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Premiera: 7 III 1992 r. 

Najbliższa premiera: 
Zbigniew Herbert 
Jaskinia filozofów 

W. Shakespeare 

Dyrektor Naczelny 1 Arrysryczny 
Tadeusz Bradecki 

Marian Stala 

\'\/ finale Snu 1100· letnie/, gdy już opustoszała scena, 
Puk, błazeński pomocnik króla elfów, zwraca się 

drwiąco do publiczn >Ś ci: 

Jeśli nasze z1viewne cienie 
Budzą twe zniecie1pii1JJie11ie, 
"?011t)lśf, J})idzu, żeś spal chu;i/ę, 
Ześ te z/auJ' śni! - i (yle. 

Ironię współreżysera zdarzeń, które rozegrały się 

pewnej czerwcowej nocy, łatwo dostrzec. Dobrze 
widoczny jest także jej adres. J eś li ktoś nie ma 
odwagi, nie potrafi sta nąć t\varzą w twarz z wy
zwalającą, ale g roźną prawdą o cz łowi e ku, o ludzkim 
sercu, niechaj uzna przygody Tytanii i perypetie dwu 
par ko chank ó w za przywidzenie, za męczący ale 
nie realn y koszmar. I niech czeka na cieka,vsze sny ... 

Dostrzeżenie i zrozumienie zawartej w monologu 
Puka ironii nie powinno jedna k przesłaniać innej, 
równie ważnej kwestii. Jeśli ko media Shakespeare'a 
ni e jest snem, to czym właściwie jest? 
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Odpowied ź na to pytanie zawiera nieunikniony, a w y
nika jący z wieloznaczności sk)\v paradoks. Sen IW()' 

letnie; nie jest czymś znikliwym i nieistotnym, a jednak 
jes t snem. Snem, to znaczy kunsztowną grą, skom
plikowanym scenicznym widowiskiem. \X: ięcej: jest 
grą spotęgO\vaną, zwielokrotnioną; jest teatrem ro
dzącym inny teatr. Konsekwencje tego stanu rzeczy są 
oczywiste, choć niekoniecznie zgodne ze zdroworoz
sądkowym widzeniem świata. 

Na przykład: skoro wszystko, co dzieje się w Śnie 
jes t grą, udawaniem, to niemożliwe jest (wewnątrz 
tego właś nie dramatu) bezpośrednie pov.1iedzenie czy 
pokazanie cze croś, co byłoby wolne od teatralno ści, 

autentyczne. Jedyną drogą do pokazania prawdy 
ludzkich przeżyć staje się w tej sytuacji jawność g ry. 
Czysty ton można przekazać tylko poprzez fałszywie 
ustawiony głos, do tragedii można dotrzeć tylko 
poprzez parodiującą ją groteskę ... Tak właśnie jest 
z historią Pyrama i T yzbc, odegraną przez Pio tra 
Kloca i jego niezbyt rozgarniętych przyjaciół. Śmiesz
ność ich gry, naiwność z jaką przyznają się do zabawy 
w teatr, nie niszczy ostatecznego efektu. Przeciwnie: 
pozwala go wydobyć. \Xi śmieswości i naiwności 

teatralne j trupy rzemieślników ukryty i ocalony jest 
tragizm autentycznych ludzkich uczuć. Fałszywi, kon
wencjonalni, nieświadomi swej płaskiej teatralności są 

natomiast obserwujący i komentujący „tragedię do 
śmiechu" dworacy. 

Przykład drugi, równie istotny: z prawdą o sobie 
samych spotykają się Hermia i Lizander, Helena 
i Demetriusz (nie mówiąc o Tytanii) wtedy właśnie, 
gdy stają się mimowolnymi aktorami inscenizowanej 
przez Puka, okrutnej i gwałtownej komedii omyłek. 
Gdy czar przestaje działać, zapominają (usuwają 

w niepamięć?) o praw cizi w ości „snc')\v noc:' letniej" 
- i powracają do fałszu dwo rskiej codzienności. 

Przvkładv można bv mnożvć .. . wsz,·stkie one i tak 
„ ~ „ ·' • 

wiodą do jednej tylk o ogólnej zasady . Jeśli \Vszystko 
w komedii Shakespeare'a jest snem, grą, teatrem - to 
jednocześnie sen, o-ra, teatr są metaforami świata. Są 
odsłonięciami rzeczywistości w jej istotnym, <rlębokim 
wymiarze . 
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'" D U i! TRI L S/ 

if:/szystko ma jakl~y zatarte kontm~y) 
Jak szczyt ]J) oddali) stopion_)' z ob/okiem. 

HLR AIL\ 

A mnie się zdtye' że JJISZJIStko dokolcz 
iVidzę jJorbJJ(jjnie. 

HF ll ]\. \ 

Ninie także ,· (. .. ) 

Dl\! I :T R Il S7. 

CZJI aq} ;est to rzeczpvifcie jmva? 
k fr11n u1ciąż wrażenie) że to dalsZJ' cząg 
Smt. (. .. ) 
WsZJ1stko się zJ,adza. Tak) to j ednak jaiva. 

C\ CH\ /C \ 11it 1mcr lt/111~1 w dunu czcniu St:rn i-.. b w.i l.h r.u l c.z :1 k:1 



Świat kreowan y w .fnie nocy letnie;, ' w iat prz ysłonię t y 
maską teatralnvch konwencji, uderza swym bogact
wem, więce j: swoją k ompletnością . T o \vra żenie pe łni 
nie jest wynikiem nagromad zenia du żej il o ści elemen
tó w. J ego źródłem jest racze j przeświadczenie, iż 

ś wiat jest kosmosem, to znaczy wielką, upo rząd

kowaną całością, i że recruly o wego porządku można 

odkryć i ogarnąć rozumem ... T e j starej lecz zasad
niczej myś li nie wyraża Shakespeare wprost, nie 
przytacza je j żadna z pos taci - a jednak: je j ślady 
łatwo odcz ytać w wie l o ści i powiązaniu aspe któ w 
rzeczvwistości, jakie fakt ycznie pojaw iają się w w ypo 
wiedziach bohaterów, wy rażając ich sposób myślenia 
1 postrzegania świata. 

Zaczynając od kwestii o czywistej i podstawo wej: 
bohaterowie Sn11 obdarzeni są wyraźną wied 7ą o waż
ności usytu o wania ich świata, Z iemi, we wszech
świecie . i\.fają świadomość byto \vania w świecie po d
s łonecznym i (o czym za chwilę) podksiężycowym. 

Wiążą S\ve ż y cie i lo sy z ko smiczn ym rytmem, ze 
stanem planet, z miejscem w księżycowych cyklach. 
\\! sposób naturalny zdają s i ę przyjmować, iż równo
\vaga świata fi zycznego, ś wiata natury jes t pochodną 
zmieszania i współ-istnienia czte rech żywiołów: wody, 
ziemi, ognia i powietrza ... żywiołów, któ re mogą się 
przynągać bądź odpychać. 

ldea porządku wpisana jest też w występowanie 

o bo k siebie świata ludzi i świata elfów. J est o becna 
,,. hierarchiczności relacji s połecznych. Przypo mina 
o nim spięcie prawa pań s twa ( księcia, o jca) - z domi
nującym w lesie pra\vem natury. 

\Xi ięce j: uporządkowaniu świata fi zycznego , makro
kosmosu - odpo wiada harmonia świata m >ralnego, 
mikrokosmosu ludzkiej os 1by w jej cielesnym i du
cho wym w ymiarze . T ym, co łącz y oba światy i po
twierdza ich nadrzędną jedność - s ą zasad y miłości 
i nienawiści, przyciągania i odp ychania ... 
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' J Tl LI .l SI: 

Jakim narzędziem pomożesz mi skróci/ 
lł:/ieczór? Teatrem? 1Vl11ZJ,1ką? Baletem? 
Spędź11~J' czas milo - tak nqjlatwiry zllhi/ 
Czas. 



Przeświadczenie o istnieniu i i stotn oś ci ładu kosmosu 
i porządku moralnego pojawia się w komedii Shakes
peare'a nie tyl ko pośrednio , lecz także: poprzez 
zaprzeczenie„. T o znaczy; ład staje się widoczny 
w momencie jego naruszenia, wtedy, gdy w świat 

wkracza chaos, nielogiczność. To właśnie jest zasad
niczym tematem S1111 llOC)i letniej, motorem przed
stawion ych \V nim zdarzeń. 

Sygnałem wkroczenia w sw1at ni eporządku jest 
złamanie przez Hermię nakazu o jca i kłótnia międ7y 
Oberonem i Tytanią. (Jak widać, sygnały nieładu 

pojawiają się jednocześnie w św i e cie lu dz i i el fów. 
Motywuje to spotkanie i zmieszanie obu rzeczywisto
ści„.) Prawdziwym jednak wcieleniem destrukcji, czy 
lepiej: jej duchem jest - zachęcony do działania przez 
Oberona - Puk. T o on podsuwa Tytanii jej ludzko
-zwie rzęcego kochanka (burząc pr7y tej oka7ji granice 
nie tylko między ludźmi i elfami, lecz także mii;:dz\· 
tym co ludzkie i tym co zwierzęce w człmvieku„.). To 
on igra uczuciami Hermii, H eleny, Lizandra i Deme
triu sza . To on parali żuje działani e rozsądku i wyzwala 
tkwiące w ludziach instynkty. To on kieruje bohate
rów Sntt nOC)' letniej w stronę (jak to niegdy ś naz\vał 

Jan Kott) „ciemne j zony zwierzęcej miłości"„. t\ po
środku wszystkich tych zdarzeń wygłasza S\Ve myś
lowe credo: 

Nqjśmieszniejsze dla chochlika 
Gr(y logika calkiem znika 

Mówiąc te słowa Puk pozostaje błaznem ... nie ulega 
jed nak wątpliwości, iż jego działania, jego niechęć do 
formującej obraz świata logiki i zamiłowania do 
„tradycyjnych reguł nieporządku" - zabarwione są 

\vyraźnym demonizmem. Albo, inaczej rzecz ujmując: 
Puk odkrywa przed nami i dla nas demoniczność 

tkwiącą w chaosie, w braku porządku. \Vyz\vala 
i wykorzystuje destrukcyjną stronę nie tylko natury 
ludzkiej, ale też natury w ogóle. Odsłania ciemność 
instynktów i bez ład przyrod v, skłócenie żywiołów„. 

\"X/s kazując demon_iczność działań Puka, można po
paść łatwo w nadmierne demonizowanie tej postaci 
i dojść do zbyt prostego wniosku, iż o n właśnie 

odpowiada za całe zło świata. Prawda jest trochę inna. 
Puk nie ma boskiej mocy kreowania bytów z nicości. 
On tylko wydobywa na światło dzienne to, co 
pozostawało w mroku. t\ więc: sprzyja poznaniu 
i samopoznaniu. (N ie jest to, dodajmy, pierwszy 
diabeł o takich ambicjach„.) Po dru~rie zaś: moc Puka 
uza leżniona jest od siły człowieka. Dopóki człowiek 
dysponuje silnym poczuciem własnego wewnętrznego 
ładu - dopóty zetknięcie z bezładem, z ciemną stroną 
własnej psychiki nie może mu zaszkodzić, ba, może 

go uczynić pełniejszym. Niebezpieczeństwo pojawia 
się w chwi li, gdy bezład, ciemność, przekroczenie 
norm staje się jedyną rz eczywistością„. 

W świecie, o którym mówi Shakespeare, powrót do 
ładu przy rody i moralnego porządku jes t możliwy. 

(Co nie znaczy, iż bohaterowie komedii właściwie tę 
możliwość wykorzystują i że poznana prawda \vzmac
nia ich wewnętrznie„.) ,\le też : \Varto się zastanowić 

nad tym, iż Puk zapowiada „sny ciekawsze", znacznie 
groźniejsze. 
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\'( ll)S/F\U..: .\ 

( ... ) ho materia smt stale tam będzie 

CZ)'17ZŚ podSZJ'fa, a pod {)'m CZJilllf ŻJlJ!)'JJJ, Z czego 
,~lę/Jia laka, że dna U1 ogóle nie będzie i zm/JieJJJa/JI 
ją przed KsiężJ'cem na sam koniec sztllki) 
ten co prZJ1chodzi na kot!ett . Albo l!ynqjmniej 
e}})enfua!nie, żel?)' doda/ jak 11qju;ięcej JJJdzięktt, 
zaśpieJJJam ją w scenie pośmiertn~j. 



Abstrakcyjne rozważania o kos mo sie i chaosie, o kru
chości ładu i sile przypadku moo-ą się w ydać dalekie 
od tonu komed ii Shakespeare'a, od bo~:ractwa i giętko
ści jego wyobraźni. Bohaterowie Snu 1101)' /et11ie; ni e 
wygłaszają filozoficznych kwes tii, lecz przeżywają 
gwałtowne, nie dające się zracjonalizować uczucia ... 
Może więc lep ie j mówić o tym świecie językiem 

poetyckiej wyobraźni? 

Sen nOC)' letniej od słania świat, który poddan y jest 
władzy księżyca, świat rzeczyw iści e sublunarn y. Księ
życowy blask -- i wpły\v związanych z nim symbo li, 
prześ wiadczeń, wvobrażcó - przenika tu wsz\'Stko, 
towarzyszy każdemu zdarzeniu. (N awet historia o Py
ramie i Tyzbe ni e może się bez niego obyć.) 

Ta \vszechobecność księż yca (i spokrewnionego 
z nim żnviolu - wody) nie jes t wcale składnikiem 
tła, elem,entem nocno -se.nnego pejzażu. O dwrotnie: to 

z symboliki ziemskiego sa~elity wyprowadzić można 
cały niemal po kazany w Snie no~y le!ni.e; świat. 

Spoci znaku Luny wywodzi się przede \vszystkim 
przesycający ten dramat er tyzm. G\vałtown y , łączący 

ze sobą kwartet ko chank ów . Ciemny, kulminujący 

w ludz ko-zw ierzęcej miłości Tytanii. I jałowy, zbli
żający się do dekadenckiego przesytu i znu żenia. 

(O „bezpłodnym, zimnym księżycu" mówi T ezeusz 
do Hermii, strasząc ją losem „mniszki"; parado ksal
nie, zimny księżyc to także jego znak, związany nie 
z ascezą, lecz wyczerpaniem dawnymi przygodami. 
„Fatalny księżyc" połączył też ni egd yś Oberona i Ty
tanię.) 

Światło księżyca pobudza nastrój szaleństwa, klimat 
zmysłowej nadwrażliwości, opano\vujący wszystkich, 
którzy w czerwcową noc przemierzają podateński 

las ... Z zamglonecro księżv cowego blasku wdania się 
i materializ~je nierealn y Świat elfów, wprm~adzający 
tyle zamieszania w świat ludzi, ale też przypominający 
o potęd ze wyobraźni ... 

\X/reszcie zaś: księżycowa poświata przypomina 
o nieodkrytej, tajemniczej stronie natury i ludzkiego 
wnętrza. I chyba z jej bladością (i z powracającym 
w .\'nie kilkakrotnie, a spokrewnionym z lunarną 
symboliką obrazem perły) \viąże się to, co w dramacie 
najbardziej enigmatyczne i nied opo\viedzianc: chło

piec, który stał się powodem kłótni O berona i Tyta
nii. Jego postać obdarzył Shakespeare nie dającą się 

ominąć nil'.jasnością. Być m >Żl'. jest tylko znakiem 
nienasyconego (a później: zaspokojonego) pożądania 
Oberona. Być może symbolizu·je tęsknotę za czymś, 
co trudno osiągalne, "czyste, przywracające ład św iata 

1 ład wewnętrzny. Odpowiedź należv i do reżyse ra, 

i do każdego z widzó\v. 

\Xfspółczesn y człow i e k wie (z pewnością zaś: sąd z i, że 

wie) trochę więcej o świeci e bez log iki i tajemnicach 
ludzkiej podświadomości niż człowiek renesansu. N ie 
zwalnia go to wcale od odpowied7.i na pytanie co 
zrobić z zakłócającą spokój codzienne ro bytowania 
prawdą o ciemnej stronie świata i własnej osobowości. 
J eś li kogoś takie pytania nudzą czy niecierpliwią, to 
powinien (jak doradza Puk) uznać je za sen i dalej 
czek ać na „ sny ciekawsze". 



I ! l ·:L.1-0 '\ .\ 

( „ .) RozsqdkN praJJ!idla 
W S/Joch się 11te liczą roz11m l110C SIJJC!_ traci: 
I\ ie hez poJ,JJod11 111 dziecięcej postaci 
Portretz!Jemy \lfilośl) ho oklamać 
]:...,atu.JO się daje, samo skloww lomac: 
Przysięgi) 11icz:y111 ttr}})iS p rzy zahaJJ!ie . 
(„. ) 

Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej 
ul. Jagiellońska 5 
31 -010 Kraków 
Dyrektor Naczelny i Artystyczny 
tel. 2129 77 
Z-ca Dyrektora ds. Administraryjnych 
tel. 2133 53 
Sekretariat 
tel. 212977, 21 33 53 
fax 21 33 53 
telex 32 64 83 stary pl. 
D"Ża Scena 
pl. Szczepański 1 
kasa biletowa ul. Jagiellońska 3 
tel. 22 40 40 lub centl.'ała tel. 22 85 66, 22 87 63, 22 80 20 
Scena Kameralna 
ul. Starowiślna 21 
kasa biletowa ul. Starowiśłna 21 
centrala tel. 21 19 95, 21 19 98 
Ma/a Scena 
ul. Sławkowska 14 
tel. 215976 
kasa biletowa ul. Jagiellońska 3 
Sala im. Heleny Modrz.eje1nleiej 
pl. Szczepański 1 
kasa biletowa ul. Jagiellońska 3 
Kasy biletowe prowadzą sprzedaż: 
- wtorek, środa , czwartek, piątek, sobota 

od 10° 0 do 13°0 i dwie godziny przed przedstawieniem 
- niedziela dwie godziny przed przedstawieniem 
Przedsprzedaż biletów rozpoczyna się 5 dni przed spektaklem 
Organizacja Widou1ni 
ul. Jagiellońska 3 
rezerwacja biletów indywidualnych i grupowych 
codziennie z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych 
od 9° 0 do 16° 0

, w soboty od 8° 0 do 13° 0 

tel. 22 40 40 łub centrala teł. 22 85 66, 22 87 63, 22 80 20 
M"Z.ellm Starego Teatr11 
pl. Szczepański 1 
centrala tel. 22 85 66, 22 87 63, 22 80 20 
czynne na godzinę przed p rzedstawieniem w czasie antraktu 

Rtdaluja progra11111: 
Maryla Zielińska 
Opra,0111anit grafi'Z_nt : 
Lech Przybylski 

Skład:: Zakład Składu Tek.có w KR AKSET • Druk: DEKA Krakow 1cL SS1906 



Cena programu z wkładką 
12.000 zł 



William Shakespeare 
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11RT12IRJ 

(A Mids11mmer Nighl's Dreame) 
w przekładzie Stanisława Barańczaka 

partie tekstu w scenach Helena - Htrmia - Dtmtlri11sz. - Lizander w tłumaczeniu Konstantego I. Gałczyńskiego 

OSOBY 

TEZEUSZ, ksU,.że Aten Ryszard Łukowski 

HIPOLIT A, królowa Amazonek, narzeczona Tez.e11sz.a { Anna Dymna 
Agnieszka Mandat 

EGEUSZ, qjciec Hermii Andrzej Buszewicz 
LIZANDER, zakochany w Hermii Marek Kalita 

DEMETRIUSZ, faworyt qjca Hermii w staraniach o jej rtkt Artur Dziurman 
HERMIA, zakochana w Lizandrze Dorota Segda 

HELENA, zakochana w Demetri11.rz.11 Anna Radwan 
FILOSTRA T, Mistrz. Zabaw na dworze Tez.e11sz.a Jan Monczka 
MARSZAŁEK PARTII KONSERWATYWNEJ Tadeusz Jurasz 

MARSZAŁEK PARTII Y Jan Krzyżanowski 

OBERON, król Elfefw 

TYT ANIA, królowa Elfów 

PUK, alias Robin Filut, blaz.en i pomocnik Oberona 
GROSZEK 

GORCZYCZKA 
PYŁEK 

ELF 
ELF-PT AK Elfy z. or.rz.akll Tytanii 

DYRYGENT PIE.KŁA MUZYKANTÓW 
STRUSIOPAW 

DIVA 
PAJĘCZYNKA 

PIOTR KLOC, cieśla (Prolog w .rz.t11ce „Piram i Tyz.be") 
MIKOŁAJ PODSZEWKA, tkacz. (Piram w tejże sztuce) 

FRANCISZEK PI.SZCZAŁA, latacz. miechów ('[yz.be w tejże sztuce) 
TOMASZ DZIOBEK, naprawiacz. l,!lrnków (Sciana w tejże ;ztuce) 
IGNACY CHUDZINA, krawiec (Swial/o K.ritżyca w tejże .rz.t11ce) 

FRAMUGA, stolarz. (Lew w tejże .rz.t11ce) 

REŻYSERIA 

Jan Peszek 

{ 
Agnieszka Mandat 
Monika Niemczyk 
Krzysztof Globisz 
Małgorzata Hajewska-Krzysztofik 
Andrzej Kozak 
Lidia Duda 
Piotr Skiba 
Janusz Koprowski 
Rafał Jędrzejczyk 
Ewa Kaim (Pws·11 
Elżbieta Willówna 
Beata Paluch 

Zbigniew Kosowski 
Jerzy Grałek 
Szymon Kuśmider 
Bolesław Brzozowski 
Krzysztof Stawowy 
Leszek Świgoń 

SCENOGRAFIA 

Rudolf Zioło 
PLASTYKA RUCHU SCENICZNEGO 

Agnieszka Łaska 

Andrzej Witkowski 

Asystent reżysera Marek Kalita 

Ili W CZASIB PRZEDSTAWIBŃ NIE WOLNO FOTOGRAFOWAC, FILMOWAC ANI OOll:ONYWAC NAGRAŃ DŻWl.ĘKOWYCH Ili 

Z-ca Dyrektora ds. Administraryjnych Ryszard ]. Skrzypczak • Kierownik Muzycz'!Y Mieczysław Mejza • Promoqa i Reklama Anna Lilak 

inspif)tnl 

s11fler 

ktJSli11my: 
pracownia krawiecka damska 

pracolł'nia krawiecka mtska 

dekoragt: 
pracolł'nia b11taforska 

pracownia malarska 

pracolł'nia stolarska 

pracolł'nia il11sarska 
pracolł'nia tapicerska 

charakltryzaga 
ńPiatlo 

dź.•irk 
gló•ny brygadzista 

kitrolł'nicl•o techniczne 

koordynaga prary artystycznej 

Marla Kaczmarczyk 

Michalina S tarczyk 

Halina Drah111 

Fryderyk Kalklls 

Barbara Nolł'ak 

Małgorzata Talaga 

Wiesia• Wróbel 

Lesz.tk B11bak 

Józef Wydmański 
Ttrtsa Nitdrygas 

Marek Kos, Pa•tl Basa 

Andrzej Kaczmarczyk 
Bronisław Nawrot 

Anna Kammer, Andrzej Starzyk 

Miroslalł'· Obloński, Urst11la Witctk 

~~·· - . iiiiiiiiiiiiiii~ !!! PREMIERA NA DU:ŻEJ SCENIE W DNIU 7 MARCA 1992 ROKU !!! 



D]rekcj a 
i zespoi Starego T eatm 

skladajq szczet.olne podzięk011Y1t1ie1 

11cznio111 V Liceum Ogólnoksztalcqago 1v Krako1vie, 
ich prvyacio/0111 i kolegom z innych szkol 

oraz Radio RMF 
za wsparcie .fin(//fSO/IJe Tealm 
akcją sprzedaż] „cegiełek ". 

Ku1otę przyj~tq 17 lutego 1992 r. 
przeznaczam}' na produkcję przedstawienia „Sen noo• letniej". 

fot. \\ 'vnn Bullock, rep. z >lbumu Fhe Fumily t!j" Alan, 1955 

OBERON 

Dzielnieś się spisa/ 1v robocie; 
Dqj mi kiviat. W lesie 1vśród ivie/11 polanek 
Znam jednq: rośnie tam dziki tymianek, 
Strzela pierwiosnek, fiolek glowę kloni, 
I baldachimem dusznf!), słodkiej JVoni 
Wznoszą się krzaki głogu i p01vąje. 
Elfy tam nieraz szyjq sobie stroje 
Z lakierOWal'!J'Ch skór, zrzt1Caf1:JCh W trawie 
Przez 1vęże. Czasem 1vreszcie po zaba1vie 
Tytanię w kwiatach sen głęboki zmroczy. 
Magicz'!Ym sokiem namaszczę )f!} oczy, 
Aż się 1v niej sklębi 111ir urąjeń dziki. 
!Peź parę kropel i rusz JV zagajniki: 
Szukqj młodzieńca i dzie1vczyf1:J, która 
Cierpi ogromnie, wzgardzona przez gbura; 
Łatwo ich poznasz, bo 1v mig cię uderzy 
To, że śpiq w lesie 1v ateńskiej odzieży. 
Doczekqj niemal ch1vili przebudzenia, 
By się upewnić, że pienvsze spojrzenia 
l\lllodzian skier'!.Je ku wzgardzonf!} pannie. 
Wtec[y mu namaść oczy - a starannie 
I 1v odpowiedniej proporcji: niech kona 
Z mi/ości jeszcze okrutniej niż ona. 
Potem wróć, zanim pierwszy kur zapif!je. 

PUK 

Wszystko 1vypelnię, panie - mam nadzieję ... 

[ \X! vchodzą. 


