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The Dragon Tale to pełna absurdu historia o samotności i spotkaniach, o pragnieniach i ich 

spełnieniu. Pierwszy Głos, zamknięty w ciemnym pudełku, marzy o przyjaźni i przygodzie. Marzy 

tak mocno, że w całej swojej ekscytacji i złości mdleje. Pojawiają się baśniowe postaci (książę i 

czterogłowy smok) i zabierają omdlałego w pełną przygód, burzliwą podróż, którą ten odbywa 

zupełnie nieświadomie. Gdy odzyskuje przytomność, nikogo już przy nim nie ma, a po przygodzie 

ani śladu. Pozostaje mu tylko kontynuować swój monolog, snuć marzenia o spotkaniach, 

przyjaciołach i podróżach. Dokładnie takich, jakie przespał.

Dragon Story is an absurd tale about loneliness and encounters, about desires and their fulfillment. 

It’s about a dark box, in which the First Voice is confined.  This voice wishes he had friends and that 

something would happen to him at last. He wishes so hard that in his excitement and anger, he 

faints. The classical fairytale characters appear (the prince and the four-headed dragon), who take 

the insensible First Voice on a stormy, adventurous, complicated journey, during which he gets 

dragged unconscious into the events. By the time he comes round, everybody will have rushed off 

and the story ended. The only thing left for him to do is to continue his monologue, to tell us his 

greatest desire, to tell us what encounters, stories, friends he wishes for. Exactly those he came into 

contact with, those who rushed through his life without his taking notice of them. 


