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AGENT  Mister Volkovsky? 
VOLKOVSKY  Tak, ale... 
AGENT  Gustav Volkovsky? Pan tu 
mieszka?
VOLKOVSKY  Oczywiście, że tu 
mieszkam. Zdaje się, że pan właśnie 
do mnie przyszedł, skoro zna pan 
moje nazwisko.
AGENT  Proszę o wybaczenie, ale 
muszę mieć całkowitą pewność. W
moim zawodzie nawet najmniejsza 
pomyłka może mieć nieobliczalne 
skutki.
VOLKOVSKY  Mogę zapytać, jaki 
jest pana zawód?
AGENT  Jestem civil servant. Po-
zwoli pan jednak, że na początek to 
ja będę zadawał pytania. Jak pan ma 
na drugie imię?
VOLKOVSKY  Nie mam drugiego 
imienia.
AGENT  Zgadza się. Pracuje pan 
jako barman?
VOLKOVSKY  Moje rozliczenia 
podatkowe są w porządku, nie ukry-
wam napiwków.
AGENT  Czy zaprzeczy pan, że ty-
dzień temu, w obecności klientów, 
powiedział pan, cytuję, „Do diabła 
z tym wszystkim”?
VOLKOVSKY  Nie pamiętam... 
może powiedziałem...  Wie pan, cza-
sem wystarczy, że nie można otwo-
rzyć tabasco sauce, nakrętka kręci się 
dokoła i trzeba zdejmować ją nożem, 
i człowiekowi puszczają nerwy. Nie 
mówiąc o tym, że można się przy tym 
skaleczyć.
AGENT  Czasem trudno mi otwo-
rzyć salad dressing albo ketchup... 
lubię ketchup... ale nie przeklinam 
z tego powodu wszystkiego wokół.
VOLKOVSKY  To pewnie dlatego 
został pan urzędnikiem państwowym.
AGENT  Także nie wszyscy barma-
ni, a powiedziałbym nawet, że bardzo 
nieliczni barmani, przeklinają świat
z powodu tabasco sauce, a już na 
pewno nie przeklinają z tak błahego 
powodu swojego rządu.
VOLKOVSKY  Sądzi pan, że moje 
słowa skierowane były do rządu? It’s 
ridiculous!
AGENT  Pana słowa były dosyć 
ogólne, przecież jednak, kiedy mówi 
się „do diabła z tym wszystkim”, 
to można przypuszczać, że w tym 
„wszystkim” mieści sie także nasz 
rząd.
VOLKOVSKY  Absurd! Pan naj-
wyraźniej jest przeczulony.
AGENT  Jestem tylko ostrożny, mi-
ster Volkovsky, ostrożny. Zaczyna się 
od przekleństwa nad tabasco sauce, a 
potem wychodzi się na ulicę i krzyczy 
„do diabła z tym wszystkim!”, gro-
madzi się wokół siebie sobie podob-
nych, próbuje się okupować miejsca 
publiczne, wywołuje się zakłócenia 
w ruchu ulicznym, zmusza policję 
do pracy w godzinach nadliczbo-
wych, za co płacą podatnicy. Jednym 
słowem robi się zamieszanie i ogólny 
bałagan.  Zastanawiam się, czy praca 
związana z tabasco sauce, to znaczy 

praca barmana jest dla pana odpowied-
nia. Poprzednio pracował pan jako 
hotelowy recepcjonista. Dlaczego pan 
zmienił pracę?
VOLKOVSKY  Nie wiem... To by-
ła nudna praca. Zwłaszcza na nocnej 
zmianie. Człowiek zasypiał na stojąco.
AGENT  Zarobki?
VOLKOVSKY  Zarobki? Raczej 
takie same, wie pan... nie najlepsze.
AGENT   Oczywiście, oczywiście... 
Zawsze to samo. Gdyby pan nie miał 
kłopotów z pieniędzmi, my nie mieli-
byśmy kłopotu z panem. Ludzie, któ-
rzy nie mają kłopotów z pieniędzmi,
rzadko sprawiają nam kłopoty, prawie 
wcale. To są porządni obywatele, lu-
dzie zajęci, którzy nie mają czasu 
myśleć o sprawach niepotrzebnych, 
myśląc wciąż tylko o tym, żeby jeszcze 
bardziej nie mieć kłopotu z pieniędz-
mi. A pan, mister Volkovsky...
VOLKOVSKY  Co ja?
AGENT  Pan odstaje, mister Vol-
kovsky. Od dawna podejrzewamy, że 
pan nie jest szczególnie zadowolony...
VOLKOVSKY  Z czego jestem 
niezadowolony?
AGENT  Ogólnie jest pan niezado-
wolony. Co więcej, podejrzewamy, że 
pana niezadowolenie może udzielać 
się innym. To dla nas bardzo niepo-
kojące.
VOLKOVSKY  Dla nas?
AGENT  Jestem z Agencji.
VOLKOVSKY  Z jakiej agencji?
AGENT  Z rządowej Agencji. 
VOLKOVSKY  I pana Agencja nie-
pokoi się, że nie jestem zadowolony? 
Ja mam prawo być niezadowolony. 
To jest wolny kraj, ja mam wybór 
bycia zadowolonym albo niezadowo-
lonym. Pana Agencja nie może mi ka-
zać być zadowolonym, kiedy jestem 
niezadowolony, albo być niezadowo-
lonym, kiedy jestem zadowolony. 
Zgodzi się pan chyba, że moje zado-
wolenie lub niezadowolenie jest moją 
prywatną sprawą. 
AGENT  Mister Volkovsky, pana 
niezadowolenie jest pana prywatną 
sprawą dopóki nie odciska się na życiu 
innych obywateli, którzy na co dzień 
cieszą się tym, co mają, wierząc, że ich 
rząd stara się jak może, żeby mieli jak 
najmniej powodów do chwilowego 
niezadowolenia, które jest naturalnym 
i zupełnie nie niepokojącym uczuciem 
większości społeczeństwa. Pana nieza-
dowolenie natomiast wygląda na do-
syć permanentne.
VOLKOVSKY  Nie jestem aż tak 
niezadowolony, jak pan i pana Agen-
cja wydają się myśleć. A po drugie, 
bycie niezadowolonym to wciąż moje 
prawo, którego nie mogą podważać 
postawy czy wiara większości. Prawa 
wolności nie są dla większości – są dla 
wszystkich, dla każdego! Dla mnie 
też!
AGENT  Pan jest upartym indywi-
dualistą, mister Volkovsky. Pan nie
chce zauważyć, że państwo musi mieć 
na uwadze wspólne dobro całego spo-
łeczeństwa.

VOLKOVSKY Społeczeństwo 
składa się z jednostek, które są równe 
w swoich prawach!
AGENT  Pan upraszcza. Kiedy sta-
tek tonie, to bezwzględnie myśli się o 
ratowaniu wszystkich, ale w pierwszej 
kolejności ratuje się kobiety i dzieci,  
a więc stawia się ich ponad innych pa-
sażerów, im daje się większe prawa. 
Czy gotów byłby pan odmówić im te-
go przywileju powołując się na równe 
prawa? Czy idąc na dno z tonącym 
statkiem, przeklinałby pan dzieci i ko-
biety? Czy uważa pan na przykład, że 
może pan korzystać bez ograniczenia 
ze swoich indywidualnych praw kosz-
tem społecznej mniejszości?
VOLKOVSKY  Mniejszości?
AGENT  Zgodzi się pan chyba, że 
ludzie, których wspomniałem wcześ-
niej jako porządnych obywateli...
VOLKOVSKY  Ci, którzy nie mają 
problemu z pieniędzmi?
AGENT  Ci, którzy sprawiają nam 
bardzo mało kłopotów. Zgodzi się pan, 
jak sądzę, że ci ludzie są w społeczeń-
stwie mniejszością. Dla nich także 
pańskie niezadowolenie jest niepoko-
jące, może zagrażać ich spokojnemu 
życiu. Widzi więc pan, że pojęcie 
wspólnego dobra, jakim kieruje się 
nasz rząd, obejmuje nie tylko więk-
szość, ale i mniejszość społeczną. 
A większość i mniejszość to już właś-
ciwie wszyscy, całe społeczeństwo.  
Oprócz pana, oczywiście.  Chodzi pan 
w niedziele do kościoła?
VOLKOVSKY Kiedyś chodziłem...
AGENT  Sam pan widzi... Pan się 
odizolował, wyobcował, pan stroni od 
zamanifestowania swoich związków 
ze społeczeństwem.  Pan się zamyka 
within these four walls i Bóg wie, co 
panu chodzi po głowie. Co pan robił 
przed moim przyjściem?
VOLKOVSKY   Nic nie robiłem. 
Odpoczywałem. Wieczorem idę do 
pracy.
AGENT  Dlaczego nie oglądał pan 
telewizji?  Nie lubi pan oglądać tele-
wizji?
VOLKOVSKY  Lubię... czasem... 
wie pan, moja praca...
AGENT  Co pan ogląda, kiedy pan 
ogląda?
VOLKOVSKY  Nie wiem. Naj-
częściej jakieś filmy...
AGENT  Jakie filmy oglądał pan 
ostatnio?
VOLKOVSKY  Nie pamiętam... ja-
kieś starocie, zdaje mi się...
AGENT  Komedii pan nie lubi?
VOLKOVSKY  Lubię... niektóre...  

Nie mam za bardzo czasu na ogląda-
nie telewizji, jak pan wie, pracuję naj-
częściej wieczorem, do późnej nocy, 
śpię potem do południa a potem znów 
do pracy.
AGENT  Mister Volkovsky, proszę 
powiedzieć szczerze, co pan właściwie 
robi, kiedy pan odpoczywa?
VOLKOVSKY  Nic nie robię. To 
znaczy, nic specjalnego. Idę na spacer, 
czytam książki...
AGENT  (krzywi się) O! książki pan 
czyta. To jakby wyjaśnia sprawę. Był 
pan kiedyś w Azji?
VOLKOVSKY  Nie, nigdy.
AGENT  Jednak wie pan chyba, co 
się wyrabia na świecie.
VOLKOVSKY  To zależy. Nie in-
teresuję się zbytnio polityką. Jeśli cho-
dzi o Azję, o którą pan pyta, to sły-
szałem, że Chińczycy trzymają się 
mocno.
AGENT  Ja nie mówię o Chińczy-
kach. Mówię o tym całym bałaganie. 
Mówię o tym, że wszystko się wali. 
Wartości się walą. Wartości, mister 
Volkovsky, nasze wartości są w nie-
bezpieczeństwie. Przyszłość naszych 
dzieci jest zagrożona. Nasi rodzice,
dziadkowie i pradziadkowie budowali 
w pocie czoła ten kraj, a teraz wszyst-
ko, co nam przekazali może lec w gru-
zach. A pan książki czyta! Czy wie pan 
na przykład, jak zmniejszyły się ostat-
nio dostawy miedzi z Zambii?
VOLKOVSKY  Nie wiem.
AGENT  Bardzo się zmniejszyły. 
Bardzo poważnie, bardzo niepokojąco 
się zmniejszyły. A to jeszcze nie jest 
nasz największy problem, z Azją jest 
jeszcze gorzej.  Powiedziałbym nawet, 
że dostawy miedzi to najmniejszy nasz 
problem w porównaniu z innymi prob-
lemami. Dlatego jako społeczeństwo 
musimy być jednolici i twardzi jak 
skała. A pan, pan, mister Volkovsky, 
chce tę skałę rozsadzić.
VOLKOVSKY  Niczego nie chcę 
rozsadzić.
AGENT  Ale pan może. Pan może 
chcieć i wtedy zacznie pan kruszyć tę 
skałę, zacznie wiercić otwory na dy-
namit. Albo na TNT. Może już pan 
wierci. Pan może być dla nas bardzo 
niebezpieczny. Pan musi być resocja-
lizowany.
VOLKOVSKY  Pan nie ma prawa 
mnie aresztować.
AGENT  Ależ ja nie zamierzam 
pana aresztować, ja chcę panu pomóc. 
Ja jestem tu, żeby panu pomóc. Po-
moc drugiemu człowiekowi to nasz 
humanitarny obowiązek, na tym pole-

ga piękno naszego człowieczeństwa. 
Pan, mister Volkovsky, pan potrze-
buje mojej, naszej pomocy. Pan się 
zagubił, stracił balans... Pan odstaje, 
jak już powiedziałem. Ale ma pan 
wciąż jeszcze szansę powrotu na łono 
społeczeństwa. Musi pan tylko poddać 
się kuracji, która przywróci panu ra-
dość życia.
VOLKOVSKY  A co, jeśli ja nie 
chcę tej... kuracji? Jeśli się nie zgodzę 
na tę waszą kurację?
AGENT  Pan musi się zgodzić, pan 
nie ma wyboru. Społeczeństwo doma-
ga się pańskiego powrotu na swoje 
łono, żąda przywrócenia panu radości 
życia.
VOLKOVSKY  Społeczeństwo? 
Jakie społeczeństwo?!  Niech mi pan 
pokaże tych domagających się. Na ra-
zie jest tylko pan i ja. Pan jest przeciw-
ko mnie, ja jestem za sobą. Podział 
głosów jest równy. Jeśli pan nadużyje 
władzy swojego urzędu, stawię opór 
i... i złożę skargę.
Agent wyciąga gwizdek, gwiżdże. 
Wchodzi Policjant.
AGENT  (do Policjanta) Czy jest 
pan obywatelem tego kraju z prawem 
do głosowania?
POLICJANT  Nie ma co do tego 
żadnych wątpliwości.
AGENT  Bardzo dobrze. Proszę sta-
nąć w grupie głosujących. 
Policjant staje obok Volkovsky’ego. 
Agent staje na krześle.
AGENT  My fellow citizens. The 
time has come. Sytuacja wymaga 
od nas podjęcia decyzji ważnej dla 
bezpieczeństwa i szczęścia narodu. 
Głosowanie jest jawne, przez podnie-
sienie ręki, niech każdy głosuje zgod-
nie ze swoim sumieniem. Are you 
ready, my fellow citizens?
VOLKOVSKY  Przepraszam pana, 
jedna chwila. Czy nie sądzi pan, że 
głosowanie w tak ważnej dla narodu 
sprawie, wymagałoby trzykrotnego 
zagwizdania dla podkreślenia tej waż-
ności? Zawsze jest trzy razy, kiedy 
dzieje się coś ważnego. Na przykład 
SOS – trzy krótkie, trzy długie, trzy 
krótkie.
AGENT  Nie wydaje mi się to ko-
nieczne, ale jeśli pan nalega.
VOLKOVKY  I insist.
AGENT  Chciałby pan trzy krót-
kie gwizdki, czy trzy długie?
VOLKOVSKY  Powiedzmy, trzy 
głośne gwizdki średniej długości.
[...]
Agent gwiżdże trzy razy. Wchodzi Mrs. 
Brown.

[fragmenty z brudnopisu, czyli z zapisu z pomieszaniem języków]
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