Salón původní tvorby 2021

SKICA TĚŽKÉ DOBY
velké shromáždění lidu. obrovská místnost plná dřevěných lavic, stupňovitě řazených.
vpředu pultík pro řečníka. případně stůl, za nímž sedí komise, dozorčí rada či další
důležitý orgán. každý ze zúčastněných má svou nálepku, k níž se hrdě hlásí (pozn. nálepek
může mít každý více, nebo si je může střídat, záleží na počtu zúčastněných).
Bílý heterosexuální muž: já se jen protáhnu, mám rezervováno místo v první řadě.
(obchází Vegana)
Vegan: dobrý den. zvířata jsou nevinná, braňme jejich práva! stop cirkusům! stop medu!
stop vědě!
Katolík: no tedy, tak vy jako Vegan budete jistě proti potratům, když bráníte každý život,
bravo!
Polská žena: život matky je důležitější než život dítěte! (utluče Křesťana)
Antifeminista: ŽENY ZA PLOTNU! (dá jí facku)
Liberál: každý z nás má právo rozhodovat o svém životě, říci svůj názor a diskutovat. (hodí
po Antifeministovi knihu)
…
zde prostor pro dosazení dalších hluchých vyjádření svého postoje v tomto duchu a
vykřičení vlastních názorů bez touhy po diskusi
…
Politik: (přerušuje výkřiky, schovává se pod deštník před případnými létajícími kusy jídla,
nábytku a podobně) sešli jsme se zde, abychom se shodli na tom, že je těžká doba, ale že
můžeme být šťastní, protože máme svobodu. svobodu, za kterou museli naši předkové
napříč národy a epochami bojovat. svobodu, kterou naši předkové přesto vybojovali.
svobodu, bez níž lidé dříve neměli možnost hlásit se k jakémukoli náboženství, aniž by jim
to někdo nevytmavil. svobodu, bez níž nemohli říci svůj názor, kterému by někdo
naslouchal a byl ochoten diskutovat.
Člověk věčně demonstrující: anooooo! svobodu! svobodu!
Politik: a tak vás vyzývám, abyste podepsali vzadu Listinu vděčnosti za svobodu potvrzující
vaši vděčnost za svobodu. svoboda totiž není samozřejmost.
Člověk věčně demonstrující: anoooo! svobodu! svobodu!
…
začnou se rozcházet dozadu. k podpisům. začíná mela.

Bílý heterosexuální muž na schodech nedá přednost Feministce.
Feministka ho umlátí.
Na Feministku si chce sáhnout Úchylák, ale nestihne to, protože na něj spadne Policista,
který zakopl o Černocha.
Policista za to následně Černocha napadne a zabije.
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Liberál: svoboda bez násilí! (umlátí policistu i člověka stojícího za ním)
Polská žena: (strčí do Dvouletého dítěte) nepřekážej mi v životě! (umlátí ho)
Křesťan: miluj bližního svého jako sám sebe! (skočí na něj Politik a Továrník)
Xenofob: miluj jen bližní svého národa, Uprchlíci do plynu! (začne se prát s Politikem a
Křesťanem)
Prezident český: miluj jen sebe samého! (skočí po něm Pražská kavárna)
mela pokračuje v tomto duchu dál. kdo přežije, s nadšením a funěním podepisuje Listinu
vděčnosti za svobodu. kdo padne, přelepí si svou nálepku a vystupuje za jiný hlas.
…
ti, co přežili a podepsali, po sobě už pouze koukají, mají strach něco říct.

O ROK POZDĚJI
velké shromáždění lidu. obrovská místnost plná dřevěných lavic, stupňovitě řazených.
vpředu pultík pro řečníka. případně stůl, za nímž sedí komise, dozorčí rada či další
důležitý orgán.
nikdo nic neříká. zdraví se opatrným pokynutím hlavy.
předstupuje Politik. opatrně pokyne hlavou, nemá odvahu mluvit.
všichni se po sobě vyděšeně koukají.
mají strach mluvit.
…
orosený Politik nakonec promluví. nikdo to nečeká, všichni sebou trhnou.
Politik: žijeme v těžké době.
čeká se na reakci.
najednou se zvedne Optimista, schází pomalu po schodech. skočí po Politikovi a umlátí ho.
Pesimista skočí po Optimistovi a zatlačí ho pod stůl.
Pesimista: (do mikrofonu) žijeme v těžké době.
čeká se na reakci.
přítomní se po sobě začnou nesměle obracet. pomalu začnou přikyvovat a opakovat tato
slova. nejdříve beze slov, šeptem, někdo se odváží toto heslo zakřičet.
rozchází se a loučí.
žijeme v těžké době!
žijeme v těžké době!
žijeme v těžké době!

