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KIE OWNICTWO ABTY TYCZ E 

KRY TYNA SKUSZANK e JERzy KR OW Kl 

RAY LA\VLER - aktor, członek utworzonego w r. 1955 
I dofinansowanego przez państwo zespołu Ellza
bethan Theatrc (scena stała w Sydney). 
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W r. 1956 napl al Lato ·iedemnaste; lalki. Euro
pejska prapremiera - 30 IV 1957 w Lunciyme, 
protektorem był ir Lawrence Olivier. 
W r. 1959 - PiccadiHy Fushman.Z przedsta
wieniem tym Elizabethan 'l:heatre przyjechał 1ło 

Anglll. 
Lato siedemnastej lalki grane było w r. 1958 
w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. 

Ray Lawler, australijski autor Lata sie
demnastej lalki zdobył natychmiast uzo nie 
swoją sztuką. Lawler, który także występował 
w jednej z głównych ról (Barney), zawsze prag
nął pisać o Australii, lecz przed osiemnastu 
laty nikt w Australii nie interesował się ro
dzimą twórczością . 

Kilka sztuk wyszło spod jego pióra zanim 
zadebiutował w Elizabethan Theatre. Gdy ukoń
czył Lato siedemnastej lalki, Lawler posłał 

maszynopis do Playwright's Advisory Board -
wówczas to sztuka otrzymała pierwszą nagrodę 
na jednym z dorocznych konkursów. 

Elizabethan Theatre Trust wystawił Lato 
siedemnastej lalki w Melbourne i Sydney: suk
ces był natychmiastowy. 

Obawa Lawlera, że australijska atmoslera 
i humor mogą być niezrozumiałe dla angiel
skich widzów była całkowicie nieuzasadniona 
z uwagi na uniwersalny charakter nakreślo

nych przez autora postaci. 

[World Annual, no 8) 



O NOWEJ AUSTRALII 

„Dla każdego krytycznego umyslu studiującego życie Austra
lii w XlX-tym wieku uderzająca jest od razu cienka war
stwa życia kulturalnego. brak poważniejszej literatury. 
architektury, muzyki etc." 

„Trudno spierać się z ludźmi, którzy chcą tylko tego, by 
żyć w niewinny sposób szczęśliwie". 

„Ideał niewinnego szczęścia, był na ogól zjawiskiem demo
kratycznym. Przyświecał on zarówno klasie średniej, jak 
i klasie pracującej i wywołał australijski sceptycyzm w sto
sunku do kultury brytyjskjei klasy średniej". 

„Australianizrn [izolacja, specjalny klimat tego kraju, ideał 
niewinnego szczęścia - przyp. tłum.] nie mógł utrzymać sii;
dlugo. Około 1910 roku postęp mechanizacji i ro7.wói kolej
nictwa zniszczyly warunki. w których mogło egzystować 
„włóczęgowskie plemię". 

„Koegzystencja [.„] humanizmu i nihilizmu, demokracji 
i przemocy, szerokiego uśmiechu i rozbitej butelki nic jest 
paradoksalna. i "alt·żalo się l go spodziewać po narodzie no
wego kraju, w kiórym wielu osadników, np. skaza11ców 
nigdy nie współtworzyło cywilizacji kraju macierzystego". 

Peter Coleman 

„Typowym australijskim człowiekiem pogranicza był nic· 
drobny rolnik indywidualny Uak np. w USA - przyp. 
tłum.], ale opłacany robotnik". 

A. G. L. Slww 

[Lala l!Y.!O-JH30, to t1.w . „podl:i d kada", ukr tlumien la kryt~·:..1, 
zakaz publlkacj1 kKląt k komunls• ycznych, przemoc w zyciu po
litycznym i Palecznym. Dopiero pod kan c lal 30-tych dochod7.i 
do gJosu pewien ltb ralizm J sceptyc)l7rn, umożllwtajqc now} 
·Lart kulturalny kraju. Dawna chc;t- lTOlacjl 1ml ni. i;tę w rlązen e 
do &ilmodtielno"cl i wyodrębnienia •it;. W austr.aUjsklej hlBtorJo
r.ratli panuJe d.Uś o tra poJ mika nn l mat dd jńw kraju. Chodzi 
nr.:ede wszy li.im o Lo , cz_, po l p o lągnit;to gl<\wnie dz1 kl 
klasie robolnit·z j , czy lez udli. I w mrn rnloiy również kl„sy 
kednie. ko ··c1oly różny.:h wyzu n, uniw rs ·tety, umiarkowani re
formiści I Ub rolowieJ. 

" 

„ 

Crawford sugeruje, że wśród 60.000 Australijczyków za
bitych w wojnie za oceanem znalazł się wysoki odsetek lu
dzi, którzy, gdyby ocaleli, mogliby stanowić elitę kraju 
w latach 20-tych i 30-tych. 

Peter Coleman 

„Niewiele jest krajów, w których tyle się mówi o niezależ
ności człowieka ... niewiele jest krajów, w których niezależ
ność umysłu spotyka się rzadko - i tak mało jest praw
dziwej swobody dyskusji Sila konCormizmu, niewidzialna 
tu subtelna, zabija wszelkie wysiłki zmierzające do uzys
kania powszechnej, maksymalnej swobody wypowiedzenia 
się. Zabija nawet wiarę w istnienie podobnej możliwości". 

Douglas Me Callum 

[Kobiety australijskie] „są nieco zacofane w stosunku do 
kobiet brytyjskich. Są bardzo konserwatywne. [ ... ] Zrobiły 

niewiele \vysiłku, by wyrwać się z przyjętych norm eko
nomicznych [ ... ]. W ten sposób Australia posiada zdrowe, 
pracowite kobiety, którym powodzi się dobrze, lecz które -
niestety - wydają się tak samo nieciekawe i ograniczonP, 
jak ich praktyczni mężowie". 

„Australia przedstawia tradycję swej w·si w sposób o wiele 
bardziej romantyczny (niż rzeczywistość - przyp. tłum.). 

Jednakże to mitologizowanie spelnia rolę pożyteczną. Za
poznaje nas z kodyfikacją wartości społecznych i obycza
jowych. Kodyfikacja ta jest... swoistą formą hebrajskich 
przykazań". 

„Podczas gdy [australijska) narodowa mitologia zabarwiona 
jest całkowicie akcentami wiejskimi, w rzeczywistości Au
stralia jest jednym z najbardziej zurbanizowanych krajów 
na ziemi [.„]. Nowe miasta rozrastają się na szerokość, 

a stare rosną w górę. Miasta australijskie, w których miesz
ka ogromny odsetek naszej ludności, rozciągają się na 
olbrzymich przestrzeniach. Na przykład Melbourne mogłoby 
wchłonąć Paryż, przy czym trudno byłoby zauważyć, że 

coś się zmienilo. 

„Ogólnie rzecz ujmując. Australijczyk nie jest intelektuali
stą z natury, ani też nie zawdzięcza swej kultury wykształ
ceniu - ale postępuje w sposób humanistyczny ze wszyst
kim, z czym się zetknie w doświadczeniu bezpośrednim. 

Niewiele wysiłków czyni się w dziedzinie abstrakcyjnego, 
inntelektualnego pojmowania spraw, tolerowania tego, co 
niepowszednie. To właśnie stanowi Istotę australijskiego fi-
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listynizm u i decyduje o braku liberalizmu kulturalnego 
zjawisk znanych na forum międzynarodowym". 

Max Harri~ 

[Intelektualista - to we współczesnej Australii nazwa nie
mal wstydliwa. W każdym razie niewielu ludzi uważa ię za 
intelektualistów]. 
„Przedstawiając problem inaczej, człowiek wykształcony, 
który zachowuje się i myśli podobnie jak każdy i.nny, ce
lowo odcina się od tej klasy czy też grupy ludz.i, któr::\ 
chcielibyśmy wyróżnić tym mianem. Prawie nikt w Austra
lii nie cieszy się tym tytułem, ponieważ nikt o ten tytuł nie 
zabiega 

Vincenty Bttcklc11 

„A. A. Phillipe napisał książkę poświęconą krytyce lite
rackiej zatytułowaną Traducia a11stralijska. Książka ta nic 
pozostawia żadnych wątpliwości. na czym ta tradycja pole"a . 
• Jest to tradycja demokratyczna. Opiewa ona wartości Bu
szu górujące nad tym, co Joseph Furphy nazywa podro
bioną i purytańsko-zaśniedziałą cywilizacją wybrzeża. Uosa
bia ona etos bohaterstwa Szarego człowieka wielkich miast 
przeciwstawia szlachcie, bogaczom, ary tokrac.ii Jest z na
tury lewicowa politycznie, podatna na utopię i skłania sic: 
w kierunku walki klasowej . Celem jej ataków są: grzeszny 
osadnik, dekadencki imperialista, miejski tłuścioch i po
nury żółtek. [Chińczyków w Australii jest sporo. Wywodzą 
się z kopaczy, robotników kopalnianych najniższej rangi, 
przybyłych do Australii w drugiej połowie XIX w. - przyp. 
llum.] . 

„Vincent Euckley w znacznym stopniu zburzył tę kon
cepcję monolitycznej TradycJi Australijskiej w literaturze. 
W swym eseju (poświęconym temu zagadniC'niu - przyp. 
tlum.) usllu1e zidentyfikować główne kierunki wpływów, 
ukazać ich różnorodność i złożoność Stwierdzi! on istnienie 
przynajmniej dwóch głównych, splatających się ze sobą 
nurtów: utopijnego humanizmu i witalizmu". 

„w roku 1945 profesor J I. Steward poświęcił Kangurowi 
D. H. Lawrence'a jeden z pierwszych wykładów prowadzo
nych w ramach Lilerackiej Fundacji Wspólnoty Brytyjskiej. 
Stwierdzil przy tym co następuje: „Nie mogę znaleźć austra 
lijskiej literatury, którą mógłbym wykładać. awet dzis 
na niektórych uniwersytetach (australijskich) można ukoń
czyć trzyletnie studium literatury angielskiej, bądź historii, 
poświęcając Australii zaledwie jeden semestr". 

.. Nie będę nic mówił o muzyce australijskiej, która wc1ąz 
niezbyt skutecznie walczy o swoje narodziny. Nie będę 

mówił o australijskiej architekturze. która mimo pojawie
nia się w niej ludzi tak wartościowych .iak Roy Grounde 
jest, ogólnie biorąc, niezbyt udana i przekonywająca. Nie 
będę też mówił nic na temat australijskich sztuk (drama
tycznych), o których powiedziano już dość wiele. „LATO 
STEDEM1'ASTEJ LALKl" LAWLERA było wreszcie sztuką 
wykazującą pełne opanowanie zawodowego rzemiosła te
atralnego przez autora. Sztuka posiadała dostateczne bo
gacl\,:o treści i została inteligentnie skonstruowana, tak fo 
w pełni zasłużyła na sukces. 

James Me .1111ley 
[Fragmenty książki Ausrralian Ci uHf::atlon, London 19621 

Przekład Tadeusza Kowalczuka 

PO PRAPREMIERZE 
„LA TA SIEDEMNASTEJ LALKI" 

W ~Ielbourne odbyła się prapremiera sztuki Ray Law
lera Lato siedemnastej lalki. „Kiedy ten pierwszy dramat 
[LawleraJ pojawił się na scenach australijskich - donosi 
korespondent niemiecki - zarzucono autorowi, mając zresz
tą na myśli wszystkich współczesnych dramatopisarzy au
stralijskich, że zajmuje się w nim sprawami najniższych 

klas społecznych; a przecież w Australii ą również klasy 
średnie. Pisano: co pomyślą sobie o naszym kraju obco
krajowcy, którzy spróbują spojrzeć na nasze życil· przez 
pryzmat Lata siedemnastej lalki? Wielki sukces tej sztuki 
na drugiej półkuli kazał jednak zamilknąć niewczesnym 
krytykom, wartości literackie i teatralne sztuki Lawlera 
okazaly się ważnieJsze od zarzutów kierowanych pod jej 
adresem z pozycji wyraźnie mieszczańskich". 
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WSPÓŁCZESNY DRAMAT 
AUSTRALIJSKI 

Dramat australijski żyje teraźniejszością i przyszłością: 
nie ma przeszłości, historii ani tradyc.ii. na których mógłby 
budować. Nie można żądać od młodego pisarza australij
skiego leJ samej mentalności. tej samej postawy wobec życia 
i ludzi, tego samego intelektualizmu, jaki spotykamy u Sar
tre'a czy Montherlanta. Dążenie do autoafirmacji wraz 
z wszystkimi cechami australijskimi jakie daje się zauwa
żyć w najnowszym dramacie australi iskim, jest zrozumiale 
i naturalne, choć chwilami może wydawać się dziecinne. 

W Australii dąży się powszechnie do sztuk o proble
mach i tematyce australijskieJ. zwłaszcza współczesnej. Roz
patrywany według europejskich kryteriów problemowych 
i artystycznych dramat australijski może sprawić rozczaro
wanie. Niemal wszyscy dramatopisarze prześcigają się 

w drobiazgowym realizmie. 
Australia ma w osobie Douglasa Stewarta swego wy

bitnego dramaturga Stewart urodził się w Nowej Zelandii. 
ale od dawna mieszka w Australii i uważa ją za swoją 

ojczyznę. Jest on zarówno poetą jak i dramatopisarzem. 
Cztery jego sztuki Fire on Snow, Necl Kelly, Tllc Golden 
Lowcr i Shipwrcck nie wywarły, jak się zdaje większeJo 
wpływu na młodych dramatopisarzy australijskich. [W Fi re 
on Snow] uderza intelektualne i poetyckie podejście do 
tematu; jest to dzieło wybitne i [jako sluchowiskol nada
wane było kilkakrotnie przez radiostacje australijskie i za
graniczne The Golden Lower to prawdziwy klejnot lite
racki, pełen dowcipu i humoru, a zarazem poezji. 

Konkurs tygodnika „The Observer" przyczynił się do 
odkrycia sztuki Richarda Beynona pt. The Sllifting Hcart. 
Pierwszą nagrodę w konkursie zdobył Errol John za sztukę 
Moon on a Rainbow Sllawl. Dramat ten należy - podobnie 
jak dramat Beynona - do „sztuk ruderowych" i trudno 
zaiste powiedzieć, który z nich jest lepszy. [W sztuce Johna 
interesująca jestl atmosiera i egzotyczna sceneria oraz mięk
kość w rysowaniu postaci. ciepło i poezja, które wraz 
z muzyką przesłaniają ich nędzę i szorstkość [Dramat 
Beynona zawieraj konllikl między włoskimi imigrantami 
i „starymi" Australijczykami [podobny do tematu sztuki 
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Ray'a Lawlera Piccadilty Bushman]. Głośne juz LATO SIE
DEMNASTEJ LALKI trudne jest do przełożenia z uwagi 
na lokalny slang. W Piccadilly Bushman Lawler potwierdza 
swoją umiejętność pisania sztuk, i to nie tylko „rudero
wych", lecz także salonowych . Język sztuki jest prosty, po
prawny, codzienny, może nawet ładny. Temat stanowi prze
starzały konflikt Australijczyków z Anglikami. 

[Rok 1961] przyniósł dwie premiery australijskie: The 
Slauyhter of S. Thercsa. Day Petera Kenny oraz The Bastard 
Country J. A. Coburna. Obie sztuki obfitują w gwałtowne 
i burzliwe sceny, tak cenione przez tutejszych dramatopisa
rzy The Slaughter jest nieco lepszą sztuką, przy czym 
uderza w niej podobieństwo z Latem sicdcmna!ltcj lalki: tu 
i tam demaskowanie zludzet'I i odkrycie nagiej prawdy: 
tam rozbicie lalki - tu rozbicie figury św Teresy. 

Australijski krytyk Lindsey Browne w swoim artykule 
To Slum or Not to Slum (Australian Tlleatrc, Year, 1959) 
utrzymuje, że im bardziej wykształcony i cywilizowany jest 
człowiek, tym mniej zdradza swoje uczucia i emocje, tym 
mniej też działa uczciwie i naturalnie. To właśni 

twierdzi Browne - skłoniło młodych autorów do zwrócenia 
się ,..,. stronę slumsów i ich mieszkańców. Twierdzenie to 
zawiera z pewnością sporo prawdy. 

7 

(wg artykułu lreny Gronow ki J w „The ter untl Zell", 
omówionego w „Dialogu" nr 11l!l6ZJ 



Lucille C:rocos, „Koniec tata" 
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Ray Lawler 

LATO 
SIEDEMNASTEJ 

LALKI 
(SUMMER OF THE SEVENTEENTH DOLL) 
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Projekt dekoracji Marcina Wenzla 

OSOBY: 

OLLY 

PEARL 

BUBBA. 

EMMA . 

BARNEY 

ROO 

DOWD . 
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JANINA ZAKRZEWSKA 

ffiENA REMISZEWSKA 

MJROSŁA WA LOMBARDO 

IRENA NETTO 

WITOLD PYRKOSZ 

ADOLF CHRONICKI 

JANUSZ OSTROWSKI 
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Honore Sharrer, „ bn ut f'ounlain" 

Jerzy Baidor 

W AUSTRALIJSKIM "DOMU KOBIET" 

Na tle dość wąskiego kręgu doświadczeri współczesnej 

australijskie.i dramaturgii - sztuka Raya Lawlera Lato sie
demnastej lalki jest zjawiskiem niewątpliwie iekawym 
i zaslugująC'ym na sceniczną prezenlaC'ję. Przesądza o 1ym 
nie tylko egzotyka zawartego w tekście materiału, al 
i jego określone walory artystyczne: przede wszystkim 
umiejętne połączenie elementów ostrej, obyczajowej obser
wacji i dyskretnie poetyckiej reflek ji. Utwór Lawlera 
odbiega pod tym względem wyraźni od sztampy więksw
ści ztuk australijskich, lubujących się w efektach możliwie 
jaskrawych i z tego też powodu chętnie określanych prL<'Z 
krytykę epitetem „ruderowego realizmu". 

Autor Lata siedemna tej lalki przedstawia środowisko 
właściwie robotnicze. operujące językiem z reguły potocz
nym, ale zarazem potrafi różnicować styl i tonację dia
logu, Nie unika też sytuacji szokujących, ale ich jedno
stronni nie nadużywa, starając ię w maksymalnym stopniu 
budować klimat. ogólną aurę utworu. W sensie artystycz
nym Lawler zawdzięcza bodai najwięcej doświadczeniom 

tego nurtu dramaturgii amerykań kiej, który sięgając ud 
O'Neilla do Williamsa ze szczególnym upodobaniem pcnl
truj obszar ludzkich kompleksji i iluzji, subiektywny·~h 

uroszczen 1 milow. 
Lawler krcu ie sytuację dla polskiego widza dość nie

zwykłą, bo w pełni uwarunkowaną pecyficznymi społecz
no-obyczajowymi realiami Akcja sztuki rozgrywa się w oso
bliwym australijskim „domu kobiet", w którym dwóch 
pracujących tylko sezonowo przyjaciół spędza od siedem
nastu lat pięć miesięcy w roku. Ten wspólny okres życia 

staje się z czasem swego rodzaju urlopem od rzeczywistości, 
ucieczką i azylem. Tą egzotyczną wakacyJną strefą egzy
slencji, do której zarówno kalegorie czasu jak i konwencji 
społecznych zdają się nie mieć dostępu. Między wyizolo
waną grupą ludzi rodzą się i określone więzi emocjonalne, 
i określone napięcia, konflikty, kolizJe. Pozostałe siedem 
m1es1ęcy w roku - normalny społeczny „sposób bycia" 
stwarza ciśnienie coraz bardziej zagrażające istnieniu 
sztucznie spreparowanego świata. Przyjęty z wyboru, ale 
w istocie nieautentyczny model życia staje się nieuniknio
nym źródłem wzajemnych ob esji i mistyfikacji. 
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Lato siedemna~tej lalki stanowi w istocie studium róż
nych postaw i różnych reakcji na tę sztucznie stworzoną 
sytuację. 

Słyszymy więc w sztuce o ancy, która nic wytrzymała 
napięcia i wybrała zwyczajnie stabilny rodzaj życia W jej 
ślady, być może, pójdzie ratująca się przed ostateczną 

klęską Pearl. Widzimy też ich partnera -- Barneya, który 
wisielczym humorem, werwą na pokaz i narastającą abne
gacją pokrywa kompleks Nancy. Jest jeszcze zmęczony, 

wrażliwy Roo, nie umiejący dostatecznie szybko zdać sobie 
sprawy z tego, że każdy przegrywa swój pojedynek z cza 
sem. Jest również Olly - bodai najgłębiej zanurzona 
w świecie coroczneJ iluzji. I Bubba. która chce przeżyć 

podobny los na swoje własne ryzyko. Znajdziemy lu wresz-
ie obserwującą całą sytuację z cierpkim dystansem, prze
raźliwą świadomością, ale i goryczą - starą Emmę. 

Wszystkie te postacie działające w mitycznym, kreo
wanym przez siebie świecie, ulegają w sztuce stopniowej 
samokompromitacji. żadna z zademonstrowanych tu pod
staw nie wytrzymuje konirontacji z rzeczywistością. To, 
co miało być azylem, jest ty lko ślepą uliczką. To, co miało 
być szansą ocalenia przed presją czasu, monotonią i zarazem 
brutalnością życia, staje się kiermaszem „straconych złu

dzeń". giełdą zmarnowanych ·wartości emocjonalnych. 
Lawler nie jest pisarzem o wyklarowanej kulturze lite

rackiej. Czasem uprawia szantaż emocjonalny, czasem za
wodzi go takt i dyskrecja stylu, ale jest to niewątpliwie 

dramaturg z prawdziwego zdarzenia, z wyczuciem klimatu 
i eiektu scenicznego. Dramaturg dostarczający wykonaw
com świetnego różnorodnego w ekspresji materiału Bodaj 
każda z ról jest tu propozycją atrakcy1ną dla aktora. 
Sztuka nie jest przy tym pozbawiona konkretnych walorów 
poznawczych. Obok sentymentalnych rekwizytów, nie brak 
w Lecie siedemnastej lalki żywych, przenikliwych psycho
logicznie obserwacji, związanych przede wszystkim z pro
blematyką prawdziwych i fikcyjnych więzi międzyludzkich . 

Właśnie sprawą sceny pozostaje dostatecznie giętka 

i precyzyjna inter-pretacja i tych elementów utworu, które 
zasługu.tą tylko na ironiczny komentarz. i tych, które 
zachowały pewną dramatyczną nośność. Teatr rozważnie 

tuszują<: pewne widoczne w tekście akcenty egzaltacji ma 
więc wszelkie szanse na artystycznie ciekawe. a poza tym -
rzecz to nie błaha - frapujące dla widza przedstawienie 
sztuki z właściwie nieznanego w Polsce repertuaru współ
czesnej dramaturgii australijskiej. 

Joseph PiCkPlt, „'1anchesLer valley 
US18-19U) 

15 



T. S. Eliot 

BURNT NORTON 

[fragment) 

Czas teraźniejszy i czas który minął 
Razem obecne są chyba w przyszłości, 

A przyszłość jest zawarta w czasie który minął. 
Jeżeli wszelki czas jest teraźnie.1sz.y wiecznie 
Niczym okupić nie daje si~ czas. 
Co mogło było być jest abstrakcją 
I ciągle trwa jako możliwość 
Jedynie w świecie spekulacji. 
Co mogło było być i to, co było 
Jeden ma kres, teraźniejszy wiecznie. 
Echo stąpania dudni nam w pamięci 
Przejściem, "' kt6reśmy sami nie wchodzili ni~dy, 
Ku drzwiom zamkniętym, których nie otwierallśmy nigdy 
Do różanego ogrodu. Tak echem w pamięci 
Są wam i moje słowa. 

A na co i po co 
Z misy płatków różanych otrząsamy pyl 
Tego już nie wiem. 

16 

larii\ .\nto. zkiewicz, „Jeune filie allongł!e" 
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T. S. Eliot 

WYDRĄŻEN I LUDZIE 

[fragmenty] 

Mlarah Kurt he cl atl . 1\ µennu fnr the Old Guy. 

l 

My, wydrążeni ludzie 
My, cho~hołowi ludzie 
Razem się kołyszemy 

Głowy napełnia nam ·łoma 

Nic znaczy nk nasza mowa 
Kiedy do siebie szepczemy 
Głos nasz jak suchej trawy 
Przez ktMą wiatr dmie 
.Jak chrobot szczurze1 łapy 

Na rozbitym szkle 
W suchej naszej piwnicy 
[ ... ] 

III 

Tutaj kraina nieżywa 
Kraina kaktusowa 
Tu stawiają kamienne 
Obrazy, ich laski wzywa 
Dłon umarłego błagalnie wzniesiona 
Pod migotem gwiazdy blednącej. 
Czy tak samo jest tam 
W innym królestwie śmierci 
Że budzimy się sami 
W godzinie kiedy wszystko w nas 
Jest czułością i czystymi łzami 
Wargi chcą pocaJunku 
A modlą się do zlamanego kamienia.. 
[ ... ] 
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V 

Więc okrążajmy kaktus nasz 
Kaktu nasz kaktus nasz 
Więc okrqżajmy kaktus nasz 
O piątej godzinie rano. 

Pomiędzy ideę 

I rzeczywistość 
Pomiędzy zamiar 
I dokonanie pada Cień 
[ . .. ] 

Pomiędzy pożądanie 

I miłosny spazm 
Pomiędzy potencjalność 

I egzystencję 

I owoc jej 
Pada Cień . 

[ ... ] 

1 tak się wlafoie kończy §wiat 
1 tak się wlafoie kończy świat 
I tak się wlafoie kończy §wiat 
Nie hukiem ale skomleniem. 
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