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Program Kabaretowy 

Piąta premiera sezonu 2006/2007 Teatru Dramatycznego w Płocku 
Druga premiera Teatru Per Se t/2007(2) 

Reżyseria: Mariusz Pogonowski I Ruch Sceniczny: Katarzyna Anna Małolepsza Muzyka: 
Krzysztof Misiak I Scenografia, kostiumy, rekwizyty i inne: Zespół I Autor: Mariusz 
Pogonowski I Teksty są dorobkiem 8 lat pracy. I Etiudy: Dziecko, Maszynka, Milusińscy. 
Egzamin powstały w POKiS prq współpracy uczestrlików grupy „Struna" i „Spotkania 
Arche", której uczestrlikami byli m.in. K.Klażyńska, E.Stołowska, E.Podres, M.Szkoda, 
Ł.Topolska, W.Malicka. I Etiuda Misio pochodzi z czasów Szkoły Teatralnej. Powstała prq 
współpracy Michała Kalety. I Etiuda Park powstała przy współpracy Piotra Bały, Marcina 
Jastrzębskiego i Mariusza Pogonowskiego. I Etiuda Dej Metal jest adaptacją prozy Michała 
Żarskiego adaptacja Mariusz Pogonowski. I Etiudy: Kawa, Dr., Pociąg, Podryw, Szkolenie -
Mariusz Pogonowski. I Teksty piosenek: Baba - Mariusz Pogonowski, I Słoń i Mucha - Mariusz 
Pogonowski i Paweł Gładyś, I Demon - Mariusz Pogonowski, I Kucharka - Magdalena 
Tomaszewska-Karbowska, I Zawal - Piotr Bala, I Trzy Sposoby Rozwoju Człowieka - Mariusz 
Pogonowski, I Piosenka Porodowa - Kuba Denst, Krzysztof Kwiatkowski, Paweł Barański, 
Mariusz Pogonowski, I 258 - Mariusz Pogonowski. I Występują: Magdalena Tomaszewska
Karbowska, Katarzyna Anna Malolepsza, Piotr Bala, Paweł Gladyś, Mariusz 
Pogonowski. I 

( ... -widzisz Mariusz, ludzie mają dosyć oglądania śmierci i latających członków ludzkich. 
Kto się chce zastanawiać, o co autorowi chodziło? Ludzie jak już się w końcu wybiorą do teatru, 
chcą się dobrze bawić, pośmiać. Mnie się na prqkład podobały Dwie Morgi Utrapienia, o 
widzisz to były jaja, ale taki na przykład Ślub, to ja go w ogóle niezrozumiałem. 

- Tak, ale wiesz, są ludzie, którq mająjednak potrzebę żeby się zbliżyć do istoty rzeczy 
- Ale wiesz, to takich łudzi to dwoje jest w Płocku 
- Nie przesadzaj, przychodzą ludzie do teatru. 
- Przychodząjak dostaną zaproszenia na premierę, a tak to każdy woli sobie piwo w 

domu wypić. 
- Tak, tak, jednak wiesz„ „Niektórq czują potrzebę .. . 
- Dobra przestań, zrób komedię i nie gadaj głupot! ... ) 

Dzieło sztuki nie jest tylko ozdobą: jest wyrazem jednego z najgłębszych instynktów 
człowieka. Instynkt ten skłania łudzi do przedkładania działań konstruktywnych ponad 
działania niszczące. 

Jeżeli zdam1 się państwu zatrzymać raz na pół roku, uśmiechnąć z politowaniem nad 
wlasnym losem, to dobrze. To znaczy, że jeszcze trochę was zostało, w tym gąszczu 
ludzkiego biegu po kromkę chleba pokrytą metaliwwanym lakierem z kontrolą 
trakcji, kominkiem i oknem na lasy poza miastem. Ale uważajcie, być może jutro 
dostaniecie awans i już nigdy się nie zatrzymacie. 

Ojciec i zarazem Dyrektor spędzał 360 dni w roku w delegacji, więc Tryb był nieco 
osamotniony. Na szczęście promocje sieci komórkowych pozwoliły ojcu utrzymać 
ciągły kontakt z dzieckiem.Najnowsza taryfa „Taniocha mówi Gvcha" pozwalała na 
wymianę wiadomości l\1MS z 20 dowolnie wybranymi numerami. Młody Tryb 
posiadał 100-u Gigabajtowy album zdjęć swojego ojca w rozdzielczości 3 X 2 co 
przy użyciu lupy dawało szampańską zabawę. 

Potem matka nie wychodziła już z Trybem na spacery, ponieważ bardzo zajęta była ojcem, 
który wykazywał coraz większą podatność na zawały. Jego przypadek został nawet opisany w 
angielskiej gazecie the hłam czy sam sr. „. nie wiem jakoś tak co znaczy ponoć tyle co Polsat. A 
więc ojciec wstal uznany za „człowieka zawał" i ufundowano mu nagrodę pierwszego 
człowieka z zawałem permanentnym. 

Kelner: Pan Tryb dożywał w atmosfe17..e dobrobytu do końca swoich dni. Potrafił 
skr.tętrlie wykorzystać każdy zarobiony grosz, aby zarobić nim następne dwa grosze. Nigdy 
nie kupił sobie nic nieprqdatnego ani nie zrobił żadnego prezentu. Nikomu. Nigdy też nie 
umarł, a przynajmniej tak mu się wydawało. 



Oto jeden z tnech masakrycznych„ aczkolwiek, możliwych wizji biegu pnez c.uis, 
dany nam do 7..ałatwienia wszystkich spraw. 

Sposób trzeci 
Ukraina I Rok 2005 I Idą do małego Ukraińca9+ I Kładą przed nim jakieś przedmioty I 
4 przedmioty I 44 przedmioty I 444 przedmioty I On dotyka czterech z nich i I 
Okazuje się że jest dalajlamą/ 4 mur.cynów niesie go w lektyce/ 
Jego czterech radców cały czas mu mówi I Siedź/ Myśl I Uśmiechaj się I 
Mów tylko dobrLe/ I nie zdradź się/I niosą go/Okazuje się że Lama potrafi stwarzać/ 
Nie jeść i wie wszystko/Lamę ściga cała mafia świata I 
W NASA pracuje nad nim rzesza uczonych/ 
Tybet jest miażdżony przez ameiykańskich supennanów I Lama płacze 
Tybet znika z mapy Swiata I Lamie strzela cewka i gaśnie z uśmiechem na ustach. 
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