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PREMIERA - KWIECIEN '86 

Edwarda Stachurę poznałem pod koniec 1966 roku przez 
Witka Różańskiego, z którym studiowałem filologię polską 
na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Edward 
bardzo zaprzyjaźniony z Witkiem wpadał e;o jakiś czas do Po
znania i wtedy spędzaliśmy długie wieczory u sióstr Orłow, 
gdzie oprócz nas często bywali Ryszard Milczewski-Bruno, 
Andrzej Babiński i grono znajomych studentów polonistyki. 
Tam też Edward Stachura zapoznał się z n1oimi pierwszymi 
próbami kompozytorskimi, co dało początek wieloletniej współ
pracy. Powstałe w tym okresie piosenki zostały włączone potem 
do musicalu pt. „ Trucizna, miłość, śpiew", którego premiera 
w reżyserii Henryka Baranowskiego odbyła się w Kaliszu 
w Teatrze im. Bogusławskiego za dyrekcji IzabeHi Cywińskiej. 
Następnym przedstawieniem, nad którym pracowaliśmy z 
przerwami przez kilka lat miała być „Missa pagana". To przed
si~wzięcie w wersji pierwotnej nie zostało nigdy zrealizowane. 

Oprócz pracy łączyła nas z Edwardem przyjaźń, która cho
ciaż przechodziła burzliwe koleje, przetrwała aż do jego tra
gicznej śmierci. Edward był człowiekiem bardzo wymagającym 
w przyjaźni i starał się pozyskiwać nieraz bezwzględnie ludzi 
dla swojej prawdy. Ja nie byłem jego najlepszym uczniem 
i nasze drogi często się rozchodziły. Jednak obc..j zawsze byliś
my gotowi na nowe spotkanie, ponieważ dzieliły nas poglądy 
a nie charaktery. I chociaż nie zawsze uważnie go słuchałeQt 
- jego śmierć była jedną z najboleśniejszych lekcji - uś
wiadomiła mi, że obcując z niezwykłymi ludźmi wiele czasu 
trwonimy na bezse!1sowne konflikty, zamiast skupić się na 
rzeczach zasadniczych. I dopiero kiedy umierają, stwierdzamy, 
że już jest za późno. 

JERZY SATANOWSKI 

l 



EDWARD STACHURA 

DO JERZEGO SATANOWSKIEGO 

W-wu 1G.11.19G7 

Drogi Jurku, 

wróciłem z tych Kujaw bardzo kruchutki na ciele, na umyśle 
i na kieszeni, że tak powiem. Gdybyś przypadkiem mial coś 
dla mnie, jakiś grosz z tego tysiąca, to bardzo bylbym wdzię
czny. Sciskam Cię. Pozdrów kogo trza. 

Sted 
Acłia. Nie tysiąc, tylko 800. Bo 200 wt<'dy pod Orlem zapla
cileś za mnie za gur:zalkę. 

W-wa HJ.X.1!170 

Drogi Jurku, 

Zgoda na 22.X. godz. 20.00 Klub „Cicibór" 1
• Może byś jesz

cze co załatwił. Bo chudo z guldenami. Długa ruda kita wlo
kących się za człowiekiem długów. Dziękuję i ściskam. 

W-wa 2G.X.7o 

Drogi Jurku, 

WYBACZ! Rzadko nawalam. Chciałem przyjechać. Mówiłem, 
że przyjadę nawet Jurkowi - bratu sióstr Orlow t, którego 
spotkałem w W -wie. Ale złożyło się inaczej. Wybacz i kogo 
uważasz przepro.~. Sciskam Cię - Sted. 
Teraz wyjeżdżam. Wrócę w grudniu. Gdybyś chciał po tym 
moim kiksie coś mi zorganizować to napis::. 

6.X.71 

lJ:iękuji; .:a kartkę Jurek dobr.:c, ::e się odezwałeś, choć dlu"o :::wle
knleś. 'l'wojq dwunastostrunnq sprawd:ę osobiście. Jej wspaniałość. 

Ja kupiłem na targu w Bycloos :c: y od jednego chłopa stare ro~yjskie 
pud/o .:a 320 zl,ale ::: kupna Twojej ex-gitary nie rezygnuję. l\Ioja 
ciwunastka, którą rozwali/ Brnno, klei się u lutnika. Nie wiadomo 
jeszc ze czy coś ::: niej będ zie . 

Miałem być w Poznaniu, ale ::awialo mnie tu . Koizc~ ę scenarit~sz. 

Mam jedl!ą nową piosenkę. 
Po:drów po uwa..:aniu lud: i ode mnie. Okolo :!O hm. !Jęclę w \\' -wiE 

i uochę posiedzę. Z Norwegii nic nie wysz lo. 
Sted. 

Uca!uj Witka i nie zapominaj o nim. 

W-wa 29.X.1971 

Drogi Jurku, wys/alem Ci kartec:kę z aur sudec:kicli, a te ,-u ::; list 
:ilę, w 1:.tórym donoszę Ci, że się, jak Róg da, zobacz ymy i pogramu 
na [Jitarach i pośpiewamy, i kto będ ~ie chcial - bęcl:::ie pil! Ja ocl 
2 tygodni ani kropli nie miałem w ustach alkoholu. I dobrze. 
Skoi1czyłem scenariusz „Siekierezady'' i teraz go przepisuję i za dni 
parę pr:cpisywa : skończę i zlożę co w Zespole TOR, ::: którym pod
pisywalcm by! umowę . Forsy więc będę miał clość sporo, bo chyba 
:::aakceptują clo reali .zacji. Ale z tą forsą, to nie wiem czy szybko 
wypłacą. Ja chcę przyjechać do Poznania Ha dni jakieś trzy: 8,9,10.XI, 
bo potem jadę clo Wrocławia i potem do D:ierżoniowa, i nie wiem 
czy do s, a właściwie do 6 listopada mi wypłacą. Więc mogę przy
jechać bez wielkich pieniędzorciw, lub nawet bez średnich pienię

dzorów, więc dobrze by bylo, gdybyś zalatwii z tym Kubą, żeby mi 
wyptacili forsę, którq są mi winni. Mielibyśmy na drobne wydatki . 
Tak się cieszę , :i:e się z Wami :obac:ę, z Witkiem', z Tobą, z Leonem, 
clo którego wyślę kartkę, żeby zjechał natenczas do Poznania. Gitara 
(cl.wirnastka), którą rozwaW mi Bruno• w Toru11iu jest zrobiona, ale 
nie mam 400 zt, żeby jq wykupić od lutnika. Myślę jedna/;., .że jq wy
kupię wkrótce i być może ::: nią przyjadę, je.m jest cło grania, bo 
nie wiem jak ona będ:ie grała pa 2 klejeniach. Zobaczymy. 
l'r:;eclostatnio wlóczylem się miesiąc po lJydgoszc.:y i okolicy, a pr;:;ed
ostatnio pod Jelenią Górą :! tyoodnie i dużo opowieści śnieżnych 

i innych. 
Dobra. Nie ma co się na razie ro:pisywać. Przyjadę - pogadamy. 
Mam 2 nowe piosenki. i Ty Ila pewno masz coś nowego. 
Napi.oz może szybko czy bęcl:iesz w Po:naniu w tym czasie, bo jakby.5 
mial nie być, to smutno by mi było. 11le na pewno będziesz. A mo:!:e 
byś zalatwi! z jedno spotkanie na koszta? Mó"l.bym śpiewać moje 
piosenki. Dobra. Sciskam Cię. 

Stec/. 
Gdybyś byl sam w cha/upie, to chętnie bym u Ciebie zagościł. 
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Damaszek, 16.Xl!.'i 1 

Kochany Ji<rktt, jestem w Syrii od tygodnia. Co wicL:iałem, a wi
cl zfa/cm moc, opowiem przy najbliżs .:;_ l'j oka.zji i pr;:;y kieUs:::k tl cego.~ 

mocnego, bo tu tylko wodę się pije, religia muzulmaizska : a/Jrania 
picia alkoholu. Karmionv nieustannie eowtyc~11ą nowościq nic mam 
c:asu na tęsknotę, ale już jq zaczynam odczuwa(' . .Jutro jadę do Li
banu, do Bejrutu. Całuję Cię. Pozdrów i uśc iskaj Witka, Ll'ona, .Jurka 
Orłowa i siostry Oilow, i w ogóle. Po powrocie wuszukujr; g i tarę 

i ;:jadę do Po;:nania, spadnę, jak :::wyid e, : n ie ba. 
St cel. 

W-wa 38.IV. 72 

Łobuzie, 

Dlac:zego nic nie napisałeś. Nawet to c:zy dostał e ś rnój tekst 
z Norwegii. 
Z W-wy jadę do Szczecina 4.V. Nloże 10 lub 11 bęclę w Po:z
naniu. Raczej na pewno. 10 lub 11. Zadzwonię! Pozdrawiam 
ozięble 

Stcd. 

U/15.V17:! 

Jnrek, 

Jestem potęga. Dzisiaj zrobił em taką melodię, że ech! 
I napisałem taki tekst, ż e, ech! Mam w głowie też aranż. 
Ivlusisz mi z tym µomt!c. Strasznie jestem nieci erpliwy, żeby 
Ci to zaśpiewać. 
Teraz będ~ robił dla Ciebie „Tango Triste". 

Z „M issa Pagana" bądź cicho sza! 
T o ma b yć wystrzałowa msza! 
Niespod ziankowa i bardzo ratunkowa! 

Siedzę w W-wie i czekam na telegram od Michela Deguy 
.z Paryża, który ma do mnie w tycli dniach przyjechać. 
Może podskoczę do Poznania na jednej nodz e, na dzionek, 
ch1..'11! Przywiózłbym Ci co nieco! Sciskurn Cię -

Sted. 
l'ozcl r ów tud:i po uwaianiu. 
!'.Jam d la Wit/ca dwie paczki mcksykai1.skich papzeros1iw, a na dodatek 

- pięknq kurtkę też meksykaiiskq. 
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Sobota 16 - alb o 17.VI.7'2 

Jurek, 

Albo nie przyjedzie, albo przyjedzie do Poznania puni Łucja 
Pruss i zadzwoni do Cżebe 670-170. 
Puść jej ta:Ęmę z naszymi piosenkami a je.m nie masz taśmy 
z Kalisza 5 to pograj i pośpiewaj. 
Powiedziuła mi, że brakuje jej kiLka numen.iw do longa, ja 
jej na to, że my: Ty i ja - mamy kilka fantastycznych pio
senek i niech pastucha i niech sobie wybierze, co Jej odpo
wiada. Ja myślę, że Ona na pewno kupi - Niemowę. 
A poza tym może „Narodziny świata", może „Wędniwką ży
cie jest człowieka", no i tak dalej. Ona mi przyśle telegram, 
kiedy będzic w Poznaniu, teraz pojechała do Opola. Zostawi 
dla mnie wie.~ć w recepcji hotelu „Merknry". Wtedy się spo
tkamy w trójkę. Muwila, ie prawdopodobnie 27 bm., ale mo~e 
wcześniej uda się jej wyskoczyć z Opola do Poznania. 
lHa tam, swoją sprawę jakąś. „Tango triste" - tak jak było: 
dwa wersy! Przepisywałem „Piosenki": Frngm ent kwitnącej 
rekonstrukcji wymarłego kwiatu beneditta! Dobra. To tyle 
na razie .ściskam Cię. 

Sted. 

8j'l.VJI.7'2 

Drogi Muzyku, 
Je~li będziesz w stolicy napisz na poste restante, gdzie bę
dziesz, gdzie Cię szukać w W-wie. Jonasz• do 26 w Swino
ujściu. Ja dzisiaj rano lecę na płd. wschód na żniwa. Chyba 
nie będę kiedy ty będziesz, ale nie wiadomo. Zostaw taśmę 
dla mnie u Jonasza. Tam ktoś mieszka. Sciskam cię. Sted. No 
a jak tam Tango triste - ? 
7 rano. 
Skończyłem nową piosenkę. Potęga absolntna!!! 
Ja także Cię ściskani - scrwils 
W-wa, 5-9, 7, 72 

Andrzej (Bab)• 

W-wa ~7.Vll.1971 

Drogi, 
Przyjadę do P-nania 1 :;ierpnia tym, rannym ze stolicy 6 z min., 
który w P-naniu jest około w pól do dziesiątej chyba, a może 
trochę wcześniej. 
Byłoby dobrze się zobaczyć. Nazbi.eralo się parę spraw. Cie
kawy jestem czy już zrobiłeś muzykę do Tanga tri:;te. I jeśli 
tak, to b. ciekawy jestem. Spróbuję coś przywieźć dla naszej 
nowej afery 8

• Sciskam Cię -
Sted 



W-wa l.IX.7'l 

Drogi Jurku, 

Przypuminam Ci warunki konkursu na piose nkę: Nac:::elnu 
Redakcja Programów Muzycznych; W-v:a ul. Wurutticz:u 17 
Blok U Godło na jednej i drugiej kopercie . Druga lw [JLrl a 
zalakowana z imieniem, nazwiskiem i adresem. Te k st: 10 eg
zemplarzy Muzyka: głos z fortepianem lub w fonnie 1~ r1rtytury 
w 1 (jednym) czytelnym egz. 
Informacji udziela Sekr. Nacz . Red. tel. 43-88-33. Termin clu 
30 listopada 1973 r. KONKURS NA PIESN. Naczelna Ucdu
kcja Muzyczna P.R. w W-wie ul. Woronicza 17 Blok D. 
Posyłam c:i dwa teksty pieśniowe i jeclen piosenkowy. Piefoio
we: „Gloria" i „Ziemia, co nas nosi". Piosenkowy: „Od<>zwij 
się" -- nigdzie niepublikowany. Chciał em go wysyłać z moją 
muzyką, ale nie zdążyłem. Jeśli chcei;z - rób muzykę i wy
syłaj. 

Jutro raniutko ruszam przez NRD i NRF do Szwajcarii . Stani
tąd się rozejrzę. Prawdopodobnie wrócę z początkiem grud
nia, ale być może wcześniej, nie wiem. W ka;dyrn ra zie, gdy 
wrócę - odezwę się. 
Posyłam to samo, co Twojej Mamie - - Jonaszowi. Na wszelki 
wypadek. Sciskam Cię i kłaniam się Pani Mamie. 

Annopol - Józefów - I\luc.::kowi.cc - l'iotrowin i tak dalej 
13 - s - 74 
Jurek, 

Posyłam Ci „J AK"'· 

Sted. 

Będę chyba przed 20-tym bm. w W-wie. Zadzwonię. Ty swojq 
drogą spróbuj zadzwonić 10-08-37 do Sąsiadki (grzec:nic up
rzejmie prosząc czy nie mogla by mnie przywołać). Jeżeli to 
nie wypali: mój przyjazd i moje do Cię dzwonienie lub Twoj e 
do mię - to daj znać listownie, gdzie jestd. 
Bo wszystko jest dosyć pilne przed moją z lekka dłuższą po
dróżą, która być może pod koniec sierpnia już. 
JAK - może lecieć jak rapsod, o czym piszę na „pobokach" 
tekstu. Także, „Anatema na .§mierć" - choć w tym drugim 
przypadku bardzo żal mi tych chórów, które słyszę jak pow
tarzają ~ refren - „nas:eych dni i nocy" Sc1skam Cię. Uk
łony dla Pani Zofii - Mamy Twojej. 

Sted. 

f' S. „ Pieśi1: Łaźn ia" - powinna być. To zresz tą Twój pomysl. 
Łaźn ia jako ablucja, jako codzienny „chrzest". Spróbuję jq „wyrównat' " 
rytmicznie i rymicznie i Ci nadeślę albo wręczę. 

JAK po Glorii a przed Credo moz e ten tekst mowić na tle 
muzyki, na nwdlę rapsodu? Chyba tak. To by było odpowie
dnikiem „Czytania" czy „Lekcji" z Mszy Swięt!'j; po Glorii, 
przed Credem. Anatema na śniierć też by mogła iść w formie 
rapsodu. W Mszy Stc. są 3 czytania: I, II i III. Wtedy nie 
masz kłopotu z pisaniem nowej niuzyki do rlnatemy. 

Jak po nocnym niebie sunące białe obłoki nad lasem 
jak na plecach koszula szamotana wiatrem 
jak porwana z pleców - staje się latawcem 
jak włóczęga bywa sezonowym krawcem (?) 

jak błyszczące tam wysoko gwiaździste ramiona wasze 
a tu są nasze, a tu są nasze, a tu są nasze 

jak suchy szloch w deszczową noc w tQ dźdżystą noc 

jak Słońca pierś 
jak pierś Słońca jeść 
jak gref, jak kref, jak krew 
jak na końcu języka cendentalny śpiew 
jak robota na zrębic 
jak żąłędzie na dc:bie 

jak robota w kamieniołomach 
jak przenoszące góry - słowa słowa sluwa 

jak czarny alrament i biały zeszyt 
jak umieścić s ię w treści i utrzymać sic; w treści 
pod słodką formą na piękny przykład czereśni 

jak winny -- li niewinny sumienia wyrzut 
że się żyje 
gdy umarło tylu tylu tylu tylu tylu tylu 

jak suchy szloch w tę dżdżystą noc w deszczo\vą noc 

jak kl~ić mózg i lizać rany 
jak każdy dzieil. niepowtarzalny 

jak nic nikomu 
jak wszystko komu 
powiedz a komu, powiedz, powiedz 
tobie (trzy sylaby?) tobie, tobie 

tu mi brakuje słowa trzysylabowego. 
Będę szukał. 



'. ,'i 

. „ 

Kryni.ca 111.l.76 

Drogi Jurku, 

Dziękuję za list. Wierzę w twój piórowstręt - w co nie tru
dno jest uwierzyć - to prawdziwy wyczyn. ~a.jlepsze. ż'!!cze
nia noworoczne przyjmij. Ostatni raz słałem ci Je z Michigan. 
A teraz z Krynicy, gdzie śniegll tyle, co w Michigan. 

Jurek, nie rozumiem dlaczego p. Kuszewski nie załatwił. nam 
tego stypendium. To już dwa lata ta sprawa się wałkuje. 
Myślę, że gdyby się poszło do jakiegokolwiek teatru w W-wie 
to i tak przedstawiłoby się naszą propozycję to z miejsca 
wszystko nam załatwiają. Ja to bym poszedł wprost do Opery 
albo do Teatru Narodowego, czy coś na tych szczeblach. To 
trzeba wreszcie załatwić. Nie możesz wiązać mnie tym, :::e Ty 
powiedziałeś kiedy.~ panu Kuszewskiemu, iż i tak dalej i tak 
dalej. 
Bylem w Grudziądzu pod sam koniec ·roku i wpadłem do Te
atru; „jest pan Satanowski" - mówi portierka i prowadzi 
nas (bylem z Antkowiakiem) jakimiś schodami i korytarzami 
do pana„. Sadzikowskiego. Ot! W W-wie będę parę dni od 
15.II. do 20.II. To zadzwonię. Tu bęcię do końca stycznia. Poz-
drawiam Cię 

Stec/. 

Byłem też w Toruniu 1 i 2.I. Ale też Cię tmn nie było. Jakaś 
Twoja ex-dziewczyna zapewniała mnie w Azylu o T·wojej dla 
mnie przyjaźni. W tekście Pieśń: Gwiazdy, którą Ci wysłałem 
z Ameryki zamień słowo „tłumne" na „ludne" „Przestworza 
l1ulne są od gwiazd". 
Czy nie mógłbyś pokazać mi w jakiś sposób, dać mi usły
szeć to, co zrobiłeś do Villona? I tekstu do radia nie dawałeś, 
bo ja za to forsy nie otrzymałem. W ogóle gdzie to nagrałeś? 

Przypisy 

l Jeden z klubów studenckich Poznania. 
2 Siostry Orlow - Krystyna i Nina mieszkały w domu przy ulicy 

By., trzyckiego 6, w pobliżu jeziora Rusałka . Dom ten ze wspaniałym 
ogrodem był przystanią dla przyjeżdżających do Poznania pi.,arzy. 

3 Wincenty Różański - poeta, autor m.in. „Dziecko id•~ce jak włócz-
nia śpiewało", ,.Przed czerwonymi słońca drzwiami". 

4 Ryszard Milczewski-Bruno - poeta, autor m.in. .,Poboki" „Jeste~ 
dla mnie taka umarła ''. Zmarł tragicznie w 1980 roku. 

5 Cl;odzi o piosenki z przedstawienia „Trucizna, miłość, śpiew" zreali· 
zow;mego przez Henryka Baranowskiego w teatrze kali skim. 

6 Jonasz Kofta. 
7 Andrzej Dabińo ki - poeta, autor m.in. „Z całej s iły'', „Znicze". 
8 W tym czasie Jerzy Satanowskii i Edward Stachura rozpoczęli pra

c:ę nad utworem „Missa pagana". Premiera miała się odbyć w teatrze 
w Koszalinie 1.a dyrekcji J. Kuswwskiego. 

!l Chodzi o fragment ,.Missa pagann". 

Z:imieszczone w programie Ji;ity Cl'.najdujq sit: w zbiorach prywotnyc·h 
Jerzego Satanowskir.go. 



LEONARD COHEN 

JAK MÓ\VI(: POEZJĘ 

We-I.my słowo motyl. Aby g? używa~ nie trzeb~ ':"cale czynić 
swego losu lżejszym od pm.v1etrza am przyprawiac mu pokry~ 
tych pyłkiem skrzydełek. Nie trzeba być zakochany1:1, .am 
tym bardziej zakochanym w motylach . Słowo moty~ .me Jest 
motylem. Słowo to jedn.o, a motY:l ~o co innego. J.esl~ ~On:1Y.~ 
lisz te dwie rzeczy, ludzie będą mieli pr:i':"o słę z ~1e~1e sm.1ae:. 
Nie rób ze słowa czegoś, czym ono me Je~ t. C:z~zb.ys chciała 
dać do zrozumienia, że kochasz motyle bardzie] ntz ktokol
wiek inny, albo że lepiej je rozumies~? Słowo mot~l to ty_lko 
rnzwa Nie stanowi okazji do fruwania, wzlaty•vama w gorę, 
z~przyjaźniania się z kwiatami, symbolizo~ania nietr:-vał~go 
pięknu, jednym słowem, udawania mot:Yla. Nie. o~grywaJ ~ło.w. 
Nie próbuj wzbić się w powietrze, kiedy n~ow1sz o. la~a.mL1. 
Nie zamykaj oczu i niech głowa me ll~Jada c1 na ramię, K~edy 
mówisz 0 śmierci . Nie wlepiaj we mnie płonących oczu, ~ie.dy 
mówisz o miłości. Jeśli chcesz zrobić na mnie wrażenie, mow1~c 
o miłości, włóż ręce do kieszeni albo pod sukienkę i z~ba':" s1ę 
z sobą. Skoro ambicja albo. głó~ po.klas.k':1 d?prowad.z1ł. ~1ę do 
mówieniu o miłości, powinienes wiedzwc, Jak to 1 obie, bez 
poniżania siebie albo tematu. 

Jakiego wyrazu domaga się n~sz~ ~poka? ~a~za epoka ~ie 
domaga się żadnego wyrazu. Widz~ehsmy zd~ęcia osamotn.10-
nych azjatyckich matek. Nic nas me obc~odz1 .udręka t~mc? 
roztrzęsionych członków. 1\voja twarz rn~ moze wyra:z1c n;
czego, co by się równało grozie tych czaso~. Nawe~ me p~o.
buj. Narazisz się tylko na pogardę tych, ~tor~y czuJą głębieJ. 
Widzieliśmy istoty ludzkie w skrajnym bolu _i męce. yvszys.cy 
wiedzą, że ty jadasz dobrze i nawet pł~cą c! za to,, z~ stois~ 
tam, na mównicy. Występujesz dla ludzi, ktorz,Y. doswiadcz?'l~ 
kabstrofy. To powinno nauczyć cię skromnosci. W~awi~J 
słowa, podawaj dane, usuń się w ~.:i~ń. Wszy~cy widzą'. ze 
czujesz ból. Nie możesz im po':"i~dziec .ws~ys~k.1ego, c_o "Yies~ 
o miłości, w każdej linijce poswięconeJ i:młosct. 1:Jsun. się ...... 
cień, a wtedy oni poczują to, co ty czuJesz: po~ie"Yaz ;zuli 
to zawsze. Nie możesz ich niczego nauczyc. Nie J~stes ~d 
nich piękniejszy. Ani mądrzejszy. Nie krzycz na_ mc.h. N_i~ 
wpychaj się na sucho. To jest błąd w sztuce m_iłośc~. J~sh 
już pokazałeś zarys swoich narz~dów, .~otrzymaJ obietnicy. 
I pamiętaj, że ludzie nie potrzebuJą w łozku akrobaty. Czego 

nam trze?a?, C_~c~my zbliżyć się do naturalnego mężczyzny, 
chcemy się zohzyc do naturalnej kobiety. Nie udawaj uwiel
bianego pieśniarza z liczną rzeszą zwolenników, podążających 
za nim przez wzloty i upadki jego życia aż do tej chwili. 
Bomby, miotacze płomieni i cały ten bajzel zniszczyły coś 
więcej niż lasy i wioski. Zniszczyły także scenę. Myśl'ałeś, że 
twój zawód uniknie powszechnej zagłady? Nie ma już scenv. 
Nie ma .r~flektorów. Jesteś wśród ludzi.' Więc bądź skromny. 
Wymawia] słowa, podawaj dane, usuń się w cień. Bądź sobą. 
Jakbyś był u siebie w domu. Nie nadymaj się. 

To jest wewnętrzny pejzaż. To jest wewnątrz. Intymne. 
Szanuj intymność materiału. Te kawałki były pisane w ciszy. 
W tej grze odwaga polega na tym, by je głośno wypowiedzie·ć~ . 
Zasady gry zakazują je kaleczyć. Niech widownia odczuje 
twoje zamiłowanie do intymności, nawet jeżeli nie ma szansy 
na intymność. Bądź dobry jak kurwa. Wiersz nie jest hasłem. 
Nie możesz się przez niego reklamować. On nie może wyrobić 
ci reputacji wrażliwego. Nie jesteś gwoździem. Nie jesteś za
bójczą dziewczyną. Odłóż na bok bzdury o gangster;ich miło
ści. Jesteś uczniem w klasie pokory. Nie odgrywaj słów. Sło
wa umierają, kiedy się je odgrywa, więdną, i wtedy nie po
zostaje nic oprócz twojej ambicji. 

Wymawiaj słowa z dokładnością z jaką sprawdzasz kwit 
z pralni. Nie wzruszaj się koronkowq bluzkq. Nie podniecaj 
się mówiąc majtki. Nie drżyj z powodu ręcznika. Prześcieradła 
nie powinny przyprawiać cię o senność. Nie trzeba łkać w 
chusteczkę. Skarpetki nie są po to, by przypominać ci dalekie 
i dziwne podróże. To tylko pranie. To tylko bielizna. Nie słu
ży do oglądania. Służy do noszenia. 

Wiersz jest tylko informacją. Jest konstytucją wewnętrz
nego państwa. Jeśli ją zanegujesz i obalisz, nie będziesz ani 
trochę lepszy od polityków, których nienawidzisz. Będziesz 
jak ci, co wymachują flagą i prymitywnie apelują do uczu
ciowego patriotyzmu. Myśl o słowach jak o nauce, nie sztuce. 
Wiersz jest sprawozdaniem. Przemiawiasz na zebraniu Klubu 
Podróżników albo Towarzystwa Geograficznego. Ci ludzie zna
ją wszystkie niebezpieczeństwa górskiej wspinaczki. Robią ci 
zaszczyt, przyjmując to za pewnik. Jeśli zaczniesz im to na 
sił<? wpychać, obrazisz ich gościnność. Podaj im wysokość gó
ry, wymień sprzęt jakiego użyłeś, opisz dokładnie rodzaj na
wierzchni i podaj czas, jaki zajęło ci ich pokonanie. Nie pracuj 
na ochy i ach:v widowni. Jeśli nawet zasługujesz na ochy 
i achy, to nie dlatego, że sam cenisz swój wyczyn, ale że oni 
go cenią. To powinno być w ścisłych danych, a nie w drżeniu 
głosu i wymachiwaniu rękami. W danych i w twojej spokojnej 
obecności. 



Unikaj kwiecistego stylu. Nie bój się okazać słabości. Nie 
wstydź się swego zmęczenia. Do twarzy ci ze zmęczeniem. 
Wyglądasz, jakby cię było stać na znacznie \Vięcej. 

A teraz pójdź w moje ramiona. Jesteś odbiciem mego piękna. 

Przekład M.4.CIEJ KARPII'lSKI 
tekst wg „RADAR". 51}52, 1985, s. 14- 15. 
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