechyliło na korzyść moją i mojego interesu 

FINANSISTA 
ale są tacy, co w ogóle nie zbierają, mają tylko wdowie grosze 
i tak sobie głosują, inwestują i myślą, że są równi i że ich 
grosz jest tak samo ważny jak rwój, więc bez przesady- no 

to może jednak krawat? 

PODATNIK 

krawat? 

FINANSISTA 

krawat 
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PODATNIK 

jak krawat, to demokracja musi odejść - albo nie - ja od
chodzę - i dlatego wycofuję moje oszczędności, które są 
warte, żeby je lepiej traktowano 

FINANSISTA 

kurwa, to naprawdę nie moja wina, że ty jesteś jakby biedny 
czy nie? 

PODATNIK 

tak- no to ja się w to inwestował będę się nie o i do widzenia 
- lecę, żeby się na kózkę nie spóźnić 

FINANSISTA 

zastrzelę się 

PODATNIK 

co? 

FINANSIS1"A 

albo nie - ciebie zastrzelę, a jeżeli wycofasz swoje pienią
dze, to zaproszę armię społeczeństwa obywatelskiego, które 
mieszka teraz w Chinach i nie robi niczego innego, tylko 
marzy o rym, żeby zająć twoje miejsce 

PODATNIK 

proszę bardzo - pierdolę - właśnie zabrałem moje pieniądze 
i wyjeżdżam - zrobię miejsce chińskiej armii 

HITMAN 

na studiach mówili o nim - (o F!NAN !~CIE) - że albo giełda 
go wykończy, albo on giełdę - nerwy to naprawdę potrafią 
człowieka - ludzi wykończyć - zwłaszcza tych ciułaczy 
drobnych - a tak szczerze mówiąc, to cały czas nie wiem, 
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jak się to światło zapala w pokoju - chujowo rak przy lo
dówce siedzieć - a ty? 

O MUERTE 

światło - noszę je w sobie 

HITMAN 

słuchaj ty wszystko zapominasz 

O MUERTE 

co zapominam? 

5. 

(Wchodzi DYKTA TOR.) 

DYKTATOR 

miałem przeczytać dzieciom o kózce - a w ramach swojej 
nerwowości udało mi się tylko - przeczytać - a teraz drogie 

dzieci - pocałujcie kózkę w dupę - wiem, wiem, wiem - to 

i tak się rodzicom tych dzieci spodobało i będą mieli o czym 

gadać przez najbliższy miesiąc w swojej chujowej robocie 

- a nawet w 2079 znajdzie się raki debil jeden z drugim, który 
będzie o tym opowiadał- ale ta kozia dupa mówi teraz tylko 

o rym, jak bardzo jestem przyparty do muru - proszę cię 

SUPERBOHATER 

nie mam siły - nie wyjdę na scenę, jeżeli mi nie obiecasz 

DYKTATOR 

ale co? - jesteś moją drugą twarzą - jesteś rym, kto daje 
wzorce i kogo się chce naśladować - i żeby być tak im jak 

ty i dajesz nadziej ę nawet największym debilom, że oni 
wreszcie też się wybiją - wyjdą na swoje i będą mieli pełno 
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?caryc~ ludzi wokół siebie - jesteś wzorem - który starają 
~1ę odb1c na ksero - musisz mi pomóc - poza rym raka 
Jest umowa, .że jak !esteś superbohaterem, to mi pomagasz 

- ~ p.oren_i , s1ę zamieniamy i jak przyjdzie czas, to się za
mienimy J P będę na usługach twoich - i tak w tego tenisa 
squasha sobie odbijamy, rak? 

SUPERBOHATER 

m~rrwię się - nie wiem - nie wiem - wyjdę, jak mi coś 
obiecasz 

DYKTATOR 

obiecam 

SUPERBOHATER 

jestem już zmęczony- mocno skomuzjowany, jeżeli chodzi 
o odbiór społeczny 

DYKTATOR 

no trochę rak 

SUPERBOHATER 

świnia 

DYKTATOR 

ale co to jest odbiór społeczny - pierdolić odbiór społecz
ny 

SUPERBOHATER 

po tylu larach pracy przy chałturach - chcę nakręcić fa
bułę 

DYKTATOR 

dobra 
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SUPERBOHATER 

tak tylko mówisz - sam przyznałeś że jestem skontuzjowany, 
a przez to mało wiarygodny, nie wiem, czy jeszcze mam 
być czy już nie być 

DYKTATOR 

kurwa mać - nie po to zawierzyłem całym sercem w neo
liberalną gospodarkę - nie po ro wspinałem się na sam 
szczyt - nie po to mówię całej bandzie biednych debili ro, 
co chcą usłyszeć - nie po to moja rodzina zbierała kapitał 
przez jakiś tam kurwa długi czas - żeby teraz - zbiorowa 
projekcja wyobraźni mówiła mi: nie - którą opłacam jeszcze 
do tego - a nóż moich hotelowych gości wbija mi się właśnie 

w dupę - wszyscy cię kochają - zwłaszcza akcjonariusze tego 
zaszczanego ze strachu państwa - które udaje, że wierzy 
w demokrację, ale i rak nikt właściwie nie ma prawa głosu 
- chyba że mają kasę, żeby ten głos kupić 

SUPERBOHATER 

a czy ja mogę kupić taki głos? - głos w sprawie - w spra
wie, dajmy na to - w sprawie - nie wiem? - chyba jakiejś 
słusznej - sprawie 

DYKTATOR 

po prostu wyjdź - wyjdź z szafy! 

SUPERBOHATER 

nie wiem 

DYKTATOR 

SUPERBOHATER 

no - jeszcze - chciałbym jakiejś zachęty - now 

DYKTATOR 

please - wyjdź 

SUPERBOHATER 
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no to ja nie wiem sam -wyjść czy nie wyjść?- no to jednak 
jest pytanie 

DYKTATOR 

a za co ci płacę?!!!!!!!!!!! 

SUPERBOHATER 

no na pewno nie za to, żeby na mnie krzyczało 
(SUPERBOHATER w megasuperfajnym kostiumie wychodzi na 
scenę.) 

SUPERBOHATER 

nie wiem, czemu kulturę kojarzy się z homoseksualizmem? 
w ~ażdym ra~ie - widziałeś film Wall Street w reżyserii 
Olivera Stone a? w którym grają Charlie Sheen i Michael 
Douglas? 

DYKTATOR 

widziałem 

SUPERBOHATER 

n~ wła~nie - jesteś tym gościem, którego grał młody Sheen, 
a Ja Michaelem Douglasem - cześć Buddy 

DYKTATOR 

Gordon 

SUPERBOHATER 

~puściłeś mnie w kanał z bluesrarem - co? pewnie myślisz 
ze pokazałeś nauczycielowi, że ogon może machać psem 
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- co? pozwól chłopcze, że cię oświecę - grunt usuwa ci 
się spod nóg (uderza go, podnosi, trzyma) - myślisz, że za
szedłbyś rak daleko i rak szybko z kimś innym? i dupczył 
dziewczynę taką jak Darien? nie - dzwoniłbyś po wdowach 
i dentystach i żebrał, żeby kupili jakieś akcje psiego gówna 
- przygarnąłem cię (w twarz) byłeś nikim! (w twarz ) otwo
rzyłem ci drzwi - pokazałem, jak działa sysrem - wartość 
informacji - jak ją zdobyć - Fulham Oil - Bram Resourses 
- Geodynamice - i oto jak ry, skurwiały karaluchu, mi się 
odpłacasz (uderza go, Sheen pada) - dałem ci Darien - da
łem ci męskość - dałem ci wszystko (rzuca mu chusteczkę) 
- mogłeś być jednym z wielkich - Buddy - patrzę na ciebie 

i widzę siebie - dlaczego? 

DYKTATOR 

nie wiem 

SUPERBOHATER 

rylko że masz politycznie większe plecy i jesreś normalnym 
młodym kolesiem, który jest podporządkowany srrukturze 
rynku, a nie strukturze filmowej fabuły i nic złego się nie 

wydarza - ou rajt? 

DYKTATOR 

a jakaś - by tak rzec bardziej - albo - by tak rzec mniej 
popkulcur;wa alrernatywa - coś do ludzi, a nie do ich wir

tualnych wyobrażeń? 

SUPERBOHATER 

bosz - ou rajt - jest święto - tak? 

DYKTATOR 

tak 

SUPERBOHATER 

jest przemówienie tak? 

DYKTATOR 

tak 

SUPERBOHATER 
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no to robisz tak - to jest trochę zgrany numer, ale działa 
- można tak zajebać 200 tysięcy potencjalnych podatni
ków - a nie tylko 2 kolesi, którzy są z innej bajki, niż ty 
opowiadasz - niż ja opowiadam - no rak sobie jakoś razem 
opowiadamy - w każdym razie 

DYKTATOR 

zawsze cię kochałem 

SUPERBOHATER 

ye I know - mówisz, że właśnie złapałeś dwóch groźnych 
przeciwników obecnego porządku, którzy zagrażają temu, 
że kobiecy mogą sobie malować paznokcie, a mężczyźni 
nie będą mogli pić wódki i się za nimi rozglądać - a może 
- czy ja wiem - jakoś tam bardziej ekonomicznie - że bę

dzie podatek od dziedziczenia albo że w ogóle nie będzie 
takiej możliwości, że coś można dziedziczyć - zapytaj o te 
przerażające scenariusze tego chłopca od ekonomii, co jest 
taki ładny i nerwowy - pa pa 

DYKTATOR 

no ale że co? 

SUPERBOHATER 

strać ich publicznie w czasie święra - w ramach obchodów 
święta brania kredytów stracimy ich na waszych oczach, 
bo mimo że minęło średniowiecze - jednak jakoś tam lu-
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bimy patrzeć , jak taki mały i już stracony koleżka boi się 
o swoje jaja - zwłaszcza że traci je naprawdę, a nie w jakimś 
chujowym filmie akcji - zadowolony - czy mam ci w tym 
pomóc? 

DYKTATOR 

zadowolony i pomóc 

WĘDKARZ 

no siedzi się już z godzinkę, 
siedzi się, 
no a wyników ni chuja, 
no ale co ja mogę powiedzieć, 
no po prostu, kiedy tylko mi się udaje, no to urywam się 
nad tę wodę 
trochę tego kija jednak pomoczyć, 
tak się jakby oderwać, 
zdystansować, 

nabrać sił, 

no naładować te akumulatory, 
żeby potem po proscu pracować w pracy dobrze, 
bo ja uważam, że tylko pracą, ciężką pracą 
można do czegoś dojść 
i na przykład tak jak ja móc sobie pozwolić na cały ten 
sprzęt, 

na te złote haczyki , 
na woblery pike albo aggro vibra 
i cak dalej 
no bo co tu dużo mówić 
bez dobrego sprzętu to by nie miało sensu 
oczywiście mnie się nie podoba jak jakiś taki cieć z wąsami 

dziesięć metrów ode mnie na jakieś ruskie wędki łowi 
ma sukcesy 
no ale to tak samo jak nie lubię 

jak ktoś wygra w totolotka, bo co nie jest sprawiedliwe 
że ja ciężką pracą 
naprawdę ciężką pracą 
a tu cieć z wąsami 
kumulacja i niczego nie musi 
ale i tak się zachlałby tak czy siak 
pytanie, czy wódą czy mecaksą 
po prostu dlatego ja spokojnie 
sobie siedzę 

i wierzę że sukces w końcu jakiś do mnie przypłynie 
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I. 

HlTMAN 

jeżeli chodzi o mnie, ro na urlopie bardzo lubię obcować 
z historią - (zmiana) - musimy iść na rę inscenizację? 
- Boże! - chciałbym trochę odpocząć przed kolejną hege

monią - na plaży czy coś 

O MUERTE 

słyszę siódmą trąbę 

HlTMAN 

no co prawda - mamy podobno miejsca na trybunie ho-

norowej 

O MUERTE 

albo szóstą - zapomniałem, którą rrąbę 

HITMAN 

tylko gdzie ta trybuna jest? 

O MUERTE 

albo piątą? jedna w łazience - druga przy 

(liczy dalej) 

HIT MAN 

mówią, że wszyscy mają takie same szanse 

O MUERTE 

no właśnie - ja bym wolał na plażę 

HlTMAN 

ale nie wszyscy mają szansę na miejsce VIP 

O MUERTE 

słyszałem trąbę 

HITMAN 
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a z drugiej strony - ro i rak wszyscy umrzemy - jacież nie 
pierdolę - co cię z tą ruletką napadło? 

O MUERTE 

jaką ruletką? 

HlTMAN 

rosyjską ruletką 

O MUERTE 

naprawdę? gdzie? - a właśnie 144 tysiące razem z obsługą 
salonów motoryzacyjnych zostanie zapieczętowanych 

HITMAN 

no rak nawet w chrześcijaństwie nie ma doskonałej kon
kurencji - a popatrz, jaka konkurencja do tych 144 tysięcy 
rośnie nam w Chinach 

O MUERTE 

ale Chińczycy nie zginą - Chińczycy będą dręczeni 

HITMAN 

pozwól może z łaski kurwa swojej, że tak jak się umawiali
śmy, ja będę mówił - apokalipsa now - a nie ry 

O MUERTE 

tak - słyszę trąbę - siódmą trąbę 
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HITMAN 

jak się tylko skończy ta inscenizacja - zaczniemy przygoto
wywać strategię powrotu 

O MUERTE 

albo szóstą? jedna w łazience - druga przy 
(liczy dalej) 

HITMAN 

ja jebię - kiedy ci to przejdzie? 

O MUERTE 

co? 

HITMAN 

no pamięć- kiedy ci kurwa wróci pamięć? 

O MUERTE 

pamięć? - nie przypominam sobie 

HI TM AN 

w każdym razie w czasie tej debilnej inscenizacji - ocenimy, na 
ile nasza religijna strategia się sprawdzi - masz mnie słuchać 
- tak samo jak mnie posłuchał ten z resortów siłowych 

O MUERTE 

dobrze - oczywiście, że - tylko o jakiej inscenizacji wła
ściwie mówisz? 

OCHRONIARZ 

o właśnie - mam małe pytanko - robię właśnie drugi punkt 
„uwierzyć w siebie", gdzie piszą coś w rodzaju „a jeżeli nawet 
tego nie zrozumiesz, to sorry - chuj z ciebie będzie" i nie 
wiem trochę, jak właściwie mam to rozumieć 

HITMAN 

to o awansie społecznym jest 

OCHRONIARZ 

no tak 

HITMAN 

co ro jest? 

OCHRONIARZ 

samochód pułapka 

HITMAN 

no tak 

OCHRONIARZ 
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fajerwerki w ramach inscenizacji (ufmial się ze swojego dow
cipu, że ho ho ho ho ho ho hohoohohohohohoh ho) 

O MUERTE 

~rzepraszam pana bardzo, nie orientuje się pan może, gdzie 
Jest trybuna honorowa? 

OCHRONIARZ 

nie wiem - nie znam tego słowa drugiego 

(GOSCJE wychodzq) 

O MUERTE 

mam wrażenie, że słyszę siódmą trąbę 

HITMAN 

trąbę to ty masz w gaciach 
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O MUERTE 

odpierdol się - moja trąba 

2. 

OCHRONIARZ 

ostatni raz rozrzucam takie rzeczy - od teraz chcę rzucać 
słowa na wiatr, bo ro wydaje mi się najlepsza droga do 
awansu społecznego 

(Wchodzi SUPERBOHA 7ER z superwielkim czymf do odpalania 
dynamitu - chodzi o detonator.) 

SUPERBOHATER 

chodzi o ro, że w płynnej nowoczesności żadna pozycja nie 
daje satysfakcji 

OCHRONIARZ 

dlaczego? 

SUPERBOHATER 

dlatego, że to nie jest doskonały system 

OCHRONIARZ 

dlaczego? 

SUPERBOHATER 

bo lepszego nie wymyślono 

OCHRONIARZ 

dlaczego? 

SUPERBOHATER 

ja też uważam pewne zadania za niesatysfakcjonujące 
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OCHRONIARZ 

dlaczego? 

SUPERBOHATER 

a chciałbyś czytać publicznie w ramach święta - w ramach 
inscenizacji jakieś bzdury o zagrożeniu demokracji i obronie 
istniejącego porządku i tego, żeby wszyscy mogli być ciągle 
nieusatysfakcjonowani dobrami, które konsumują? 

OCHRONIARZ 

tak 

SUPERBOHATER 

ale tutaj nie ma żadnego materiału do grania - miejsca na 
emocje - na moje miny i w ogóle, jak ja mam z tego zrobić 
niezapomnianą kreację? 

OCHRONIARZ 

ja zrobię 

SUPERBOHATER 

jesteś głupi - brzydki - źle urodzony - śmierdzi ci z buzi 
i nie masz kwalifikacji 

OCHRONIARZ 

ale mam ambicje dyplomatyczne 

SUPERBOHATER 

OK - ambicje są OK - ale do napędzania mechanizmów 
neoliberalnej gospodarki 

OCHRONIARZ 

i jestem silniejszy - oddaj 
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SUPERBOHATER 

a nie do takich rzeczy 

(Zaczynajq się tłuc o kartkę z przemówieniem. W~·hodzi 
DYKTA TOR.) 

DYKTATOR 

co to jest, przedszkole? czy ja nie mogę mieć chwili spokoju, 
żeby się skupić - zaraz mam nagranie do programu TV i mu
szę jeszcze się przygotować do czytania kózki - spokój!!!! 

SUPERBOHATER 

bo on (tłumaczq się) 

OCHRONIARZ 

bo on 

SUPERBOHATER 

nieprawda 

DYKTATOR 

o co chodzi? - oddaj mu to! (,pokazuje na kartkę z przemó
wieniem) 

SUPERBOHATER 

ale 

DYKTATOR 

oddaj mu to, niech ma - jesteś starszy i mądrzejszy 

SUPERBOHATER 

starszy? 

OCHRONIARZ 

mądrzejszy? 
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DYKTATOR 

oddaj mu to i nie chcę o tym już więcej słyszeć! (wycho
dzi) 
(SUPERBOHATER oddaje kartkę OCHRONIARZOWI.) 

SUPERBOHATER 

tylko musisz dodać na początku coś w rodzaju - „gdyby 
nie my, to" 

OCHRONIARZ 

gdyby nie my, to 

SUPERBOHATER 

wchodzisz na trybunę i mówisz - resztę ja załatwię - grałem 

kiedyś w filmie terrorystę, to się na bombach trochę znam 

OCHRONIARZ 

gdyby nie my, to (wychodzi z kartkq) 

SUPERBOHATER 

ej ej - kable - kurwa, żebym sam sobie musiał kable nosić 
(wychodzi) 

(Wchodzi PODATN IK, za nim wbiega najlepiej na kolanach 
FINANSISTA.) 

PODATNIK 

o nie! 000000 nie! o nie nie nie nie nienienienienienie
eeeeeee 

FINANSISTA 

nie nie - proszę - wyjazd to jest żadne wyjście - przecież 

uciekając stąd - sam się pozbawiasz władzy - bo jako 
konsument jesteś, by tak rzec królem, wolnego rynku 
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- i prawdziwym przywódcą demokracji konsumenckiej, 
która nam litościwie panuje - nie możesz teraz podawać 
się do dymisji jako konsument - który ma decydujący głos 
na wolnym rynku 

(PODATNIK też się może zaczqć śmiać, ale zaraz przestaje.) 

PODATNIK 

ja rozumiem twój cynizm - ale nie wtedy, kiedy mnie doty
czy - o nieeeee - za późno - krawat! - krawat? - wyjeżdża~ 
i sam sobie znajdę bananową republikę 

FINANSISTA 

zrobię tak, że nie wyjedziesz - zatrzymają cię na granicy 

PODATNIK 

zrobisz tak? - a co ty Kajtuś czarodziej jesteś? 

FINANSISTA 

a słyszałeś o Chodorkowskim? 

PODATNIK 

zobaczymy 
(PODATNIK wychodzi.) 

FINANSISTA 

przecież cię gonił nie będę - albo dobra - żeby nie było, że 
nie próbowałem 
(Podbiega trzy czter_y kroki.) 

FINANSISTA 

a gdzie ja będę tam w te tłumy się wbijał- się zebrali - świę
to, kurwa - o kiełbasa - o piwo - o namiot ze strzelnicą - se 
w łeb strzel - festyniarze, kurwa, na rynku - autobusami 
ich przywożą (parodiuje obserwowany tłum) - no dobra sta-
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rałem się - ale się nie wystarałem - wyjeżdżam - jak tylko 
się to święto skończy i zaczną działać banki - albo wypłacę 
wszystko z bankomatu, trochę by to zajęło - jeżeli wiecie, 
co mam na myśli (wychodzi) 

(Wchodzą GOŚCIE z jednej strony, OCHRONIARZ z drugiej.) 

FINANSISTA 

życzymy miłego pobytu i miłego święta - por favor - vengo 
- vengo - tequilla - burrito - burrito 

O MUERTE 

to ja jesrem burrito 

HITMAN 

o świetnie się składa - nie wie pan, gdzie jest trybuna 
honorowa? 

OCHRONIARZ (z kartką cały czas powtarza z pamięci, że 
„gdyby nie my, to") 
co? 

HITMAN 

trybuna 

OCHRONIARZ 

trybuna - gdyby nie my, to -

HIT MAN 

tak tak - wiem - ale trybuna - jak przyszliśmy poobcować 
z historią, to chcemy chociaż jakieś miejsce VIP 

OCHRONIARZ 

VIP - trybuna - aha - to proszę ze mną 
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(Zaczynają się jakieś krzyki, wystrzał, strzały, brawa itd.) 

O MUERTE 

przyjedzie czterech jeźdźców 

HITMAN 

fajerwerki? 

OCHRONIARZ 

mamy jeszcze chwilę czasu ale wejdźmy obejrzeć - najbar
dziej lubię ren moment z wysadzaniem - wtedy o szóstej 
rano pod pałacem prezydenckim zebrał się tłum, wśród 
którego widziano żołnierzy, wielu żołnierzy, tłum żołnierzy, 
żołnierzy przekupionych neoliberalną obietnicą i gwarancją 
- wśród żołnierzy widziano wiele szarych korporacyjnych 
szeregów - wojskowy przewrót uratował gospodarkę i jed
nym porannym bombardowaniem zmiótł gospodarcze dy
lematy- od tamtego czasu wdzięczne społeczeństwo będzie 
bronić neoliberalnej gospodarki nawet nieświadomie, bo 
wiedzą, że to dla nich dobre 

(GOŚCIE i O HRON!A RZ oglądają, co się wydarza. Wchodzi 
SUPERBOHATER, ciągnie jakieś kable albo coś do 'wybuchania 
i majstruje przy ładunkach, coś tam sprawdza, łączy kabelki 
itd.) 

SUPERBOHATER 

nie, no oczywiście - że mam opory- żeby podłożyć ładunki 
pod dwójkę ludzi - ale jacy to są ludzie? - stracić dwójkę 
wrogów politycznych na rzecz dobrobytu społeczeństwa 
- i mieć dylematy moralne - o nie! - kurwa, zielony do 
żółtego czy odwrotnie? a może nie wiem, nie wiem? (pod
chodzi do trybuny) - pssst - ty ambitny? żółty do zielonego 
czy jak? 
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(OCHRONIARZ odwraca się, schodzi, przyglqda się i starajq, się 

połqczyć kabelki.) 

o MUERTE (do tłumu) 
znowu mój naród do mnie przyszedł i krzyczy o demokra
cji - to oczywiście rak - chodzi mi o demokrację w stylu 
ateńskim - co? 

HITMAN 

przestań 

O MUERTE 

a prawda - co? 

HITMAN 

gdzie trzymasz ren mikrofon? 

O MUERTE 

w dupie 
(HITMA N się załamuje.) 

O MUERTE 

nie tam pierdolę prawdę dobro i piękno - w demokracji 
ateńskiej chodzi mi raczej o bezkarne wykorzystywanie 
niewolników i kobiety bez prawa głosu! co? 

OCHRONIARZ 

ej, to ja miałem przemawiać 
(Wraca się i zabiera o MUERTE mikrofon, SUPERBOHA TER wy

chodzi po kombinerki.) 

OCHRONIARZ 

jeszcze nie - dopiero po tym, jak zdobędą pałac - tam za 
trybuną dla VIP-ów 
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O MUERTE 

a to idę tam 

HITMAN 

nigdzie nie idziesz 

(Wchodzi wkurwiony PODATNIK.) 

PODATNIK 

no właśnie - takie rzeczy się mówi - i nikt na to nie reaguje 
- święto państwowe i takie rzeczy proszę - proszę - ja w tym 
uczestniczył nie będę - kurwa, prawda usłyszeli i piękno, 
i demokracja, i już zadowoleni - nikt nawet nie pierdnie 
- potencjał mobilizacyjny postnowoczesnego społeczeń
stwa, jak się właśnie okazało, jest głęboko w dupie - dlatego 
ja w tej dupie uczestniczyć nie będę - finansowo 

(Wchodzi SUPERBOHATER.) 

SUPERBOHATER 

możesz to potrzymać? 

(PODAJN IK urzeczony SUPERBOHATEREM trzyma kombinerki, 
ten je w k011cu zabiera.) 

PODATNIK 

dziękuję (wychodzi) 

SUPERBOHATER 

proszę bardzo 

3. 

(Ważna scen1i konstrukcyjna prawdopodobnie w tym miejscu, 
ale trzeba to sprawdzić na scenie, coś jak przerywnik- można 
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wykorzystać NARRATORÓW z pierwszego aktu, coś w rodzaju:) 

no dobrze 
zanim pójdziemy dalej 
jeszcze program rządowy 
no właśnie 
proszę bardzo 

(Coś jak program kulinarny.) 

DYKTATOR 

o ile można powiedzieć, że moja postać nie wygląda dobrze, 
to jednak trzeba przyznać że mogę pomóc, żeby wyglądała 
lepiej - tak jak w Milczeniu owiec - mieszczańscy widzo
wie pokochali postać Hannibala Lectera - bo uosabiała ich 
pragnienia, czyli - nieprzeciętną inteligencję, erudycję i to, 
jak doskonale znał się na winach - nie chcielibyśmy poczuć 
się przez niego upokorzeni 

jakie wina lubisz? 
czerwone 

- wytrawne 
do 25 złotych? 
do 25? 
do 35 zł 

- jeżeli chodzi o mnie, lubię no w każdym razie te w takich 

skrzyneczkach i drogie 
czy trudno się pogodzić, że ktoś wypija wino za 14 ooo 
euro i nie do końca mu smakuje, i wie, dlaczego mu 
nie smakuje? potrafi krok po kroku - smak po smaku 
- wyjaśnić, co jest nie tak 

- zjadanie ludzi i mordercze instynkty to tylko sympa-
tyczny ekscentryczny dodatek - każdy chce mieć coś, 

co go odróżnia 
wszyscy jesteśmy przecież indywidualistami - prawda? 

- taaaaak 
- a kiedy w ostatniej scenie Lecter wchodzi w tłum 
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- widzowie nie mogą się doczekać, kiedy zje swojego 
antagonistę 

- a może Mengele też się znał na winach i miał tylko parę 
ekscentrycznych dodatków? 

- więc właśnie 

- no dobra teraz jeszcze trochę dowcipów i koniec 
czym się różni żona robotnika od żony milionera? - sy
nem 
czym s i ę różni koń do gry w polo od Ronaldinho? - koń 

był drogi od urodz nia 
kto to jest czterdziestoletnia prostytutka z faweli, która 
zmarła na HIV? - matka Ronaldinho, który nie zrobił 
kariery 
skąd w biedocie tyle zawiści? - z nędzy 

- czemu ludzie wierzą w karierę od pucybuta do milionera? 
- Łazarz też był w niezłej dupie, ale stanął na nogi 
czemu wolny rynek nazywa się wolny? - a jak ma się 
nazywać? - sprawiedliwy? 

(DYKTATOR się wkurza, że nikt nie śmieje się z jego dowcipów.) 

DYKTATOR 

no dobra, a co tak cicho jak w grobie się zrobiło? - widzę, że 

nie śmieszy - to teraz moje dzieci pocałujcie kózkę w dupę 
- o! - i będę siedział i wymagał- jak widz przed telewizo
rem - tak najłatwiej, wiem 
(Od tego momentu DYKTATOR musi sobie gdzieś usiqść i zacho
wywać się jak widz - ale nie oglqdać tego, co na semie - tylko 
patrzy przed siebie - nie kontaktuje się z nikim, nie reaguje 
itd. - puenta sceny jest znacznie niżej.) 

4. 

SUPERBOHATER 

(w trakcie monologu SUPERBOHATERA, który nie może sobie po-
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radzić z ładunkiem, zaczyna mu się też chcieć siku): ale rak 
szczerze mówiąc - co ja się czasami zasranawiam - po co 
rych ludzi ratować - zawsze na filmach, kurwa, jak jes~ ja~aś 
karastrofa, co ci wpadają w panikę - wrzeszczą, b1egaią, 

przeszkadzają - człowiek się nie może skupić na tym, ż~by 
ich uratować - a wiadomo, że nie można wpadać w pamkę 
- o tak jak na przykład w Piątym elemencie, tam co jest 
panika i w imię czego, przecież się ich, tych panikarzy, na
wet nie lubi - nawet się nie szanuje - nawet niektórym się 
źle życzy, a czasami nawet za co, że głupio wygląda jeden 
z drugim - ale nie ratować ich - a potem taki wychodzi 

z psem i nie sprząta kup po nim, a Ja w to gów~o wchod~ę'. 
albo jestem chwilowo bez dochodow - ale chciałbym m1ec 
czwórkę dzieci - i kro mu te dzieci ma racować? - zreszrą co 
mnie jacyś ram właściwie - o jak mi się lać chce (wybiega 
na siku) 

( Oczywifcie cały czas słychać odgłosy fwięta itd. SłychaL', 

że tłum krzyczy: PRZEMÓWIENIE, PRZEMÓW!ENIE.1 

OCHRONIARZ po chwili sobie przypomina, że to on ma je po
wiedzieć.) 

OCHRONIARZ 

gdyby, gdyby- ej, kurwa, jak to było 

SUPERBOHATER 

no jak się ma ambicje - to trzeba sobie umieć jakoś radzić 

OCHRONIARZ 

gdyby nie - najpierw ich trochę postraszyć 

HITMAN 

co to jest? 

OCHRONIARZ 

przemówienie 

HITMAN 

jakie przemówienie? 

OCHRONIARZ 

normalnie - do przemawiania 
aha przepraszam państwa serdecznie, 
jeszcze tytuł, 

konspekt przemówienia na święto brania kredytów, 
kredytów, 
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najpierw ich postraszyć tak, żeby się załapali i żeby im się 
pieniążki w portmonetkach skurczyły, debilom, 
dalej o tym, że będą biedni - jakby już nie byli, 
wymyślić coś, co ich jeszcze bardziej podkręci i wkurwi, 
że na przykład muszą oddać w ciągu siedmiu dni wszystkie 
zaciągnięte kredyty, 

a jak nie, stają się bezdomni, a mężowie będą musieli sprze
dać swoje żony, 
żeby spłacały dług, 
mało, mało, 

no bo nie wiem, co jeszcze, co by tu właściwie ich ruszy
ło, 

no raczej jeszcze o pieniądzach, że będzie jakaś denomina
cja, że krach 

i że nie będzie już centrów handlowych, 
no co jest trudne przestraszyć tych ludzi 
i na koniec, że 

widzę, że nie ma nas tu wszystkich, 
dlaczego? 
rak proszę państwa, rak, 

właśnie ci dwaj schwytani na gorącym uczynku 
lobbowali na rzecz swojej korporacji, która działając zgodnie 
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z prawem, 
dodaje rakocwórczych substancji do żywności, kcórą kupu
jemy, w wyniku czego: 
idzie rak nieborak -- jak uszczypnie, będzie znak - w szpiku 
kostnym i co za nasze narodu pieniądze 
niech każdy sobie wymyśli coś najgorszego i że co się właśnie 
wydarzy, jak w mordę strzeli, 
czego właściwie trzeba, żeby ludzie wyszli w tym kraju na 
ulicę? 

nie wiem, nie wiem - chyba przecen? 
teraz, gdyby nie my, co by się to wszystko 

(Słychać, gwizdy, okrzyki - tłum się wścieka. GOSCIE patrzq 
i nie wiedzą, o co chodzi, w ich stronę lecą butelki, pomidory, 
coś tam leci, uchylajq się itd.) 

OCHRONIARZ 

no co? 

HITMAN 

bardzo imponujące 

OCHRONIARZ 

co? 

HITMAN 

no i takie wiarygodne 

O MUERTE 

tego, co mnie rzucił, co zajebię 

HITMAN 

inscenizacja, no naprawdę - o samochód nawet podpalili 
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OCHRONIARZ 

no i włamują się do sklepów 

HITMAN 

ty patrz, wynoszą coś 

OCHRONIARZ 

ale jebnął tego policjanta - panowie, chyba spierdalamy 
(I spierdalajq. Tutaj jakaś sytuacja, że uciekają, rozdzielajq 
się może w każdym razie. OCHRONIA RZ podbiega do detonatora 
i chce dokonać wybuchu, w tym momencie wraca SUPERBO

HA TER.) 

SUPERBOHATER 

no się okazało, że nie tylko siku, ale co drugie reż było 
(Zauważa, że OCHRONIARZ chce użyć detonatora i krzyczy.) 

SUPERBOHATER 

nie!!!!!! - jeszcze niegotowe 

(OCHRONIARZ nie słyszy i używa detonatom 
i teraz 

tak, nic się nie dzieje 

dopiero po dłuższej chwili mały wybuch 

potem większy, jeszcze większy-jeszcze i jeszcze 
i nagle jak nie jebnie 

musi to trochę trwać i być supergłośno 

kurz leci, krzyki, alarmy samochodów się włqczajq, siwy 
dym 
zamieszanie 
jak ucichnie 

to na scenie jest tylko FINANSISTA cały w pyle - otrzepuje się) 
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FINANSISTA 

no co? ja tylko chciałem trochę pieniędzy z bankomatu 
wyciągnąć - naciskam guzik, a tu jak nie jebnie - ja wiem, 
że są bomby wszędzie popodkładane na wszelki wypadek 
- ale co? - bo to ja tylko kradnę? 

(Wchodzi HJTMAN z wielk4 kartk4, na której ma napisanq 
grupę krwi, i trzyma jq w górze - musi być obsypany jakimś 
pyłem .) 

FINANSISTA 

aż tyłu rannych - chcesz oddać krew? 

HITMAN 

nie - sami zabici 

FINANSISTA 

aha 

HITMAN 

ja mam nerkę niesprawną - ochroniarz łazi wśród trupów, 
żeby mi znaleźć dawcę, i mu pokazuję (o kartce) - żeby mu 
się nie pojebało 

FINANSISTA 

aha 
("Jiciqga jak4ś kartkę i pisze na niej swojq grupę krwi i tak 
sobie stojq. 
Od strony, gdzie leżq trupy, zbliżają się o M UERTE z OCHRO

NIARZEM.) 

O MUERTE 

ta śmierć podatników to jest jednak tragedia - odszedł 

od nas ktoś ze wspólnoty, która nas łączyła - ten rodzaj 
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łudzi, których się lubi - którym mówi się w windzie dzień 
dobry - czy przypadkiem pański pies nie naszczał wczoraj 
do windy? 

OCHRONIARZ 

nie mam psa 

O MUERTE 

może dlatego było ci pisane przeżyć 

HITMAN 

wróciła ci pamięć? 

O MUERTE 

komu? 

HITMAN 

aha 

OCHRONIARZ 

znalazłem jedną nerkę, ale się do niczego nie nadawała 

FINANSISTA 

ani jedna? 

OCHRONIARZ 

nie - zresztą chyba za mała była 

O MUERTE 

a mózg? 

OCHRONIARZ 

a nie wiem - nie szukałem 
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FINANSISTA 

kto jest za to wszystko odpowiedzialny? 

O MUERTE 

za co? 

OCHRONIARZ 

nie wiem - może jakby inaczej podłożyć ładunki, to by tych 

nerek tak nie rozwaliło? 

FINANSISTA 

Boże - kto przeżył? 

OCHRONIARZ 

wygląda na to, że nikt - przy antyterrorystycznym zało
żeniu rozłożenia ładunków - i generalnym okablowaniu 
centrum i przedmieść - bo każdy kabel detonatora jest 
właściwie przyłożony do każdej linii kredytowej - a jak 
wiadomo, każdy ma taką linię, więc no po prostu ni chuja 

- takie święto 

FINANSISTA 

no to ładny chuj 

O MUERTE 

gdzie? 
(Idzie w stronę ciał.) 

HITMAN 

stop - trzeba to sprawdzić, że nikt nie przeżył - ale rzeczy
wiście jakoś cicho tak, jakby żywej duszy 

(Wchodzi głośno PODATNIK przebrany za kobietę.) 
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PODATNIK 

o, no i bardzo dobrze - nic mnie tu już przynajmniej nie 
trzyma - żadnych sentymentów, postanowiłem rozpocząć 
nowe życie za granicą - nie wyszło jako uprzywilejowany 
biały heteroseksualny przedstawiciel klasy średniej wyższej 
- niepotrzebne skreślić - to wyjdzie jako ofiara dominacji 
(PODA TNIK wchodzi, widzi resztę, staje jak wryty - chwila 
milczenia.) 

FINANSISTA 

bierz ją 

(OCHRONIARZ m sza, PODA TNIK ucieka.) 

HITMAN 

trzeba policzyć ciała, co za tragedia - o Boże - o Boże ~ no 
dobra, chodźmy 

FINANSISTA 

zostanę na straży 

HITMAN 

na czym? 

FINANSISTA 

ja jestem trochę obrzydliwy i bym się porzygał 
(coSCJE wychodZt/.) 

5. 

(Wchodzi SUPERBOHATER.) 

SUPERBOHATER 

wiem wszystko - chcę to zobaczyć - jestem na to gotowy! 
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FINANSISTA 

no tak - ale popkultura nie zajmuje sit; takimi tematami 
- dopiero, kiedy my się nimi zajmiemy, będziesz mógł się 

nim zająć - tak jak Holocaustem, wojną w Wietnamie 
i terroryzmem 

SUPERBO H ATER 

aha - aha - zamknięte ? 

FI ANSISTA 

zamknięte 

SUPERBOHATER 

pewnie na klucz? 

FI AN SISTA 

aha 

SUPERBOHATER 

i nie wejdę tam - nawet 

FINANSISTA 

ani, ani 

SUPERBOHATER 

tyci, tyci 

FINANSISTA 

jeszcze przyjdzie czas apokalipsy i czas na cienką czerwoną 

linię albo nawet czas na dzień n iepodległoś i - ale na razie 
by tego nie puścili - nikt nie wyłoży kasy- to mogłoby być 

samobójstwo zawodowo-artystyczne - a co za tym idzie 
- towarzyskie 
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SUPERBORATER 

aha- nie? 

FINANSISTA 

nie 

SUPERBOHATER 

no to lecę 

FINANSISTA 

zanim popkultura zajmie się jakimś rematem, trzeba ren 
temat odbezpieczyć politycznie - żeby nie wejść na minę 
jednostronnych opinii i poglądów 

SUPERBOHATER 

OK - nie, jednak nie - postanowiłem ram wejść - bo ojciec 
na farmie - powiedział mi nawet, jeżeli masz sobie strzelić 
samobójczego gola, to ro jest jednak gol - a piłka w siar
ce trzepoce - trzepocze - trzepoce - trzeba iść (wchodzi) 
-AAAAAAAAAAAAAA!!!! - kro na to pozwolił- ro, co 
zobaczyłem, nie pozwala mi się zgadzać - nie zgadzam się 
na obowiązujący system, który do tego doprowadził - będę 

wałczył z językami władzy i istniejącym status quo, które na to 
pozwoliło - o - wchodzę w to -- tylko żeby nie było, że się mylę, 
i ro nie wygląda tak naprawdę źle, jak mi się wydaje - OK? 

FINANSISTA 

OK 

SUPERBOHATER 

OK? 

FINANSISTA 

OK 

SUPERBOHATER 

OK - 20 tysięcy jest OK? 

FINANSISTA 

OK 

SUPERBOHATER 

OK? 

FINANSISTA 

OK 

SUPERBOHATER 

czego? 

FINANSISTA 

OK 

SUPERBOHATER 
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OK - i program w telewizji? i stypendium? i medal olim
pijski na 400 metrów? Boże - nie uwierzycie, co mi się dziś 
przydarzyło?! (SUPERBOHATER wychodzi, wracajq GOŚCIE.) 

O MUERTE 

nie ma chuja 

HITMAN 

nikt nie przeżył 

FINANSISTA 

nikt? 

HITMAN 

nikt 
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FINANSISTA 

nikt? 

HITMAN 

nikt 

FINANSISTA 

nikt? - myślałem, że sobie jaja robimy 

H IT MAN 

a ten no 

FINANS! TA 

dobra, dobra - jesteśmy w dupie i myślę, że przyszedł czas, 
żeby odkryć wreszcie karty 

O MUERTE 

wojna 

FINANSISTA 

albo powiedzieć przynajmniej, w co właściwie gramy? 

O MUERTE 

wojna 

HIT MAN 

pas! 

O MUERTE 

dupa biskupa 

HITMAN 

pas! 

O MUERTE 

blefujesz 

FINANSISTA 
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no dobra - zakładając, że to nie nasza wina - możemy iść 

z otwartą przyłbicą i sprawdzić, czy ten no żyje i ma się 
dobrze, i być przerażeni 

O MUERTE 

mam pokera - rozbieraj się 

HITMAN 

a czyja? 

FINANSISTA 

co czy ja? 

HITMAN 

czyja wina? 

FINANSISTA 

czy ja wiem? pewnie, że wiem - tej dupy na szpilkach, co 
za nią ochrona gania 

HIT MAN 

skąd wiesz? 

FINANSISTA 

stary, co zrobiłeś z moim krajem? (ltd. Cierpienie '(wiczo
ne.) 

HIT MAN 

no dobra, dobra - ale ja mu tego nie powiem 
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6. 

(I teraz wracamy do siedz4cego jak widz DYKTATORA. 

Jest lekko znudzony - zagapiony itd. Trzeba tak zaznaczyć, 
żeby sobie przypomnieć, o co mu chodziło, kiedy siadał.) 

FINANSISTA 

chodzi o co, że 

DYKTATOR 

no no no 

FINANSISTA 

że miała miejsca okropna rzecz 

DYKTATOR (mówi jak znudzony widz czy krytyk teatralny) 
już to widziałem - więc co nie jest żadna nowość 

FINANSISTA 

wiem, wiem, jakkolwiek to zabrzmi, ale me mamy już 

- jakby to rzec - podatników 

DYKTATOR 

no może i trochę się uśmiałem, ale mnie co nie dotknęło 

jednak w głębi serca w ogóle 

O MUERTE 

nie ma chuja 

DYKTATOR 

ciekawe, co jeszcze mi niby powiedzą nowego 

FINANSISTA 

krew - stosy ciał i śmierdzi, i jesteśmy w dupie 
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DYKTATOR 

jak już za to zapłaciłem gówno - to przynajmniej dosiedzę 

do końca 

(Wszyscy coś opowiada}4 na bazie jakiegoś artykułu o kata
strofie.) 

DYKTATOR 

gdyby jeszcze mieć jakąś satysfakcję z tego, ale co wszystko 
już było - chciałem się dowiedzieć czegoś o sobie, ale wy
chodzi na to, że się nie dowiedziałem - jutro przyjdzie kolej 
na was, żeby w tym uczestniczyć 

DYKTATOR 

(już nie jak widz - zauważa FINANSISTĘ) 

o super i pamiętaj, że jutro mam zjeść śniadanie z którymś 

z moich podatników - bo jak nie, to siedzisz na bombie, 

chłopie 

(Wbiega PODATNIK przebrany za kobietę, za nim OCHRONDIRZ, 

który go goni.) 

DYKTATOR 

dzień dobry pani 

PODATNIK 

dobry, dobry 

DYKTATOR 

jeszcze pani chyba nie ru - nie widziałem??? - dziwne - są 

jednak rzeczy na niebie i ziemi, które się nie śniły 

(DYKTATOR idzie gra/ na automatach, które potem będ4 się 
psuć.) 
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7. 

O MUERTE 

pojebało go 

HITMAN 

tak się to kończy wszystko 

FINANSISTA 

chłopacy- skąd ja mu teraz podatnika wezmę? 

HITMAN 

myślisz, że on tego ten 

O MUERTE 

200 tysięcy - mnie się nigdy nic takiego nie przytrafiło 

HITMAN 

przytrafiło 

O MUERTE 

nie 

HIT.MAN 

rak 

O MUERTE 

ale nie macie dowodów 

FINANSISTA 

chłopacy- skąd ja mu teraz podatnika wezmę? 

HI TMA N 

może przywieziemy kogoś z Chin? 
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O MUERTE 

słyszę trąbę - trzeba się poświęcić (stam się poświęcić kro
pidłem) 

HIT MAN 

sam się poświęć 

FI ANSISTA 

chłopacy - nie - będziemy losować 

HITMAN 

o me 

FINANSISTA 

no to głosować - co za różnica 

HI TMA N 

me 

FINANSISTA 

mamy równe szanse 

HITMAN 

nie chcę być podatnikiem - nie nie nie - byłem raz i do tej 
pory mi się śni, że muszę uczestniczyć w demokracji jako 
szary obywatel z jednym głosem i szarym życiem - nie nie 
nie 

FINANSISTA 

będziemy głosować - może ci się uda 

HIT MAN 

nie uważasz, że głosowanie - tak jakby to jednak powiedzieć 
- jest bez sensu? 
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FINANSISTA 

nie - głosuję - na ciebie 

O MUERTE 

ja też 

FINANSISTA 

no widzisz? 

HITMAN 

ale 

FINANSISTA 

nie pytaj, co my możemy dla ciebie zrobić 

O MUERTE 

możesz najwyżej zapytać, dlaczego to robimy 

HIT MAN 

ale dlaczego? 

FINANSISTA 

bo ten system nie jest doskonały - ale lepszego nie wymy
ślono 

HITMAN 

kto jest za to odpowiedzialny? 

FINANSISTA 

Bill Gates? 

O MUERTE 

Microsoft Explorer? 
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FINANSISTA 

możesz zacząć knuć teorie spiskowe - skąd się wzięła twoja 
zła sytuacja - to jest podatnikom dozwolone 

O MUERTE 

no właśnie 

HITMAN 

a ty wiesz, kiedy nie udawać głupiego, co? 

O MUERTE 

wiem 

FINANSISTA 

no nie ma czasu, musisz się nauczyć paru rzeczy i przestań 
podważać demokratyczny porządek 

8. 

HITMAN 

przecież on mnie i tak pozna 

O MUERTE 

nie pozna - doprawimy ci rogi 

FINANSISTA 

to nie boli - ludzie jakoś z rym żyją 

HITMAN 

co ja z tego będę miał? 

FINANSISTA 

dopiszemy ci ulgę podatkową 



I 96 

HIT MAN 

nikt mnie nie będzie wykorzystywał 

FINANSISTA 

no chodź, spełnimy twoje ostatnie życzenie 

HIT MAN 

nie 

FINANSISTA 

to chodź, powiedz o tym przed kamerami - co myślisz 

o obecnej sytuacji politycznej? 

HITMAN 

jeżeli chodzi o bieżące problemy polityczne - to nie są mi 

do niczego potrzebne 

FINANSlSTA 

a widzisz - jesteś blisko ideału - trochę to trzeba uwiary-

godnić 

HITMAN 

polityka to gówno, a i tak nie ma wpływu na moje życie 

FINANSISTA 

co jeszcze powinieneś mieć - żeby się uwiarygodnić 

O MUERTE 

może raka? 

FINANSISTA 

jesteś ubezpieczony? 
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HIT MAN 

nie wiem - jestem? 

FINANSISTA 

podatnik z rakiem jest bez sensu - trzeba mu dawać morfi
nę, a wygląda, że nie jest ubezpieczony - dlaczego pacjent 
leży na korytarzu? 

O MUERTE 

a nie w kostnicy? 

FINANSISTA 

hobby to jest to, co dopełni obraz zadowolonego uczestnika 
gospodarki wolnorynkowej 

O MUERTE 

hobby, które cię trochę kosztuje, ale jednocześnie pozwala 
się zupełnie odłączyć od tego, co się dzieje 

FINANSISTA 

powiedzmy coś w rodzaju - kiedy się wspinam, czuję się sam 
na sam z naturą i z absolutnym spokojem, który pozwala mi 
oderwać się od zgiełku miasta, a przede wszystkim od poli
tyki, której1 mam dość - wspinam się, żeby o tym wszystkim 
zapomnieć - no to wspinaj się - gotowy (wspina się) 

FINANSISTA 

zapomniałeś? 

HITMAN 

zapomniałem 

FINANSISTA 

jak zapomnisz, to złaź 
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O MUERTE 

zlazłeś 

FINANSISTA 

ale załóżmy, że zmienił się system polityczny - co robisz? 

HITMAN 

chcę, żeby wrócił stary? 

FINANSISTA 

źle - nic nie robisz, polityka cię nie obchodzi ~ idź się po
wspinać - jest jedna rzecz, którą musisz sobie uświadomić 
- i nie możesz przy tym dać dupy 

O MUERTE 

będzie ci się chciało wyruchać żonę 

HITMAN 

nie mam żony - tym razem hegemonia promiskuityzmu 

ratuje mi dupę 

FINANSISTA 

tym gorzej 

HITMAN 

co gorzej? 

O MUERTE 

gorzej - będziesz się musiał nauczyć 

FINANSISTA 

generalnie są dwie szkoły~ falenicka i otwocka - albo nam 
robią loda, albo ich posuwamy 
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O MUERTE 

którą bramkę wybierasz? 

HITMAN 

jaka jest różnica? jaki mam wybór? 

FINANSISTA 

no więc tak - ci od loda mówią: tak bardzo chcę u ciebie 
pracować, będę wałczył o tę posadę jak szare szeregi o War
szawę - no oczywiście walka jest przegrana 

O MUERTE 

druga szkoła jest taka: nie będę u was pracował, pierdołę, 
idę na piwo i wiesz, co myślę o tej instytucji? - tyle myślę 
(wypina się) 

HITMAN 

no więc - moi drodzy przyjaciele - jeżeli chodzi o mnie, to 

wybieram bramkę numer - numer - numer dwa? 

FINANSISTA 

brawo - wejdź za parawan, żeby poznać, z kim spędzisz swo
ją randkę w ciemno - uważaj, czy nie wybrałeś chujowo 

O MUERTE 

albo do dupy - buahhhaaa - ha ha ha 

(Z bramki nr 2 wychodzi SUPERBOHATER - jako ELEGANCKA 

PANI.) 

SUPERBOHATER 

no tak- nie wszyscy potrafią odpowiedzieć na pytanie - co 
to znaczy być ubrany dobrze - ja osobiście preferuję dobrze 
ubranych mężczyzn - pachnących, a u facetów najczęściej 
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zwracam uwagę na buty- dobre buty to jest jednak podstawa 
- aha, jeżeli chodzi o ciebie, mój drogi, czyli osobę aspirującą 
do miana klasy średniej - cóż mogę powiedzieć - w kwestii 
ubioru - ubioru, poprzez który komunikujesz, kim jesteś 
- no to raczej proponuję ani z przodu, ani z tyłu orkiestry 
- ekstrawaganckie nowości to raczej nie dla ciebie - mógłbyś 

jeszcze w nich wyglądać jak wieśniak i będą się z ciebie śmiać, 
a klasa średnia nie może sobie na to pozwolić - bo mimo że 
wszyscy jesteśmy indywidualistami, to na ekstrawaganckie 
nowości przyjdzie jeszcze czas, kiedy przestaną być nowo
ściami i będą już modne - tylko uważaj, żeby nie były za 
bardzo modne - kiedy jakiś ciuch trafi już do robotników 
- musisz szukać dalej - no oczywiście, jeżeli chodzi o mar
ki - to po pierwsze H&M, po drugie H&M, a po trzecie 
zdecydowanie H&M - taki sklep niedrogi i kontrolowanie 
nowoczesny, a raz na jakiś czas Diesel - jak się jakiś model 
już przyjmie - tak żebyś nie czuł się jak wieśniak, bo przecież 
tego wieśniaka w sobie trza umić jednak pogonić 

FINANSISTA 

no dobrze, ostatnie pytanie w naszym quizie - skup się, 
skup- a być może nawet wygrasz lodówkę, której będzie ci 
zazdrościło pół bloku - najlepszy system, który ma jednak 
parę swoich wad, na literę „d" 

HITMAN 

totalitaryzm? 

FINANSISTA 

nie, nie na „t", tylko na literę „d" - „d" jak drewutnia, jak 
Danuta 

HITMAN 

aha, już wiem, na „d" - na „d" - totalitaryzm? 
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FINANSISTA 

na „d" - „d" jak demonstracja 

HITMAN 

przepraszam - już, już na „d", na „d" - ile mam czasu na 
odpowiedź? 

O MUERTE 

mało 

FINANSISTA 

na „d" 

HITMAN 

już wiem - uspokoiłem się~ na „d", hmm - myślę, że wiem 
- totalitaryzm? 

O MUERTE 

obrażasz nas i system, który jaki jest, ale nas żywi 

HIT MAN 

jeżeli miałbym wierzyć w tę demokrację, dawno strzeliłbym 
sobie w swój źle wyedukowany łeb 

(Wbiega PODATNIK z pałq w ręku, wali pałq FINANSISTĘ i HIT

MANA, o MUERTE się właśnie schylił. 

PODATNIK wybiega. HITMAN się nie podnosi, FINANSISTA też nie, 
o MUERTE myśli i, niewiele myślqc, zaczyna ich obszukiwać. 
HITMAN się nie rusza. Kied_}' o MUERTE dotyka FINANSISTĘ, ten 
wstaje - widać, że coś jest z nim nie tak.) 

FINANSISTA 

przepraszam bardzo, ale w społeczeństwie obywatelskim 
tak się nie robi - jak pan robi - proszę pana - trzeba we-
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zwać pogotowie, tutaj leży jednak człowiek - może jest 
narkomanem - to prawda - ale jemu też się należy opieka 
i wsparcie - czy ma pan telefon komórkowy, żeby zadzwonić 
pod bezpłatny numer gwiazdka rn? 

O MUERTE 

jeżeli chodzi o mnie i oskarżenia wobec mnie, to są to tylko 
lewicowe brednie tych, którym marzy się bolszewizm 

FINANSISTA 

no tak- nawet jeżeli jest pan zbrodniarzem, należy się panu 
uczciwy proces - ja mogę z panem rozmawiać - ponieważ 

staram się rozumieć ludzi i ich nie skreślać 

O MUERTE 

mówisz jak moja żona? - wiesz, co powiedziała moja żona, 
kiedy przyszedłem ją zabić? 

FINANSISTA 

me 

O MUERTE 

zanim mnie zabijesz, chociaż mnie przeleć - i wiesz, co jej 
odpowiedziałem? 

FINANSISTA 

nie 

O MUERTE 

najpierw ci zabiję, a potem cię przelecę 

FINANSISTA 
. . 

nie rozumiem 

O MUERTE 

czego? 

FINANSISTA 

no tego 

O MUERTE 
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ja też nie - słyszę siódmą trąbę - a jedna trzecia morza 
zamieniła się w krew 



Akt 3 

I. 

(Wbiega PODATNIK za nim OCHRONIARZ, PODATNIK się zatrzy
muje.) 

PODATNIK 

słuchaj, dam ci stówę, jak się ode mnie wreszcie odpierdolisz 

OCHRONIARZ 

ja ci dam stówę, jak mnie~ 
(PODATNIK szepcze coś na ucho.) 

OCHRONIARZ 

jak to dziwne miejsce? 

PODATNIK 

no takie może nietypowe 

OCHRONIARZ 

ale co w parku? w windzie? w Egipcie? 

PODATNIK 

nie w pupę 

OCHRONIARZ 

aha 

PODATNIK 

no wiesz - takie kobiece przypadłości 

OCHRONIARZ 

dobra 
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(Po chwili wychodzi OCHRONIARZ i sobie idzie, za nim wycho
dzi PODATNIK) 

PODATNIK 

ej - a gdzie moja stówa? 

OCHRONIARZ 

pieniądze - nie grają dla mnie żadnej roli (Wychodzq.) 

2. 

DYKTATOR 

jestem lekko skonfundowany - moje automaty na neolibe
ralnej gwarancji się psują - kiedy znowu wszystko będzie jak 
dawniej? - po staremu - z rana o siódmej herbata - obiad 
o dwunastej, a wieczorem siądziemy wszyscy do wieczerzy 
- wszystko będzie jak u ludzi - a teraz - właśnie przed 
śniadaniem napiłbym się jeszcze herbaty - nikt mi nawet 
szklanki herbaty nie poda - czasami myślę - gdzie jest moja 
stara dobra niania, która podawała mi herbatę - to znaczy, 
wiem - głośno jadła i zaczynało od niej wal1ić trupem - więc 

ją wyjebałem - czas potrafi być dla nas naprawdę okrutny 
(Wchodzi czajqcy się PODATNIK w rozerwanym ubraniu, nie zauwa
i,a DYKTATORA. w tej scenie PODATNIK musi znal.eźć słuchawki DYK

TATORA z pinwszego aktu, żeby potem je sobie założyć i słuchać.) 

PODATNIK 

strasznie mnie przetrzepali na granicy 
(DYKTATOR zauważa PODATNIKA.) 

DYKTATOR 

o nie, nie, nie - ja się nie dam nabrać na takie sztuczki - trzeba 
będzie za to zapłacić - ja mogę teraz odmówić - bo przyjazd 
był przecież zaplanowany na trzy dni po święcie - a w neolibe-

107 I 

ralnym raju podatkowym, w jakim jesteśmy wszyscy, się tego 
planu staramy kurczowo trzymać i punktualności - ja wiem, 
że cen system nie jest doskonały- ale są plany które powinny 
się spełniać - halo, halo - a gdzie szanowny małżonek? 

PODATNIK 

słucham? 

DYKTATOR 

gdzie małżonek - czekaliśmy na niego 

PODATNIK 

małżonek? 

DYKTATOR 

małżonek 

PODATNIK 

aha, małżonek 

DYKTATOR 

mąż żony - ten, który cię utrzymuje i któremu -

PODATNIK 

nie żyj e 

DYKTATOR 

nie żyje? 

PODATNIK 

nie wybuch 

DYKTATOR 

niewybuch? 
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PODATNIK 

wybuchł - no i co my teraz poczniemy? 

DYKTATOR 

jak zaczną działać telefony, wszystkiego się dowiem - a jak 
dowiem się, że uciekłaś od męża polityka, bo masz kochan
ka, to cię odeślemy 

PODATNIK 

telefony nie działają? 

DYKTATOR 

nie działają - a co stęskniłam się już za koleżankami? Płotki, 

ploteczki? 

PODATNIK 

o Boże (Zauważa SUPERBOHATERA.) 

DYKTATOR 

tak? - tak? - tak? - ploteczki - a kuchenka cała zafajdana 

PODATNIK 

nie wierzę - Jezu, zawsze myślałem, że co jak co ~ ale jego 
nie wyrzuciłabym z łóżka - halo - halo - Boże, nie wierzę 
- zachowuję się jak nastolatka 

(Wybiega za SUPERBOHATEREM. Wchodzi FINANSISTA z o MUERTE, 

FINANSISTA kończy wykład.) 

3. 

FINANSISTA 

i dlatego właśnie społeczeństwo obywatelskie nie pozwoli 
na tego rodzaju ekscesy 
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O MUERTE 

czuję się obserwowany 

FINANSISTA 

no właśnie - ale też jednocześnie sam obserwujesz i dlatego 
wszystko razem układa się w system idealny 

DYKTATOR 

no tak, ale to zależy, kto sobie jaką lornetkę kupi 

fiNANSISTA 

lepsza lornetka wcale nie daje lepszej gwarancji 

DYKTATOR 

co on tu właściwie robi? 

O MUERTE 

kto? 

DYKTATOR 

w sensie - co robi tu jeszcze? 

O MUERTE 

nie wiem, przypętał się i pierdoli coś o społeczeństwie, które 
szpieguje sąsiadów i dzwoni na policję 

FINANSISTA 

tłumaczę Innemu, w jaki sposób funkcjonuje odpowiedzialna 
demokracja - w której każdy może coś powiedzieć - ale -

DYKTATOR 

zamknij się - słyszałem, że wybuchło - nawet w swoim 
megasuperdobrze wygłuszonym przez europejskich specja
listów studiu nagrań - więc co on 
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FINANSISTA 

a właśnie - dzwoniłem na gwiazdka u2 i nikt nie odbierał 
- dlatego muszę sam pokazać cę straszliwą tragedię, która 
mogła przecież spotkać każdego z nas i dlatego tak się jej 
boimy - bo gdyby nas nie mogła spotkać, mielibyśmy ją 
prawdopodobnie w dupie 

DYKTATOR 

masz na myśli, że jest już zderegulowany? 

O MUERTE 

nie bardzo 

DYKTATOR 

aha 

FINANSISTA 

przepraszam, halo - czy mogę w końcu w pełni skorzystać 
z mojego prawa głosu? 

O MUERTE 

proszę bardzo 

FINANSISTA 

stała się rzecz straszna - nie będę bawił się w ładne słowa 
- bo musisz to wiedzieć - śmierć 

DYKTATOR 

śmierć? 

FINANSISTA 

lepiej się nie denerwować - ale zobaczyć to trzeba 
(FINANSISTA prowadzi DYKTA TORA, żeby zobaczył ciało H!TMANA 

- fajnie by było, żebyśmy nie wiedzieli, że przemówienie DYK-
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TATORA jest tylko o H!TMANIE - ale żeby wydawało się, że jest 
o wsz_ystkich ofiarach wybuchu i żeby przedmiot przemówienia 
okazał się dopie1'o pod koniec.) 

4. 

DYKTATOR 

(przemówienie pogrzebowe) 
to niesprawiedliwe wydarzenie, 
ta śmierć 
zabrała temu człowiekowi 
głos 
mój głos, 
ktoś może powiedzieć jeden głos - że nie muszę się przej
mować, 

że jako należący do 1%, który kontroluje 80% światowego 
kapitału, 

nie muszę się przejmować, 
ale ten głos, 
głos akcjonariusza, 
czyli pakiet akcji, którymi obraca, mimo że śmiesznie 
mały 

i chuja warty, jednak może czasami, 
co się właściwie nie zdarza, 
przeważyć wagę, jak wdowi grosz przeważył kiedyś też 
coś, 

przeważył, 

zwłaszcza że nie wiemy, jakim pakietem obracał, 
ale się dowiemy 
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5. 

(Wchodzi SUPERBOHATEJ?.) 

SUPERBOHATER 

ty, słuchaj - będziesz tak każdemu pogrzeb urządzał? 

DYKTATOR 

a co? 

SUPERBOHATER 

ja rozumiem, że nakazuje ci to wiara - w społeczeństwo 
spektaklu - ale jest jeden kłopot 

DYKTATOR 

co? 

SUPERBOHATER 

pospólstwo - nie ma 

DYKTATOR 

jeśli pospólstwo nie ma chleba, niech je Kentucky Fried 
Chicken 

SUPERBOHATER 

jakby to powiedzieć? - jeżeli chodzi o społeczeństwo spek
taklu, to oglądalność spadła ci na łeb na szyję? 

DYKTATOR 

przemawia przez ciebie cynizm popkultury- będę urządzał 
tyle pogrzebów, ile to potrzebne - czas pokaże, kto miał 
rację 

(Dźwięk budzika.) 

SUPERBOHATER 

no właśnie 

DYKTATOR 

czyj to budzik? 

SUPERBOHATER 

mój 

DYKTATOR 

a co tam tak śmierdzi~ co tam tak jebie? 

SUPERBOHATER 

nieważne - skończyło się 

DYKTATOR 
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ciekawa rzecz - myślałem , że to tylko zepsuty kibel, a to 
jednak jakieś większe gówno 

SUPERBOHATER 

żadne gówno - normalna kolej rzeczy 

DYKTATOR 

nie 

SUPERBOHATER 

tak, tak, tak 

DYKTATOR 

nie - proszę jeszcze nie czas 

SUPERBOHATER 

możesz teraz pożegnać się ze swoją kadencją, ale nie musisz 
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się martwic, przecież znowu się zamienimy i to ja będę 
jęczał jak baba 

DYKTATOR 

wiesz, jak ja tego nic lubię? 

SUPERBOHATER 

trudno - przyszedł czas, żebyś stał się swoją lepszą twarzą 
- twarzą igrzysk - festiwalu dobrego humoru - twarzą 

- dzięki której wszyscy czują się bezpiecznie, mają wzorce, 
na które mogą liczyć, itd„ itd., która ratuje ludzi przed 
kosmitami, zamiast ratować ich przed wyzyskiem 
(Zamieniajq się kostiumami. ) 

DYKTATOR 

a teraz coś ci pokażę - i d'laczego zacząłem mówić o pogrze
bach - przyda się raczej jeden - nad masowym 

SUPERBOHATER 

kultura masowa wcale nic jest gorsza - każdy ma prawo 

odrobinę się rozerwać 

DYKTATOR 

nad masowym grobem 
(SUPERBOHATER, czyli by~y DYKTA TOR, widzi wreszcie swoich 

nieżywych podatników.) 

DYKTATOR 

(który był wcześniej SUPERBOHATEREM) 

no i co? (tłucze SUPERBOHA TERA) - kto jest za to wszystko 

odpowiedzialny 

SUPERBOHATER 

ale ja - do dopiero 

115 I 

DYKTATOR 

co dopiero? co dopiero? - kto miał się tym wszystkim zaj
mować? mądry jesteś po szkodzie? 

SU PERBOHATER 

ale ja 

DYKTATOR 

nie, nie - to ja jestem mądry - a ty masz tu jakoś znaleźć 

winnych 

SUPERBOHAT ER 

mnie się wydaje, że to może ten 

DYKTATOR 

w naszej sytuacji masz mi przyprowadzić winnych - i to 
żywcem 

SUPERBOHATER 

(zagrywa się jak szmata Czechowem) 
o nieszczęsny- nędzny! - Boże mój - przekleństwo na moją 
głowę - jestem odtrącony przez Boga! - precz od ludzi, ga
dzie! - nieszczęściem byłem dla ludzi - ludzie byli dla mnie 
nieszczęściem! - bijcie, póki się sam nie zabiłem! 

DYKTATOR 

weź spierdalaj, przecież i tak cię nikt nie ogląda 

SUPERBOHATER 

nie? - ano fakt - a tak swoją drogą - to co to jest Darfur? 
Rwanda? - co minutę ktoś umiera z głodu - i co ja mam 
nie jeść z tego powodu? - a jakie pół miliona kobiet ginie 
w burdelach całej Europy i co ja mam dlatego się nie pier-
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dolić? no bez przesady- nikt mnie w żadne poczucie winy 
wpędzał nie będzie 

DYKTATOR 

ogólnie to działa - ale rym razem tym wyjściem z tego 
nie wyjdziesz - myśl chłopie - tylko mi filmu żadnego nie 
nakręć 

SUPERBOHATER 

opinia międzynarodowa się dowie! 

DYKTATOR 

nie opłaca się, jeżeli zakładając, że (monolog z pamięci na 
podstawie „Gangów Ameryki" - rozdział o odszkodowa
niach) 

SUPERBOHATER 

aha - no to już sam nie wiem 

DYKTATOR 

ja tymczasem pójdę napić się herbaty, a potem zjem śnia
danie z moim losowo wybranym podatnikiem - a ty się 
weź w końcu, kurwa, do roboty! o o o! kraj cię potrzebuje! 
a jego gospodarka jeszcze prędzej! 
(SUPERBOHATER wychodzi, od tej pory będzie się pojawiał 

w różnych rolach jako „akcja humanitarna" - ksiqdz - Bob 
Geldof itd.) 

DYKTATOR (mdleje) 
o Boże - no można powiedzieć - życiowa rola i nikt tego 
nie kręci - trudno - zjem śniadanie - zabiorę akcje tych 
martwych debHi i osiądę gdzieś, gdzie naprawdę nie ma 
polityki - gdzie rajl jest naprawdę podatkowy 
(Wychodzi.) 
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6. 

FINANSISTA 

wszystko przestaje działać w rym państwie - nigdzie nie 
ma prądu - prąd jest tyko u władzy - a poza rym niewy
wożone śmieci śmierdzą tak, że nie można nawet w spoko
ju konsumować czy coś, w każdym razie oddać się temu, 
co lubię najbardziej, czyłi czytać gazety i zmieniać świat 
w myślach 
(Wbiega OCHRONIA RZ, uderza FINANSISTĘ, FINANSISTA upada. 
Vlchodzi PODATNIK.) 

PODATNIK 

o rety - kochanie to nie ten 

OCHRONIARZ 

nie ren? 

PODATNIK 

przepraszam pana bardzo, pomyliliśmy się 

FINANSISTA 

za co? 

PODATNIK 

za krawat, skurwysynu 

FINANSISTA 

krawat? 

PODATNIK 

ja ci dam jeszcze krawat - a sobie wezmę garnitur - a w tej 
sytuacji może nawet i garsonkę - wykluczeni dojdą do wła
dzy, a wtedy nie chciałbym być w twoim garniturze 
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FINANSISTA 

ale ja w garniturze tylko do pracy 

PODATNIK 

już niedługo - znajdziemy ci jeszcze pracę, z której się nie 
wyżywisz, i damy jeszcze jedną, i jeszcze jedną 

FINANSISTA 

są jeszcze sądy i związki zawodowe - a poza rym mam zawód, 

którego nie da się wyeksportować tak łatwo do Chin - a poza 
tym pozwę panią do sądu za straszenie nocnymi łękami 

PODATNIK (do OCHRONIA RZA) 

nie, nie - pomyliłam się - to ten 

OCHRONIARZ 

a mogę dyplomatycznie? 

PODATNIK 

proszę bardzo 

(OCHRONIA RZ bije FINANSISTĘ jeszcze raz.) 

PODATNIK 

misiu - słuchaj - przed nami jest wielka przyszłość - kiedy 
dam ci znak, to znokautujesz jeszcze kogoś - obiecujesz? 

OCHRONIARZ 

miałem zrobić karierę w dyplomacji 

PODATNIK 

misiaczek jest zły dla swojego pupulka? jak misiaczek będzie 
dobry, to będziemy żyli długo i szczęśliwie , tak jak mówią 
na tych taśmach 
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(PODATNIK pokazuje słuchawki, można dla pewności pukić 
fragment pierwszego monologu z pierwszego aktu.) 

7. 

(Scena, w której DYKTATOR widzi, że podatnicy wycofali swoje 
pieniqdze - a my dowiadujemy się o tym dzięki krzykowi 
DYKTATORA.) 

8. 

(Wchodzi DYKTATOR.) 

DYKTATOR 

wstać - zjemy teraz śniadanie - a pani ro kro? - siadać 

(PODATNIK siada) - wstać 

PODATNIK 

ja ro tutaj właściwie jak każda kobieta na męża czekam 

DYKTATOR 

trudno 

OCHRONIARZ 

na męża? 

O MUERTE 

podaż 

PODATNIK 

słucham? 

O MUERTE 

podaż - pokaż mi swoją podaż 
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OCHRONIARZ 

dziwka 

PODATNIK 

wszystko ci wytłumaczę 
(OCHRONIARZ policzkuje PODATNIKA.) 

PODATNIK 

no tak są różne ciemne strony bycia kobietą - ale do wszyst
kiego się można przyzwyczaić 

O MUERTE 

mam właśnie popyt - a to mi się rzadko zdarza 

DYKTATOR 

nie wiem, jak do tego doszło - ale rynki poleciały na łeb, bo 
segment ryzykownych kredytów zaufania się tąpnął i jako 
jednoosobowa spółka skarbu tego państwa jesteśmy można 
powiedzieć w dupie 

O MUERTE 

to nie rynki 

DYKTATOR 

czy ochrona mogłaby przewietrzyć trochę, bo robi się 

gorąco 

PODATNIK 

to wspaniale jednak, że zrobiło się ciepło - nie trzeba wy
jeżdżać do ciepłych krajów, bo tu mamy też ciepły kraj 

DYKTATOR 

jeżeli chodzi o głód, to głód nam nie grozi - o ile znajdziemy 
więcej lodówek 
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PODATNIK 

można zrobić weki na zimę 

DYKTATOR 

niech ochrona pójdzie zrobić zapasy 
(OCHRONIARZ u'.ychodzi tam, gdzie wiemy, że feżq ofiiiry 
wybuchu.) 

DYKTATOR 

jak to się stało, że wszyscy wycofali nagle swoje pienią
dze!?!?!?!? - jakieś szaleństwo 

PODATNIK 

mam wrażenie - że moja kobieca intuicja wie, co powinni
śmy robić i kogo zapytać 

(Wchodzi FINANSISTA.) 

FINANSISTA 

o - dobrze się składa, właśnie tak- przyszedłem przedstawić 
moje obywatelskie zdanie o tym, co sądzę, co się dzieje z tą 
republiką 

PODATNIK 

kurwa - rzeczywiście mam intuicję 

FINANSISTA 

nie będzie przesady, jeżeli powiem, że wszystko się roz
waliło, a jako płacąca i tak zbyt duże podatki osoba chcę 
wiedzieć, co macie zamiar zrobić z tym niedającym się 
wytrzymać zapachem 

DYKTATOR 

przepraszam - zamyśliłem się 
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FINANSISTA 

słyszał pan o uniwersalnych prawach człowieka? 

DYKTATOR 

świetny pomysł - musimy je kiedyś wspólnie wypróbować 

O MUERTE 

muszę coś powiedzieć - mam wrażenie, że jestem bardzo 
zły, i zaraz to udowodnię 

FINANSISTA 

nie po to stoi za nami tradycja demokracji ateńskiej, żeby 
robić sobie ze mnie jaja 

O MUERTE 

w demokracji ateńskiej nikt nie kłamał, że nie ma niewol
ników - nikt na nich nie zwracał uwagi 

DYKTATOR 

ciągle słyszę tylko narzekania - ciągle tylko wszyscy wycią
gają rękę do państwa po pomoc - weź się w garść człowieku 
- co ci się nie podoba? 

FINANSISTA 

uważam, że poziom debaty publicznej jest zaniżony 

DYKTATOR 

ja rozumiem, że to bywa dla niektórych ważne - ale ja 
mówię o pieniądzach, które ci się nie śniły - a jak by ci się 
przyśniły, to byś się obudził zlany potem (monolog z pamięci 
o rozwarstwieniu) 

FINANSISTA 

chciałbym -
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DYKTATOR 

a ja chciałbym być teraz na przykład na rynku we Wrocła
wiu i kłócić się, do której knajpy chcę pójść - raz byłem 
w Polsce, okazało się, że mają telewizory- nie - co ja gadam 
- od tej heFbaty to mnie pojebało - chcę jak dawniej należeć 
do 1% najbogatszych ludzi i składać kobietom niemoralne 
propozycje, bo mnie stać 

FINANSISTA 

no to co ja mam właściwie niby robić? 

DYKTATOR 

co robić - co robić - zrobić w gacie i tak chodzić 

FINANSISTA 

tak? 

DYKTATOR 

nie pytaj, co państwo może dla ciebie zrobić, pytaj, co 
możesz zrobić dla paristwa 

FINANSISTA 

o nie, nie, nie ~ nikt mi nie wmówi - że ja nie mam tutaj 
głosu (Wjci4ga kartkę papieru - „głos'.} 

FINANSISTA 

mam głos, który często bywa decydujący, i w każdej chwili 
mogę go użyć przeciwko warn 

DYKTATOR 

ja nie wiem - czy komuś kiedykolwiek się udało komuś 
zagrozić kartką papieru - no może Luter - ale on przy
najmniej miał gwóźdź 
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FINANS]STA 

nie zgadzam się na to, żeby byli równi i równiejsi - żądam 

wolnych wyborów 

DYKTATOR 

gdyby ogłoszono wolne wybory, każdy głosowałby na 
samego siebie 

O MUERTE 

liberalizm i demokracja w waszym wydaniu nie dopomogły 
w realizacji ideałów ludzkości - obie te koncepcje zawiodły 
- ludzie przenikliwi już teraz słyszą odgłosy pękania i upad
ku ideofogii oraz mentalności systemów liberalno-demokra
tycznych - czy nam się to podoba, czy nie - świat grawituje 
w stronę wiary we Wszechmogącego - toteż sprawiedliwość 

i wola Boża zwyciężą nad wszystkim innym 

FINANSISTA 

oczywiście do takich słów się nie posunę - dyskurs religijny 
nie powinien się łączyć z demokracją 

DYKTATOR 

człowieku, na co ty narzekasz - że prądu czasem nie ma 
- kiedyś ludzie żyli bez prądu i potrafili wymyślić demo
krację - a ty co? (Gaśnie światło.) 

FINANSISTA 

ha ha ha 

DYKTATOR 

zaraz - zaraz - ktoś jadł dziś wcześniej posiłek? 

PODATNIK 

nie 
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DYKTATOR 

czyli jemy śniadanie - tak? 

O MUERTE 

tak 

DYKTATOR 

a śniadanie się je rano, tak? 

O MUERTE 

nie - wieczorem 

DYKTATOR 

tak - to dlaczego jest ciemno przy śn iadaniu? - jak jest 
rano? 

O MUERTE 

może za późno się obudziliśmy? 

(Teraz czas na etiudę z rowerem i dynamem - jako źródłem 

pr4du. 
Wystawienie roweru przed publiczność. 

Itd. 
Dialog w rodzaju:) 

nie wiem, czy trzymam to wszystko w napięciu 
ja też nie wiem, czy trzymasz to wszystko w napięciu, idź 

tam za róg i sprawdź to 

za ten? 
nie, nie za tamten 
aha 

(Cała etiuda zwiqzana ze zsiadaniem z roweru i z gaśnięciem 
światła, 

wybieranie postaci, która ma pedałować, 

zaniki napięcia itd.) 
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9. 

O MUERTE 

przepowiedziane bowiem jest - (monolog z pamięci z „No
wego Średniowiecza" U Eco) 

DYKTAT OR 

science fiction 

O MUERTE 

biada - biada - mieszkańcom ziemi, gdy rozlegną się po
zostałe trzy trąby 

DYKTATOR 

science fiction 

O MUERTE 

a jakby twoja matka powiedziała, że ludzie będą się z ciebie 
śmiać za pieniądze, ro co byś powiedział - że co ro jest? 
komedia romantyczna? 

DYKTATOR 

no, no, no - czekam tylko, aż tylko umarli powstaną, a rana 
na głowie potwierdzi, że przyszedł antychryst 

(Wchodzi H!TMAN.) 

HITMAN 

który mnie tak w głowę pierdolnął? 

DYKTATOR 

mniej więcej od X wieku wszyscy głoszą apokalipsa naw 
i co jakoś żyjemy 
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HITMAN 

no w sumie tak 

PODATNIK 

nie - nie - nie - proszę nie w tym momencie, kiedy właśnie 
mam szansę na awans społeczny, jaki mi się nigdy nie śnił 

(DYKTATOR chce przywołać czajqcego się z boku SUPERBOHA

TERA .) 

O MUERTE 

szczerze mówiąc, zawsze czułem, że coś jest ze mną nie 
tak - i okazało się, że jestem adoptowany i jakiś taki zły 
od małego 

FINANSISTA 

zaraz, zaraz - jeżdi ma pan dojść do władzy, to może by 
mnie pan przekonał do siebie ~ inaczej się nie zgodzimy 

HIT MAN 

fakt faktem - że strasznie gorąco się zrobiło - może to 

ocieplenie globalne to jest coś na rzeczy 

PODATNIK 

człowiek pnie się przez całe życie - oszczędza, 

żeby teraz mu zabrali wszystko, do czego się piął, dawał 

dupy i płacił raty kredytu, 
nie kurwa - moje pytanie jest takie, kto w to wierzy i kto 
właściwie się na to zgadza, 
że niby trochę się ociepliło? 
to się zdarza, że się ociepla, 
to jest tak samo z tym ocieplaniem jak ze stosunkami na 
Bliskim Wschodzie, 
w końcu się ocieplą i co z tego? 
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O MUERTE 

i nie odwrócili się od zabójstw swoich - ani od swoich 
czarów - ani od wszeteczeństwa swego, ani od niepłacenia 
podatków 

(Wchodzi SUPERBOHA TER zawołany dyskretnie przez DYKTA

TORA.) 

SUPERBOHATER 

no to ja nie wiem - czy popkulcura ma szansę wygrać 
z religią? - no to co ja mam teraz zrobić? - mam w sobie 
odnaleźć jakieś biblijne korzenie - kto właściwie wałczy 
z tym złem? i kto w końcu wygrywa? 

(FINANSISTA szepcze mu na ucho.) 

SUPERBOHATER 

nie - naprawdę? - no trudno - nie ma takiej roli, której 
bym się ja nie podjął 

HITMAN 

chodzi o to, że musi się znaleźć jeden sprawiedliwy - he, 
he, he 

FINANSISTA 

ja nie - ja przyznam szczerze, oszukałem parę razy w ze
znaniu podatkowym 

O MUERTE 

i oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, 
którego imię nie jest zapisane 

PODATNIK 

gdzie? 
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O MUERTE 

jeżeli ktoś ma uszy, niechaj słucha 

PODATNIK 

dobra - słucham - słuchamy - prawda? - słuchajcie 

DYKTATOR 

no dobrze - dobrze - nie przemyślałeś jednej rzeczy 

O MUERTE 

słucham? 

DYKTATOR 

musisz upaść 

O MUERTE (do HITMANA) 

nic o tym nie mówiłeś 

HITMAN 

mówiłem, debilu, tylko ci z głowy wyleciało 

O MUERTE 

dlaczego? 

HIT MAN 

bo to nie jest doskonały system, ale lepszego nie wymyślono 
(o MUERTE upada.) 

HITMAN 

no tak, strategie religijne bywają ryzykowne - poddaję się 

DYKTATOR 

chrześcijaństwo dało dużo naszej gospodarce - ale bez 
przesady, też nie jest systemem doskonałym - obiecuje 
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- obiecuje - a my kupujemy - kupujemy, a czy się ren 
kredyt zwróci? no miejmy nadzieję 

O MUERTE 

to wszystko dlatego, że w dzieciństwie spotykały mnie różne 
rzeczy - adopcja - samotność - i to, że zawsze chciałem być 
jednak wyjątkowy 

HITMAN 

przestań pierdolić, każdego stać na psychoanalityka 

O MUERTE 

na psychoanalityka? - nie mam potrzeby psychoanalityka 
- co ja takiego powiedziałem? 

HITMAN 

na przykład, że byłeś adoptowany 

O MUERTE 

adoptowany? - skąd wiesz? - nic o rym nie wiedziałem - czy 
ktoś wreszcie nastawił samowar? 

DYKTATOR 

od jakiegoś czasu sypiam nie w porę - na obiad i na śnia
danie jem jakieś kabule - piję jakieś wina - szkodzi mi to 
wszystko 

SUPERBOHATER 

moi drodzy, każcie mi przynieść z łaski swojej herbatę do 
gabinetu - muszę jeszcze popracować 

DYKTATOR 

ja śnię - to mi się roi - to płód mojej wyobraźni 
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PODATNIK 

herbatki? 

FINANSISTA 

człowiek według pani to jest coś mistycznego, trzeba prze
stać zachwycać się sobą i zacząć pracować 

DYKTATOR 

tęsknota za pracą - doskonale to rozumiem, bo nigdy jeszcze 
nie pracowałem 

O MUERTE 

a ja moi drodzy - a chuj, zaraz sobie przypomnę 

HITMAN 

a żeby tak się zmieniło moje życie 

PODATNIK 

dość już tych gniewów 

FINANSISTA 

życie i bez tego nudne - głupie - brudne - wciąga jak bagno 

PODATNIK 

szanowni państwo, pora na herbatę 

O MUERTE 

temperatura samowaru znacznie się obniżyła 

PODATNIK 

ładnie dzisiaj - nie gorąco 

HIT MAN 

w taką pogodę dobrze się jest powiesić 
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DYKTATOR 

ach, lenistwo i nuda 
(Fragment zaimprowizowany z ,,Wujaszka Wani ~ pierwsza 
część aktu pierwszego, przed wejściem Sieriebriakowa, w trak
cie trwania sceny PODATNIK daje znaki OCHRONIARZOWI, ale 
OCHRONIARZ coś się nie łapie. 
Można też zagęścić sytuację, że PODATNIK właśnie pedałuje. 

Na chwilę przestaje i krzyczy.) 

PODATNIK 

misiu! - teraz! 
(OCHRONIARZ bierze zamach, chce uderzyć, złapać DYKTATORA 

- zamieszanie.) 

PODATNIK 

już? 

(Zapala się światło - na rower wsiadł SUPERBOHA TER.) 

DYKTATOR 

co ty robisz? 

OCHRONIARZ 

ona mi kazała 

PODATNIK (widać, że kłamie, jakiś zmieszany czy coś) 
nie tego ~ debilu - nie tego 

OCHRONIARZ 

mówiłaś, że tego 

PODATNIK 

nieprawda 
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DYKTATOR 

a co? 

PODĄTNIK 

no bo - no bo - tak sobie pomyślałem - pomyślałam - bo 
przecież - jeżeli on się ostał - no to przecież on wie, co się 
właściwie stało z tym kapitałem, a ja tyłko chciałam pomóc 
- no co - no co? (.płacze) 

(RozgLqda się - nie jest tak źle.) 

Zakończenie - wariant 

FINANSISTA 

no nie, przecież ja się nawet nie znam na ekonomii 

DYKTATOR 

no to może niedobrze? 

SUPERBOHATER 

ty, a dlaczego ty właściwie nie byłeś na święcie? 

DYKTATOR 

no właśnie? 

PODATNIK 

no właśnie 

FINANSISTA 

nawet jeżeli jestem o coś oskarżony, to jednak przypomi
nam, że obowiązuje zasada domniemania niewinności 

DYKTATOR 

w moim onanistycznym śnie nie ma na to miejsca 
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PODATNIK 

a poza tym chciał mnie kupić - i obiecywał, że weźmie ze 
sobą, jak się wszystko uspokoi, a on wykopie akcje - obli
gacje i papiery wartościowe w gotówce 

O MUERTE 

jeżeli mógłbym się do czegoś przydać, to ja jednak potrafię 
takie rzeczy wyciągać 

DYKTATOR 

co prawda teoretycznie to jest zakazane - ale jednak chodzi 
o dobro większości 

(Przygotowujq salę tortur. 
Powinna być na maksa nieprzyjemna.) 

OCHRONIARZ 

no i co my teraz ze sobą zrobimy? 

(PODATNIK szepcze coś na ucho.) 
OCHRONIARZ 

trudno, będziemy się starać o adopcję 

(PODATNIK szepcze coś na ucho.) 
OCHRONIARZ 

trudno powalczymy o prawa dla gejów - zaraz - zaraz - co 
ty powiedziałaś? 

PODATNIK 

czekaj - czekaj - za chwilę - daj popatrzeć 
(Zaczynajq torturować FINANSISTĘ.) 

PODATNIK 

ja nie wiem, w sumie to nie powinno się robić takich rzeczy 
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- no ale czasami - okazuje się nie ma wyjścia - jakby mnie 
- (o torturach) - coś takiego spotkało - to ja naprawdę 
nie wiem - miałam kiedyś taką pałę policyjną w rękach 
- kurwa, jak to boli - ja bym się od razu przyznała - do 
wszystkiego - nie, no to są metody barbarzyńskie, ale jeżeli 
mają uratować nasz styl życia - no to jakoś tego stylu życia 
trzeba bronić - bo przecież jedna osoba nie jest ważniejsza 
od innych - dlatego uważam, że tortury powinny być do
puszczalne w pewnych sytuacjach 
(W trakcie monologu PODATNIK odwraca się od sceny tortur. 

Tymczasem.) 

DYKTATOR 

no to jeszcze raz 

FINANSISTA 

ej, co wy robicie? 

DYKTATOR 

to ja zadaję pytania 

FINANSISTA 

ej, to ja szare szeregi - niewidzialna ręka - to ja jestem ten 
nerwowy!!! 

DYKTATOR 

co? 

FINANSISTA 

hasło, znam hasło 

DYKTATOR 

hasło 

FINANSISTA 

rynki mają swoje prawa 

DYKTATOR 

a odzew? 

FINANSlSTA 

ja nie odzew - ja hasło 

DYKTATOR 

nie rozumiem 

FINANSISTA 
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kurwa mać - to ja, a tam stoi ten nieuczciwa menda, która 
chciała uciec z kraju 

OCHRONIARZ 

uważaj, co mówisz, ziom 

FINANSISTA 

możecie sprawdzić - to jest ten facet od krawata - zdejmijcie 
mu spódnicę . 

(PODATNIK rzuca się do ucieczki. 
W końcu zostaje złapany.) 

DYKTATOR (do OCHRONIA RZA) 

dobra, teraz ty 

OCHRONIARZ 

ja? 

DYKTATOR 

łatwo jest być bohaterem - ale prawdziwym bohaterstwem 
jest jednak wykonywanie brudnej roboty - zabijanie, tor-
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rurowanie i szantażowanie - wzięcie zła na siebie - całego 

jego ciężaru 

OCHRONIARZ 

naprawdę? 

DYKTATOR 

musisz tylko uwierzyć w siebie 

OCHRONIARZ 

aha 

(PODATNIK zaczyna być torturowany. 
Pytaniami - gdzie jest ten raj podatkowy, do którego chciałeś 

spierdolić itp. 
Totalnie nieprzyjemna scena. 
Może być dowcip o mołdawskim wilku, ale tylko, żeby roz

luźnić na chwilę sytuację. 
W tym czasie SUPERBOHA TER pedałuje 11a rowerze-elektrow

ni.) 

SUPERBOHATER 

kiedy dorastałem, świat był pełen zagrożeń 
i dobrze wiedzieliśmy, kim są ONI, 
było jasne, kto jest kim 
i jakie są strony konfliktu, 
dziś nie mamy już takiej pewności, kim są ONI, 
ale wiemy, że na pewno istnieją 
i dlatego trzeba wykazać czujność 
po to, żeby móc sobie powiedzieć, 
Boże, jak to dobrze, że nic się nie dzieje, 
jak to dobrze, że to tylko pewien ciężki okres w życiu, 
domy stoją, 
samochody jeżdżą, 

giełda istnieje, 
a ryby biorą, 
i tak do usranej śmierci, 
bo to może nie jest system doskonały, 
ale lepszego nie wymyślono 
(Gaśnie światło. 

Z offu:) 
tak jak zostało powiedziane na samym początku 
nic nie jest ci w stanie zagrozić 

- to jednak pozostał jeden nierozwiązany element 
tort - zgodnie z zasadami 
za które zapłacili nasi widzowie 
miał być użyty w trzecim akcie 

DYKTATOR 
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tort? tort? dla mnie? mam dzisiaj urodziny? (.podśpiewuje 
sobie pod nosem) sto łat, sto łat - (bierze tort i rozwala na 

pokrwawionym PODATNIKU) - super 

Koniec 
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BARTOSZ FRĄCKOWIAK 

Polityczny potencjał teatralnej wyobraźni! 

Teatr polityczny to wielkie wyzwanie dla wyobraźni i no
wych estetyk. Jeśli jego stawką jest wolność, a metodą 
rozpoznanie i przekształcenie stosunków władzy, to jego 
twórcy zacząć powinni od pytania o samą twórczość, bo 
to dzięki niej wyzwolić się może olbrzymi potencjał eman
cypacyjny. Podstawą refleksji powinno stać się pytanie, 
jak sprowokować twórczość i przekroczyć ograniczenia 
wyobraźni, wynikające z tego, co w danym momencie 
historycznym jest do pomyślenia i zobaczenia. Skoro bez
ustannie słyszymy o różnego rodzaju końcach (historii, 
ideologii, polityki), a niejeden polityk i komentator (jak 
choćby Sorman w debacie publikowanej na łamach „Euro
py") ogłaszają bezwzględny triumf rzekomo inkluzywnego 
liberalizmu, coraz częściej wchodzącego w mariaż z konser
watyzmem, sztuka może pomóc w wyjściu poza ren pozor
nie pozbawiony alternatywy projekt. Języki hegemoniczne, 
a takim niewątpliwie jest również język neoliberalizmu, 
zawsze przedstawiają fundowany przez nie porządek jako 
bezalternatywny. Zadaniem sztuki jest szukanie alterna
tyw, nowych rozwiązań, nie odkrytych jeszcze sposobów 
użycia kulturowych artefaktów. 

Przełamanie oczywistości skojarzeń, przekroczenie 
granic aktualnej ikonosfery, łamanie i gięcie języka tak, 
by rozerwać zaskorupiałe klisze, rozmontować wbudo-

141 I 

wane w niego automatyzmy, by język zaczął znaczyć coś 
nowego, nieoczekiwanego, zaskakującego - ro niełatwe 

zadania sztuki politycznej. Twórczość nie jest wcale czymś 
oczywistym, a kreatywność czymś danym. Zadać musimy 
sobie pytanie o warunki możliwości twórczości, o to, co ją 
blokuje; sproblematyzować sposób, w jaki nauczyliśmy się 
patrzeć na świat, poddać refleksji to, co w tym spojrzeniu 
rozpoznajemy i zauważamy; spróbować określić topogra
fię cienia, czyli stworzyć mapę miejsc niezauważalnych 
i nienazwanych, poza obszarem obowiązujących języków 
wyjaśniania rzeczywistości, poza znanymi obrazami tej 
rzeczywistości, poza tym, czego możemy doświadczyć. 
Trzeba się również zastanowić, dlaczego pewne elementy 
„świata" objawiają się dopiero w nietypowym spojrzeniu 
„z ukosa", nienormatywnym, skrzywionym, niekanonicz
nym. Teatr ma moc wydobycia tych elementów z niewi
dzialnej sfery. W tym samym ruchu powinien szukać no
wych, nie zgodnych z oczekiwaniami odbiorców sposobów 
przedstawiania tego, co pozornie znane i oswojone. Niewąt
pliwie towarzyszyć temu musi wynajdywanie nowych form 
estetycznych, które otworzyć mogą percepcję widza na inny 
od dominującego typ wizualności, a przez to stymulować 
nową organizację przestrzeni symbolicznej. Ta postulowana 
kreatywność, nieodłączne zadanie i cecha sztuki, niemoż
liwa jest bez refleksji nad warunkami swoich możliwości. 
Być może problem reprodukowania wzorców w sztuce 
- ale też reprodukowania projektów politycznych, natu
ralizowanych i przedstawianych jako idealne i pozbawione 
alternatyw - wiąże się przede wszystkim z brakiem refleksji 
nad ograniczeniami kreatywności? Ograniczeniami, które 
nie dotyczą wyłącznie przestrzeni teatru, ale całego pola 
społecznego, kulturowego i politycznego. 

Jacques Ranciere w wywiadzie o znamiennym ty
tule , Sztuka tego, co możliwe" identyfikuje konsensus 
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jako największego wroga kreatywności: „Największym 
wrogiem artystycznej i politycznej kreatywności jest kon
sensus - czyli przypisanie do określonych ról, możliwości 
i kompetencji "1

• Dlatego tak ważnym elementem twórczego 
działania w teatrze musi się stać szukanie innego układu 
ról i kompetencji, postulowanie tego, co wydaje się nie
możliwe. Z tej perspektywy sceniczne reprezentowanie 
konfliktów z przestrzeni publicznej nie ma sensu. Proste 
odwzorowanie świata na scenie, różnego rodzaju realizmy, 
transformacje aktorów społecznych w postaci sceniczne 
- te wszystkie strategie artystyczne na pewno nie będą sku
teczne, nawet jeśli przedstawiony Ś\viat opatrzony zostanie 
znakiem ujemnym, stając się rewersem „rzeczywistości ". 
Odwzorowanie lub negacja to w istocie dwie strony tego 
samego medalu: reprodukcja istniejącego porządku. Za
danie teatru prawdziwie politycznego stanowi inwencja: 
wynajdywanie nowych linii podziału w świecie i języku , 
a przez to podpowiadanie nieoczywistych i nieoczekiwa
nych rozwiązań. Dzięki temu obszary nigdy nie łączone ze 
sobą w polu społeczno-politycznym, mogą zrosnąć się ze 
sobą w teatrze, tworząc formy hybrydyczne, podważające 
zarówno naturalność zaakceptowanych społecznie tożsa
mości, jak i fundując nowe formy życia. W ten sposób te
atr testować może nowe typy podmiotowości i wspólnoty, 
projektować i symulować światy (nie) możliwe, nie podda
ne zasadzie potocznego prawdopodobieństwa i pozornie 
niekwestionowalnej cnocie zdrowego rozsądku. To może 
równie dobrze oznaczać tworzenie światów nie-ludzkich, 
funkcjonujących wedle nowych nie poznanych dotychczas 
logik. Oczywiście owe symulacje i projekcje powinny od
chodzić daleko od tego, co rozpoznajemy jako nasz świat „ 

1 J. Rancie re, Estetyka jako polityka, przeł. J. Ku ryła i P. Mościcki , 
Wydawnicrwo Kryryki Polirycznej , Warszawa 2007, s. 155. 
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nie tracąc zarazem praktycznego potencjału. Podobnie jak 
architektura, sztuka tworząca nowe przestrzenie życia, 

inspiruje się muzyką i abstrakcyjną myślą filozoficzną, tak 
samo najbardziej szalone odkrycia teatralnej estetyki mogą 
stać się przydatną wiedzą w praktyce politycznej. 

Teatr polityczny na pewno nie jest teatrem propa
gandowym ani agitacyjnym, choć jego ważny cel stanowi 
zmiana w polu społeczno-kulturowym. Jest teatrem wyra
finowanych poszukiwań estetycznych i poważnie potrak
towanych problemów egzystencjalnych. Dla wielu brzmi to 
pewnie dziwnie. Przecież jeśli teatr polityczny, to nie este
tyczny i nie egzystencjalny. Myśląc tak pozostajemy jednak 
w świecie błędnych opozycji, w świecie skonstruowanym na 
zasadzie „albo, albo". Albo poszukiwania estetyczne, albo 
polityczność; albo zaangażowanie sztuki, albo problemy 
egzystencjalne. Tymczasem te perspektywy można, o ile 
nie trzeba, ze sobą pogodzić . 

Ranciere zauważa, że zarówno polityka, jak i estetyka 
związane są z podziałem zmysłowości , a przez to nie są 
czymś względem siebie zewnętrznym, co dopiero musiałoby 
zostać połączone , na przykład w projekcie upolitycznienia 
sztuki; estetyka i polityka działają na tym samym obsza
rze. Polityka to czynienie widzialnym tego, co wcześniej 
nie było dostrzegalne. „Polityka polega na rekonfiguracji 
podziału zmysłowości - trafnie określa istotę polityki 
Ranciere - definiującego, co jest wspólne dla danej wspól
noty, na wprowadzaniu tam nowych podmiotów i przed
miotów, uwidacznianiu tego, co nie było widoczne, oraz na 
ujmowaniu jako istoty mówiące tych, którzy byli postrze
gani jako hałaśliwe zwierzęca'" . Rekonfiguracja podziału 
zmysłowości to zadanie estetyczne, dlatego teatr posiada 
tak wielki potencjał polityczny: może wprowadzać nowe 

2 Ibidem, s. 25. 
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głosy do publicznego obiegu i rozświetlać obszary okryte 
wcześniej mrokiem. 

Polityczność nie jest też sprzeczna z perspektywą egzy
stencjalną. Stare hasło feministek „prywatne jest polityczne" 
wciąż pozostaje aktualne. Byłoby naiwnością twierdzenie, 
że nasze wybory egzystencjalne i strategie życiowe wolne są 
od uwikłania w stosunki władzy, choćby dłatego, że wybór 
zawsze związany jest z jakimś katalogiem dostępnych aktu
alnie wzorców i scenariuszy, jak i sposobów ich wcielania. 
Jedne są promowane, inne negowane. Ich logika i granice 
określone zostały przez mechanizmy rynkowe. Mówiąc ina
czej: jedne sprzyjają wzrostowi PKB i poziomu konsumpcji, 
inne nie, więc dąży się do ich wyeliminowania. Granice 
naszego świata są granicami marketingowych pomysłów na 
identyfikowanie i lansowanie poszczególnych stylów życia 
grup docelowych danej marki. To, jak budujemy relacje 
z innymi ludźmi, jak doświadczamy sfery intymnej, jak się 
kochamy i modlimy- na to wszystko wpływ mają aktualnie 
panujące dyskursy. Zarazem działanie polityczne, tak jak je 
rozumiem, posiada wiele cech przypisywanych tradycyjnie 
sferze egzystencji. Namiętność, emocje, pragnienia, pasja, 
miłość, łzy- bez nich nie ma prawdziwej polityki. Dlatego 
błędem jest twierdzenie, że polityka to obszar chłodu, dy
stansu i racjona lności, a egzystencja nieprzewidywalności, 
zmienności i bezpośredniości. Zaangażowanie społeczno
polityczne teatru to nie chłodna kalkulacja strategii i pożą
danych efektów, lecz gorący i pełen namiętności agon, który 
bezustannie redefiniuje swoje zasady, to pełne pasji działanie, 
w którym nie wszystko daje się przewidzieć i zaplanować. 

Ślepą uliczką teatru zaangażowanego politycznie 
może okazać się jednak działanie polegające wyłącznie na 
dekonstruowaniu hegemonicznych dyskursów, obnażaniu 
ideologicznych przekazów, demontażu różnorodnych fik
cji medialnych i społecznych. Ujawnienie przed widzem 
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szwów ideologii jeszcze jej1 nie rozbraja. Wiedza niekoniecz
nie prowadzi do emancypacji. Wiedza to również władza 
i może zostać wykorzystana na różne sposoby. Współczesny 
rozum cyniczny potrafi wykorzystywać najbardziej eman
cypacyjne w intencji strategie do konstruowania jeszcze 
przemyślniejszych ideologii czy sposobów wpływania na 
masy i jednostki, zarządzania ich emocjami, reakcjami, 
zachowaniami. Dzisiaji nie mamy do czynienia z twardymi 
ideologiami, rynek zaanektował płynność i bezustanny 
demontaż, dlatego tak trudno przeciwstawić się jego 
logice. Zatem zrozumienie społecznych mechanizmów 
władzy jeszcze ich nie rozbraja. Teatr dekonstrukcji czy 
„teatr ujawniania" może okazać się nieskuteczny z punktu 
widzenia emancypacyjnego celu. 

Jeśli zatem chodzi nam w teatrze o coś więcej , niż tylko 
zabawę w odkrywanie znaczonych kart dyskursywnej roz
grywki, musimy poszukiwać aktywnych form walki o sym
bole i wartości, czyli o to, co konstytuuje przestrzeń kultury 
i życia wszystkich jednostek danej wspólnoty. Jednym ze 
sposobów może być profanacja. Alienacja współczesnego 
człowieka polega na tym, że jego wytwory niejednokrotnie 
wymykają się spod jego kontroli, autonomizują się i zaczy
nają nad nim panować. Przez wytwory rozumiem również 
procesy i procedury, ale też język i narracje, wedle których 
porządkujemy świat. Takie wytwory wydają się czymś 
naturalnym i oczywistym; wiecznym. Oddzielone zostały 
od codziennej praktyki, obdarzone swoistym sakralnym 
immunitetem; umieszczone w kulturowym tabernakulum, 
stają się bezużyteczne i niedostępne. Ten proces intensyfi
kuje się w społeczeństwie spektaklu, w którym aktualnie 
żyjemy. „Rzeczy pozbawione wartości użytkowej - zauważa 
Giorgio Agamben w «Pochwale profanacji» - stają się przed
miotem konsumpcji lub spektakularnego przedstawienia. 
(. .. ) Religia kapitalistyczna w swojej skrajnej fazie dąży do 
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stworzenia absolutnej Nieprofanowalności"3 . Poprzez prak
tykę teatralną możemy przywrócić oddzielonym rzeczom 
użyteczność, wynajdywać nowe sposoby ich zastosowania, 
przekraczać nieprofanowalność wytwarzaną przez kapita
listyczną religię. 

Jedną z metod profanacji stanowi zabawa. 'I.' niej 
otwiera się przestrzeń inwencji, wyobraźnia łączy się 

z praktyką, by zmieniać funkcje i znaczenia przedmiotów, 
nic nie robiąc sobie z ich poważnych konotacji, z oporu, 
jaki powstaje na skutek oddziaływania ich sakralnego sta
tusu. Ta strategia przypomina aktywność dziecka. Celne 
okazują się w rym kontekście uwagi Agambena: „Dzieci, 
które bawią się każdym śmieciem, jaki im wpadnie w ręce, 
potrafią traktować jak zabawkę rzeczy należące do sfery 
ekonomii, wojny, prawa oraz innych dziedzin zwyczajowo 
uznawanych za poważne. Samochód, broń palna, umowa 
cywilnoprawna stają się raptem zabawkami. Tym, co łączy 
te przykłady z profanacją świętości, jest przejście od reli
gio postrzeganej jako fałszywa i opresyjna do niedbałości 
pojmowanej jako vera religio. Ta niedbałość nie oznacza 
braku zaangażowania (dzieci często są całkowicie pochło
nięte zabawą), ale nowe zastosowanie, które dzieci i filozo
fowie odkrywają i przekazują ludzkości'\ Zaangażowanie 
teatru może mieć zatem charakter zabawy, być zarazem 
poważnym i niepoważnym działaniem. Gest aktora zmie
nia wówczas w przestrzeni sceny definicję przedmiotu czy 
kulturowego symbolu z pozateatralnego świata. Kontekst 
sceny wydobywa ich nowe możliwości i potencjał. Podob
nie teatr postępować powinien z językiem. On również 
uczescniczy w społecznym spektaklu, poddany jest jego 

3 G. Agamben, Profanacje, przeł. M. Kwaterko. PIW, Warszawa 
2006, s. rn3-rn4. 

4 Ibidem , s. 96-97-
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prawom i regułom. Dlatego zab;iwa językiem, rozrywanie 
tkwiących w nim klisz i przesądów, rozcinanie sakralnych 
formuł, jakie bezrefleksyjnie wypowiadamy każdego dnia, 
by rzekomo obiektywnie opisać nasze doświadczenie, to 
kolejna ze strategii teatralnej profanacji. 

Również sam przekaz teatralny i teatralna praktyka po
winny stać się przedmiotem profanacji. Wiele teatralnych 
rytuałów, wraz z organizacją instytucji i jej społecznym 
kontekstem, wydaje się czymś oczywistym. Takie jednak 
nie są. Autoprofanacja teatru może się zacząć od innego 
spojrzenia na samą w nim pracę. Odkrycia twórczego po
tencjału zabawy, zarówno w praktyce, jak i w tworzonym 
komunikacie. Nieprzypadkowo teatr polityczny coraz czę
ściej sięga dzisiaj po komedię, farsę czy burleskę. Poprzez te 
zdawałoby się niepoważne gatunki angażuje emocjonalnie 
widza, otwiera nowe możliwości estetyczne i egzystencjal
ne, wyzwala emancypacyjną energię, dzięki której możliwe 
staje się przeciwstawienie normatywnym i kanonicznym 
sposobom postrzegania i konceptualizowania świata. Robi 
to na różne sposoby, nie poddając się dyktatowi jednej 
formuły czy stylu. Walka o emancypację ma różnorodny 
i wielobarwny charakter. 



I 14s 

łffitr Polsl<l 
Teatr Polski we Wrocławiu 
dyrektor naczelny i artystyczny - Krzysztof Mieszkowski 

Paweł Demirski 
Śmierć podatnika 

reżyseria - Monika Strzępka 
scenografia ~ Dawid Załęski 
kostiumy - Aleksandra Komarzeniec 
muzyka - Jan Suświłło 
choreografia - Milena Czarnik 
reżyseria światła - Jacek Burban 

obsada: 
Wędkarz - Michał Chorosiński 

Dyktator - Adam Cywka 
Finansista - Marcin Czarnik 
O Muerte - Marian Czerski 
Podatnik- Jakub Gie! 
Hitman - Rafał Kronenberger 
Ochroniarz - Michał Kusztal 
Superbohater - Michał Opaliński 

asystent reżysera - Michał Kusztal 
inspicjent - Wiesława Generowicz 
sufler - Alina Stróżyk 
rekwizytor - Jarosław Kempa 
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realizacja światła - Dariusz Banołd, Maciej Matuszak, 
Łukasz Różewicz 

realizacja dźwięku - Rafał Dudek, Ewa Brzozowska 
koordynator projektu - Hanna Frankowska 
prapremiera polska na Scenie Kameralnej 7 grudnia 2007 

Licencjodawca - Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, War
szawa 

www. podatnik. teatrpolski.wroc. pl 

zastępca dyrektora naczelnego: Robert Gawłowski, dyrektor 
ds. finansowych- główna księgowa: Jadwiga Zgrzebnicka, 
asystentka dyrektora: Małgorzata Lubelska, kierownik lite
racki: Piotr Rudzki, sekretarz literacki: Jarosław Minałto, 
czynne poniedziałki: Kasia Majewska, edukacja teatralna: 
Aleksandra Dziura, archiwum: Elżbieta Małecka, główny 
specjalista ds. organizacji pracy artystycznej: Aleksander 
Rudkowski, grafika i strony internetowe: Natalia Kabanow, 
Piotr Sarama, kierownik działu marketingu i impresariatu: 
Bogumiła Sobiczewska, kierownik działu administracyjne
go: Tadeusz Tworek, kierownik techniczny: Henryk Lidt
ke, zastępca kierownika technicznego: Krzysztof Zarewski, 
kostiumy i rekwizyty: Jadwiga Ziemińska, Adam Sadura, 
Krzysztof Cichocki, zaopatrzenie: Ryszard Stefaniak, bry
gadier scen Teatru Polskiego: Adam Buraczek, brygadier 
Sceny Kameralnej: Marek Stapkiewicz 
kierownicy pracowni: krawieckiej damskiej: Maria Stupak, 
krawieckiej męskiej: Grzegorz Ragan, perukarskiej: Daniel 
Szczerba, szewskiej: Jerzy Porzyczek, modelatorskiej: An-
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drzej Gemborys, stolarskiej: Andrzej Fiutek, malarskiej: 
Marian Kmieciak, tapicerskiej: Włodzimierz Pomorski, 
ślusarskiej: Leszek Nowak, elektroakustycznej: Tomasz 
Zaborski, elektrotechnicznej: Dariusz Bartołd 

specjalista ds. public relations: Aleksandra Guła 

tel. kom. (+48) 5oi 52 29 77 
aleksandra.gula@teatrpolski.wroc.pl 

Teatr Polski we Wrocławiu 
Scena im.]. Grzegorzewskiego 
ul. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław 
centrala - tel. (071) 316 07 oo 
sekretariat - tel. (071) 316 07 01-02 

faks (071) 316 07 03 
kasa - rei. (071) 316 07 80 
www.rearrpolski.wroc.pl 

Scena Kameralna 
ul. Świdnicka 28 

tel. (071) 316 07 52 

Scena na Świebodzkim 
pl. Orląt Lwowskich 20c 

tel. (071) 341 29 54 

Kasy biletowe czynne od wtorku do sobory w godzinach: 
ll.QO-J4.00 i 15.00-19.00. 
W niedziele i święta dyżury kasowe dwie godziny przed 
spektaklem. Kasa biletowa Sceny na Świebodzkim czynna 
tylko dwie godziny przed spektaklem. 
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foformacje o repertuarze i rezerwacja biletów: dział mar
ketingu i impresariatu 
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 

tel. (071) 316 07 77-78 
e-mail: marketing@teatrpolski.wroc.pl 
bilcty@teatrpolski.wroc.pl 
Organizatorami Teatru Polskiego we Wrocławiu są: 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Samorząd Województwa Dolnośląskiego 

Teatr jest członkiem Unii Polskich Teatrów 





Smierć podatnika rozgrywa się na bliżej nieokreślonej wyspie, będącej 
prawdziwym rajem podatkowym dla wszystkich, którym dokucza fiskus 
Ta bananowa republika stanie się scenerię dla zwariowanych wydarzeń 
z zamachami stanu I przewrotami politycznymi na czele, które 
w aluzy1ny sposob odnoszą się do naszej rzeczywistoscl politycznej. 
Smierc podiitnika to niezwykle śmiesz n a farsa przywra rająca 
współczesności konwemję rnmmedil dell'arte. 

Wiem, ze teatr ma szansę wypowiadać się politycznie i stawać po 
którejś ze stron. Sam czasami mam problem z tym, ro nazywane jest 
tubi! propagandow;i, ale wydaje ml się jednak, że to jest w porządku 
o tyle, o ile nie jestem po stronie władzy, o ile teatr nie wspiera 
dominujfłcego języka . Teatr zawsze musi być 11rzeciwko władzy 
i uczci\Y'j reżyser powinien przejść na drugi! stron barykady. 
(Paweł Demirski) 

f11wel Demirski 
[ur. 1979 r.) - jeden z najciekawszych dramaturgów młodego 11okolenia, 
członek zespołu „Krytyki Polityczne!". Autor tekstów: Nieprzytomnie, 
Skurwysyny, Padnij, Fram Poland wlth Love, WiI/ęsa, Kiedy payjdiJ 
podpalić dom, to się nie zdziw. Mieszka w Warszawie 


