
o -u 
u 
<( 
u u 

z 
o 
°' OLU 

co 

<{~ 
z(f) LU w_J 
uo 
(f) o... 

Ino 



TESfNSKE DIVADLO 
SCENA POLSKA 

DYREKTOR 
Dr LADISLAV SLfVA 

KIEROWNIK ARTYSTYCZNY 
RUDOLF MOLIŃSKI 

KIEROWNICTWO LITERACKIE 
RENATA PUTZLACHER 
KAZIMIERZ JAWORSKI 

43. SEZON 
SCENY POLSKIEJ 

GIOVANNI BOCCACCIO 

DEKAMERON 
Adaptacja 
HENRYK CYGANIK 

Reżyseria 

JANUSZ KLIMSZA 

Scenografia 
JÓZEF ROZBRÓJ 

Muzyka 
ZBIGNIEW SIWEK 

Współpraca muzyczna 
Andrzej Macoszek 

Inspicjent 
Ela Kordula 

PREMIERA DNIA 7 MAJA 1994 ROKU 

Kierownik techniczny: J. Hanus. Brygadier sceny: P. Paseka. Światło: J. Odrobina. Akustyk: J. Słowik . 
Kierownicy pracowni teatralnych: krawieckiej: M. Urbaniecova, perukarskiej : E. Radova, 

malarskiej: S. Navratilova, stolarskiej: M. Babilon, ślusarskiej: L. Czernik. 
Montażyści dekoracji: P. Paseka, R. Szarowski, Cz. Spratek. 

Garderobiana: J . Rajtrova. Rekwizyty : R. Chwastek. 

Giovanni 

Maria 

Ni netta 

Emilia 

Alibech 

Niccolosa 

Bartolomea 

Opat 

Starucha 

Mieszczka 

Tessa 

Andreuccio 

Calandrino 

Barnaba 

Bruno 

Paganino 

Nello 

Rustico 

Giaccomo 

Fe ro ndo 

Barto li 

Cyrulik Simon 

Karaluch 

Mnich 

Buffalmacco 

Anioł 

Massetto 

Ricardo 

OBSADA 

PAWEŁ NIEDOBA 

HALINA KOSELA 

BARBARA SZOTEK 

ANNA PAPRZYCA 

BEATA DYTKO 

HALINA PRZECZEK 

LIDIA CHRZAN 

KAZIMIERZ SIEDLACZEK 

HALINA PASEKOWA 

TOMASZ ZARÓD 

ROBERT WDANIEC 

RYSZARD POCHROŃ 

PIOTR AUGUSTYNIAK 

PIOTR ZAWADZKI 

ZBIGNIEW ŻWAK 



BOCCACCIO I JEGO DZIEŁO 

Rok 1348 był dla Florencji rokiem klęski i żałoby. Wyludniło się miasto rażone zarazą. Pomór, co 
prawda, nie należał w owych wiekach do zjawisk wyjątkowych. Ale ten właśnie, objąwszy ogromną 
połać Europy, miał silniej od innych zapisać się w ludzkiej pamięci, utrwalony opisem wielkiego artysty 
słowa, który przekazał potomnym wizję katastrofy, niezrównaną w sugestywnej autentyczności. Rzecz 
przy tym osobliwa: epizod tak ponury stał się ostateczną klamrą książki, która miała być źródłem 
wesołości dla wielu pokoleń i najszerszą podstawą sławy swojego autora. Sławy mocno dwuznacznej. 

Dano Boccacciowi miejsce zaszczytne i zasłużone pośród wielkich klasyków: mistrz noweli, 
niepospolity architekt prozy - tymi i innymi napisami okryła wstęgi jego wieńców historia literatury. Ale 
spoza tego pomnika wyłaniał się zawsze mniej dostojny i kpiąco spozierający sobowtór - wytrawny 
narrator przygód erotycznych, wokoło którego skupiała się znacznie liczniejsza gromada pełnych 
uznania wielbicieli. Między Panteonem a zaułkiem wieczornych schadzek gubił się po trosze prawdzi
wy autor Dekameronu. 

Rozpowszechnione i uporczywe kierowanie uwagi na zmysłową barwę opowieści Boccaccia 
przesłaniało pobieżnym czytelnikom inne, równie istotne rysy tego pisarza. Ale nagości, prężącej się 
swobodnie w niemal że renesansowym już słońcu, nie plamią pożądliwe spojrzenia starców 
czatujących na Zuzannę (ileż to razy postać jej powracać będzie w poezji i malarstwie Odrodzenia!). 
Przy tym reklamowa opaska książki "gorszącej" musiała z biegiem lat mocno wyblaknąć. Rekordy 
erotyczne, o których mówią mnogie - przyznajmy - ustępy Dekameronu, a mówią najczęściej z tym 
śmiechem uznania, jaki towarzyszy wszelkim objawom ludzkiej sprawności, rekordy te łowcom 
dreszczyków i sensacji mogą się dziś wydać naiwne i pozbawione wyrafinowania: są jak wiejski 
razowiec, któremu znawca prawdziwy rad będzie, ale który nie połechce podniebienia chciwego 
wymyślnych doznań. Czy może więc i pod innymi względami ta stara książka zwietrzała, jak 
podniecające ongiś wonności z gotowalni prababki? Cóż każe pamiętać o niej, przedrukowywać ją 
nie tylko we Włoszech, zajmować się nią w ponawianych raz po raz studiach krytycznych? 

Jak zwykle, gdy idzie o książkę dawną, nastręczają się dwa punkty widzenia: jej znaczenie 
historyczne i wartość obecna. Obie zresztą sprawy splatają się z sobą. Czym był Dekameron w chwili, 
gdy się ukazywał, i czym zdołał pozostać do dziś? Dwie strony tego samego medalu, określające jego 
cenę. 

Ściś l e odmierzona polowa wieku XIV to lata powsta
wan ia "Dekameronu". Ogłasz a Boccaccio najpierw 
pie rwsze trzy "dni", aż wreszcie w roku 1353, a moż e nieco 
wcześniej, pojawia s ię zb iór cały, którego zawartość jednak 
narastała z pewnością od dawna. 

W sp uściźnie autora, podobnie jak w ramach umownych 
stulecia, zajmuje on stanowisko centralne. Jest szczytem 
i syntezą działa l ności literackiej Boccaccia, bowiem z jego 
wcześn iejszych dz i eł większość pom nożyła jedynie archi
wa p rzeszło ści . Dwu tylko nie zżarł pył bibl ioteczny: jedno 
to "Fiammetta" , wyznani a kobiety zdradzon ej, zarys 
pow i eści psycholog icznej, drug im jest poemat oktawą 
o nimfach z Fiesole , "Nintale Fiesolano". Najwięcej 

czytelników zachował "Corbaccio" (B icz ), gwałtowna , 

pelna sarkazmu satyra na przewrotność niewieścią. 

Należy Boccaccio do pisarzy, w których twórczości 
wielkie dzieło lat dojrzałych wzbija się wysoko ponad 
wcześniejsze i późniejsze ich książki. Do dzieła tego 
gromadził materiał długo, materiał różnorodny. Zbierał go 
nie tylko z kart rękopisów, ale przede wszystkim uważnym 
uchem chwytał opowieści, czy to krążące wśród kupców 
bywałych na sze rokim świeci e, czy też powtarzane na 
zamkowych pokojach. W znacznej części są to wątki obie
gowe - podobne w tym do baśni i przysłów - które spotyka 
się w różnych krajach i w różnych epokach. Boccaccio 
posiadał jed nak ogromną, dla urodzonego narratora szcze
gó lnie znamienną, umiejętność lokalizacji spraw, o których 
opowiadał. Toteż i historie, najoczywiściej przejęte 
skądinąd, zdają się u niego nierozerwalnie zespalać z tłem 
włoskim. W tym do złudzenia dokładnie wytyczonym 
i nazwanym po imien iu świec ie głównymi ośrodkami są 
Florencja i Neapol, najwięcej miejsca zajmujące w ż yci u 
i sercu nowe listy. Nade wszystko jednak wierny jest 
Boccaccio Toskanii. 

Autor nie poprzestaje na zebraniu zewsząd stu nowel. 
Daje im oprawę słynnej opowieśc i ramowej. Również ten 
pomysł kompozycyjny znamy skądinąd, choćby z cyklu 
"Tysiąca i jednej nocy", a zwłaszcza z księgi "Siedmiu 
mędrców". Boccaccio, włożywszy swe opowieści w usta 
dziesięciu osób, które uszły z miasta przed zarazą, osiąga 
wybitny efekt artystyczny, na przemian wprowadzając 

w grę dwie kontrastowo sobie przeciwne tendencje -
jedność równoważąc rozmaitością. Trafnie architektonikę 
"Dekameronu" przyrównano do romańskiego krużganka: 
równych wymiarów są jego łuki i kolumny, ale gdy przyjrzeć 
się bliżej, każdy kapitel okazuje się odmienny i różnym jest 
ornament poszczególnych, smukłych kolumn. 



Aktorzy tych stu odsłon dzielą się na dwa wielkie rody 
czy obozy: frantów i dudków, kpiarzy i okpionych, nabie
rających i nabranych. Wygrywa tu spryt; nad siłą fizyczną, 
nad przemocą, nad przywilejem społecznego ustroju triumf 
odnosi bardziej lotna inteligencja, zgodnie z zasadą 

przyjętą w mieszczańskiej literaturze wieków średnich: 
w powieści o chytrym lisie lub w wierszowanej nowelistyce 
pikardzkich wierszowanych bajek komicznych (fabliaux). 
Głupota ponosi klęskę nieuchronną, ubodzy duchem są 
wyśmiani bezwzględnie, ukazani w dosadnej, wyolbrzy
mionej karykaturze - jak powracający parokrotnie Calandri
no - zapowiadać się zdają tradycyjne typy późniejszej 

komedii dell' arte. Nawet na krętaczy, filutów i oszustów 
patrzy Boccaccio z wyraźną sympatią, jakby przyklaskując 
ich werwie, pewności siebie, wyzywającemu cynizmowi. 
W opowieściach uchodźców z Florencji obok podziwu dla 
osiągnięć wyostrzonego intelektu, równie mocno i pełno 
brzmi struna druga: jawne i łakome sycenie się zmysłową 
urodą istnienia. 

Przykazaniem naczelnym mądrości życiowej jest dla 
Boccaccia zgodność z naturą, pogodne przyjęcie jej praw, 
zaufanie skłonnościom wrodzonym, podległym światłemu 
rozumowi. Najpotężniejszą zaś z sił, które władają czło
wiekiem, jest miłość - powtarza wielokrotnie. Wrogi 
perwersyjnym nałogom, bez wyrafinowanych niedo
mówień, głód płci odzywa się głośno i nie szuka osłonek. 
Lecz rozgrzeszając zmysły, Boccaccio nie przebaczy 
nigdy, jeśli między kochanków wciśnie się wyrachowanie 
i pospolita żądza zysku. Stąd potępienie najbardziej 
bezwzględne, z jakim spotyka się u niego miłość prze
dajna. Nikt bodaj przed nim w literaturze ery nowej nie 
wyraził tak wymownie podziwu dla olśniewającego piękna 
ciała kobiecego. Ale zgoła odmiennymi środkami, niż dawni 
trubadurzy i tęskniący do anielic poeci dolce stil nuovo, 
umiał zarazem pokazać, jak pod wpływem kobiecej 
piękności budzi się nie tylko pragnienie, ale i wyższe życie 
duchowe w ociężałym dotąd gburze 1 pętaku. 

Tym też głównie tłumaczy się nienawiść tego apostoła "natury" 
do zakonników i mniszek zamkniętych w klasztorach, gdzie usiłują 
- na próżnol - przeciwstawiać się tak drogiej mu zasadzie: "Nic 
wbrew przyrodzeniu I" A odraza ta przemówi/a tym silniej, ze 
znajdowała uzasadnienie w obyczajach ówczesnych w owych 
przejawach zwyrodnienia życia zakonnego, które stać się miały 
jednym z bodźców Reformacji. Ale wprowadzając na scenę 
lubieżnych mnichów i swawolne kobieciątka w habicie, nie 
wyróżnia się Boccaccio ani nowością tematyki, ani ostrością pióra. 
Te same motywy przewijają się już wcześniej przez farsę i nowelę, 
a czymże była, w porównaniu z nimi, zdumiewająca, gniewna 
śmiałość Dantego! Nie był Boccaccio satyrykiem z temperamentu, 
nie zwykł oburzać się i zajmować postawy atakującego szermie
rza. Bawił się - na ogół bez żółci - widowiskiem, które oglądał, i 
dość mu było, że czynił je tak często przedmiotem powszechnego 
śmiechu. Sprawy religii i Kościoła sprowadzone jednak zostały w 
ten sposób na poziom rzeczy ludzkich, jak wszelkie tedy rzeczy 
ludzkie, podległych krytyce, mogących być podnietą do żartu, 
a nawet wyzbytej szacunku drwiny. 

ł 

W dziele Boccaccia czujemy powiew, w istocie 
swej renesansowy, już na wstępie: groza zarazy nie 
budzi w kompanii florenckich przyjaciół lęku przed 
rychłym może wezwaniem na sąd w zaświatach, 
a chociaż wypełniają oni to, co poczytują za swój 
religijny obowiązek lub godny zachowania zwyczaj, 
i nie gdzie indziej, lecz w kościele rodzą się ich 
wspólne plany, przecież nie skłonni są do posy
pywania głów pokutnym popiołem, lecz w wesołości 
i pogodnej myśli widzą najlepszą rękojmię 
wymknięcia się zagładzie. Tak broniąc praw ciała, nie 
potrącając o nadzieje nieśmiertelności, jedno 
z głównych i powszednich zarazem zadań człowieka 
widzi Boccaccio w zachowaniu sprawności fizycznej 
i umysłowej, a w obliczu gwałtownych starć z losem 
- w wierności samemu sobie. 

W mnogiej galerii postaci, jakie przewijają się przez epizody 
tej pierwszej "komedii ludzkiej", przewodzi typ energetyczny, który 
dal podwaliny nowej kulturze Renesansu, górą jest dowcip wsze
rokim, staropolskim tego słowa znaczeniu, rozstrzyga pomysło
wość i zdolność do czynu jednostki, równocześnie śmiałej i prze
zornej. W przeszłość oddalił się już feudalizm średniowieczny, we 
Włoszech zresztą nie zakorzeniony nigdy tak silnie, jak za Alpami. 
Lecz przeszłość ta pozostawiła w spadku zarówno liczne rysy 
okrucieństwa, powtarzające się w "Dekameronie", jak i zdobycze 
dworskiej ogłady, wytwornością manier pokrywające nieraz 
szorstką grubość skóry Obcy nostalgii za przeszłością, Boccaccio 
jednak przeniknięty jest kultem rycerskich form współżycia, 
obyczajów, które wydały pojęcia tak często powracające w stro
fach poetów ówczesnych, jak cortesia i gentilezza - dworność 
i szlachetność. 

Sam Boccaccio zachęcał, by z ks1ązki jego brać to, co komu przypada do 
smaku. Być moze. iz kilkadziesiąt nawet jego nowel odłozyć przyjdzie bez zal u 
do lamusa Ale obok tych przewin jest w "Dekameron1e" pod dostatkiem zalet, 
usprawiedl1w1ających ponad sześćsetletni jubileusz antenata. Wysoki kunszt 
narracji, umiejętność zespalania człowieka z otoczeniem, trafność 1 oszczędność 
załozeń psychologicznych, potrącanych dyskretnie: nieprzeciętna zdolność 
syntetycznego spojrzenia, umiejąca wydobyć rys najbardziej istotny i na nim 
poprzestać - oto parę cech Boccaccia. które i dziś każą w mm uznać pisarza 
znakomitego, 1 to z tym większym przekonaniem, 1m dojrzalsza jest nasza 
umiejętność obcowania ze starą ksiązką Zapewne, nie Jest to ks1ązka z rzędu 
owych wiernych towarzyszek, które nie odstępują nas w zlej czy dobrej doli, nie 
zadziwia rozpiętością zagadnień, jakie przed nami odsiania. nie wiedzie na 
samotne szlaki myśli oswojonej ze szczytami, nie mieści w sobie ogromu gorzkiej 
i krzepiącej wiedzy o człowieku. Ale przyrodzoną jej strefą pozostanie łagodny 
krajobraz wzgórz toskańskich, budzący zaufanie do mądrości natury, opatrzony 
wszędzie znakiem twórczego wysiłku człowieka, gdzie dowcip i śmiech krążą 
wśród dobrej kompanii Jak wino, a zmysłowe piękno w słońcu zanurzonego świata 
pozwala zapomnieć o mrocznych głębiach nocy. 

Mieczysław Brahmer 

(Fragmenty przedmowy M. Brahmera i drzeworyty Augustina de lani 
z włoskiego wydania "Dekameronu" N./enecja 15181 pochodzą z drugiego wyda
nia "Dekameronu" /PIW, Warszawa 19571) 



DYNAMIKA ŻYCIA 
Gdy świat młodszy był jeszcze o pół tys i ąc leci a, zewnętrzne formy wszystkich przypadków ludzki ego życia 

rysowały się o wiele ostrzej niż dzisiaj. Dystans między cierpieniem i radości ą, między nieszczęściem 
i szczęści em wydawał się wówczas o wie le wi ększy ; wszystkie przeżyci a mi ały wtedy ten stopień żywiołowości 
i wyłączności , jaki dz i ś radość i cierpienie osi ąg ają jeszcze tylko w umyśle dzi ecka. Każde zdarzenie, każdy 
czyn ujmowany był w okreś lone i wyraziste formy, zdominowany przez podniosło ść rygorystycznie utrwalonego 
stylu życi a. Wielkie zdarzenia: urodziny, małże ństwo, śmierć, opromieniał - dzięki sakramentowi - blask boskiej 
tajemnicy. Ale również i drobniejszym sprawom, jak podróż, praca, odwiedziny, towarzyszyły tysi ące błogosła
wi eństw, ceremonii, przysłów i form towarzyskich. 

Nędzarze i ulomni mniej zaznawali ulgi ni ż dzisiaj, cierpienia te były g roź n i e jsz e i cięższe do zniesienia. 
Choroba stanowiła silniejszy niż dz i ś kontrast ze zdrowiem, ostry mróz i przerażające ciemności zimy były zle111 
bardziej istotnym n i ż dzi ś . S ł awą i bogactwem cieszono się gwałtowni ej i bardziej pożądliwi e ; wyraźniejsza ni ż 
dz i ś dzi e li ł a je granica od żałosnego ubóstwa i lichoty. Obramowany futrem strój dworski, jasne ognisko kominka , 
trunek, ża rt i miękkie ł oż e ceniono wówczas bardzo wysoko , do czego może n ajdłużej przyznaje się powieść 
angielska, potrafi ąca też owej radości dać najżywszy wyraz. Wszystki e sprawy życiowe dzialy się publicznie 
zarówno w swym przepychu, jak i w okrucieństwie. Trędowaci halasowali grzechotkami i odbywali procesje, 
żebracy jęcze li po kościołach i wystawiali na pokaz swoją szpetotę. Każdy stan, każdy zakon , każde rzemiosło 
wyróżn i ało s ię własnym strojem. Możni panowie nie wyruszali nigdy bez zbytkownej broni i okazalego orszaku, 
wzbudz ając tym zawiść i strach ; wymiar sprawiedliwości, sprzedaż towarów, wesele i pogrzeb - wszystko to 
głośno dawało o sobi e znać poprzez procesje, krzyki , wyrzekania i muzykę. Zakochany nosił barwy swojej damy, 
towarzysz cechowy - oznakę swego bractwa, stronnictwo - barwy i herb swego przywódcy. 

Również zewnęt rzny wygląd miasta czy kraju charakteryzowały te same kontrasty i ta sama barwność. 
Miasto nie przechodzi ło tak, jak dzisiaj, w chaos niedbale rozłożonych przedmieść o ziejących pustką fabrykach 
i monotonnych domkach mieszkalnych , ale pięło się niezliczonymi, ostrymi wieżami, zwarte, wyodrębnione , 
zamkni ęte w swych murach. I choć wysoko i dumnie wznosiły się kamienne domy szlachty i bogatych kupców, 
to jednak nad całym obrazem miasta dominowały stromo podnoszące się w górę masywy kościołów . łstnial też 
pewien dźwięk, który raz po raz zagłuszał zg i ełk pracowitego życia, i chociaż brzmiał różnorodnie , nie mieszał 
s i ę jednak nigdy z innymi odgłosami ; potrafi! on na krótko wznieść wszystko w sf e rę ładu . Były to dzwony. 
W życiu codziennym dzwony st awały się jak gdyby dobrymi duchami ostrzegawczymi, które poufałym głosem 
zwiastowały smutek lub radość , spokój albo niepokój, niekiedy zwoływały , to znów upominały. Głębokie wrażenie 
mus i ały również wywierać procesje . Gdy czasy był y ponure , a zdarzało si ę to czę sto , wychodzono z procesjami 
niekiedy dzie ń po dniu , niektóre procesje trwały nawet całymi tygodniami. Poza tym - wjazdy książąt, przy
gotowane z wielką pomysłowości ą przy użyciu wsze lkich środków, jaki mi można było rozporządzać . I nieustan
nie - egzekucje. Okrutne podniety i prostackie wzruszenia płynące z miejsca st raceń stanowiły ważny składni k 
w strawie duchowej dla ludu. Były to widowiska z moralnym pouczeniem. Trzeba też koniecznie wniknąć myślą 
w nieustanną gotowość do płaczu i do duchowych prz eobraże ń, żeby móc pojąć, jaką barwność i intensywność 
miało wówczas życie. 

Na skutek trwałych kontrastów, na skutek różnorodności form, poprzez które wszystko przenikało do umysłu, 
życie codzienne miało w sobie żywiołowy wdzięk i namiętną sugestywność , ujawniające się w nastrojach 
zróżnicowanych , od prymitywnej rozwiązłości , gwałtownego okruc ieństwa aż po serdeczne wzruszenia; 
pomiędzy takimi przeciwieństwami oscylowało średniowieczne życie miejskie . 

(Johan Huizinga, Jesień Średniowiecza) 

'Druhu radosnych chwil mojej młodości, 
Któremu równy już mi nie był dany, 
Jeśli istniejesz gdzieś na wysokości, 
Proś Boga, łzami szczerymi zalany, 
Za tę, co tutaj usycha w żałości, 
Idąc w hymenu szlak, cierniem usłany! 
Niech się nie goją mego serca rany, 
Niech dawny płomień znów we mnie zagości, 
Lub niechaj przetnie śmierć moją męczarnię! 

(Giovanni Boccaccio, Dekameron) 



PRZEDSTAWIAMY PIOTR ZAWADZKI 

Urodzony w Żychlinie, ukończył Liceum 
Ogólnokształcące w Zgierzu, a następnie 

Studium Fotograficzne w Łodzi. W liceum po raz 
pierwszy zetknął się z teatrem, występując 

w teatrze amatorskim "ORFA". Jedną 
z ważniejszych jego ról był Józio w "Ferdydurke" 
W. Gombrowicza - spektakl ten zdobył Grand Prix 
na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Amator
skich w Stalowej Woli. W 1989 roku zagrał w 
monodramie na podstawie opowiadań S. Mrożka 
pt. "Oblężone miasto" i na Ogólnopolskim Spotka
niu Amatorskich Teatrów Jednego Aktora 
w Zgorzelcu zajął drugie miejsce. 

W 1990 roku wygrał konkurs na stanowisko 
asystenta reżysera w łódzkiej Wytwórni Filmów 
Fabularnych i był m. in. współtwórcą dwu 
odcinków fabularyzowanego dokumentu dla TVP 
z cyklu "Dzieje kultury polskiej". W sezonie 
1990/91 podjął pracę w chorzowskim Teatrze 
Rozrywki (zagrał m. in. w "Kramie z piosenkami", 
"Rozkosznej wojence", "Monachomachii", rock -
operze "Niespokojny ocean" i musicalu "Czaro
dziej z krainy Oz"), w międzyczas ie wystąpił 
również w Teatrze TV i filmie "Czysta rę ka" (rola 
Ojca). Kolejne dwa sezony w Teatrze Nowym 
w Zabrzu zaowocowały spektaklami "Chłopiec 

z gwiazd" i "Lord w walizce". 
Pragnie dużo grać, przede wszystkim w sztu

kach Szekspira, Czechowa, Fredry, Mrożka, 

Pintera i Woody Allena. Jego wymarzoną rolą jest 
Cyrano de Bergerac. 

No i czeka skromnie na ... Oscara. 

HENRYK CYGANIK 

* * * POZOSTAŃ NIEDOMKNIĘTA 
"DEKAMERONU" KSIĘGO. 

PRZEZ TEATR CIENIE PRZEMKNĄ, 
LUDZIE W POŚCIELI LEGNĄ. 
ZAGŁUSZY KIERAT PROZY 

HARFĘ POEZJI SREBRNĄ„. 

WEJDZIEMY W MASKI, W POZY_ 

BĘDZIE NAM WSZYSTKO JEDNO· 
' 

TY WTEDY OTWÓRZ KARTĘ 

NA OBOJĘTNEJ STRONIE 

I ZAKAZANYCH JABŁEK 

NASYP W OTWARTE DŁONIE. 

ROZBIERA SIĘ FIAMETTA, 

LEJE RICARDO WINO. 

KURTYNA SPADA LEKKO 
' 

W SEN JUŻ WIDZOWIE PŁYNĄ. 
ZAMYKA TEATR DRAMĘ 

- DRAMAT ZAMYKA ŻYCIE. 

A ŚMIERCI WCIĄŻ TE SAME, 

DALEJ ZAŚ - TAJEMNICE. 

GDY DROGA W CIERNIACH, W LĘKACH, 
W MYŚLACH SIĘ ZMORY LĘGNĄ 
- POZOSTAŃ NIEDOMKNIĘTA 
"DEKAMERONU" KSIĘGO. 
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