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Miejskie popołudnie

Lekka mgiełka chroni to
Zamierzchłe popołudnie zapomniane przez wszystkich
Co na tym zdjęciu, większość z nich dziś
Wyssana do utraty tchu przez starość i śmierć.

Gdyby można uchwycić Amerykę
A przynajmniej słodkie zapomnienie
Co sączy się w nasz kontur
Określając nasze rozmiary plamą

Która przemija

Ale upamiętnia
Bo, w końcu, określa:
Blade baldachimy, ich troje
Czeka aż zmienią się światła,
Jednemu wiatr nastroszył włosy
Na odwrót odbite w kałuży.

Nagrobek Stuarta Merrilla

Jest pierwszy soir marca
Usunięto wszystkie rośliny.

Marta Hoople chciała wielką hortensję „gnossienne”
Żeby jej pachniała jak Jicky podczas
Gry w karty; suterena
Nie mogła znieść tej dzikości.

Znikły ptifurki.

Potem wstał i przemówił Burmistrz:
Nowy konserwatyzm
Zasiada pośród was.
Kiedy autobus przemknął przez Place Pereire
Uchwyciłem odbicie w wieczku obiektywu: krzak bzu
Nie byłby gorszy.

Skądinąd dlaczegoś w Paryżu
Lekceważył moje ulubione remedia.
Polecałem ci kiedyś paliatyw na hemoroidy
Nie spróbowałeś, aniś przyznał, że masz lepszy.
Teraz żyjemy, a raczej
Radzimy sobie bez siebie. Każdy z nas
Żyje w obrębie zagadki
Której nie nazywamy życiem
Zamkniętej wraz i otwartej.
Czy wiedza może krzywdzić?
A kto mandatariuszem? Chyba
Zdam się na łaskę sądu.

Znów wnoszą rośliny
Jedną po drugiej
W szpary między niebem, ziemią a dzisiaj.

 „Pociąga mnie Pański styl. W pańskiej twórczości
panuje atmosfera całkowitej wolności ekspresji i wyobraźni,
interesująca i zagadkowa. Kiedy czytam któryś z Pańskich
wierszy, zawsze kusi mnie, żeby przeczytać ponownie 
i jeszcze raz. Być może mój brak doświadczenia 
nie pozwala mi w pełni uchwycić jego sensu.

Doprawdy chciałbym wiedzieć, w jaki sposób 
«magnetyzuje» Pan swoją poezję, do której zaciekawiony, 
zazwyczaj nieco zbity z tropu czytelnik powraca 
w poszukiwaniu czystszej wizji.”

Padają kanony
Jeden po drugim
Nawet „le célèbre” Pachelbela
Ostatnia część sonaty Francka na fortepian i skrzypce.
A na przykład nowy rodzaj hermetycznego konserwatyzmu
Przy równoczesnych objawach dezercji?

Na to zgoda ale
Co z przeszłością

Ta bowiem składa się jeno z fragmentów.
Co wieczór chodzimy oglądać
Jak posuwa się budowa świątyni.
Ciekawa rzecz patrzeć
Jak coś dodają do czegoś.

Przynajmniej nie tak okropne
Jak pobyt w szpitalu i na własnej skórze
Poznawanie, jak tam naprawdę jest.

Więc ma się ochotę pominąć tę stronę
We fragmencie naszej biografii
W chwili gdy jej sens zaczyna krzepnąć
W otaczającym nas powietrzu:
„Ojcze!”  „Synu!” „Ojcze, myślałem, żeśmy Cię stracili
Na błękitnych i płowych równinach Egejów.
Okazuje się, że jednak wróciłeś.”
„Tylko na chwilę, synu, tylko na chwilę.”
Teraz możemy do środka wejść.

Oleum misericordiae

Rozmazanie pozbawia go jadu
Podobnie jak cios przy przegrupowaniu
Całości od podstaw.
Tak właśnieśmy czekali
Tak już nie czekamy.

Kiedy potem opowiadam ci o tym
Jest tak, jakby to się zdarzyło
Na bocznym torze mojej historii

Błagam cię słuchaj
Już słuchasz

To się wymknęło
I przy tym nas zamknęło przypadkiem

A tymczasem moja historia się toczy
Pierwszy rozdział dobiega końca
Ale prawdziwa historia, ta
Której ponoć nigdy nie poznamy
Odpływa w strzępach i skrawkach
Wszystkich, jak się zdaje

Szczęśliwie
Teraz wiemy na pewno:
To się zdarzyło przypadkiem,

Przypadkowe spotkanie
Karzeł przywiódł cię do końca ulicy
I wskazywał wymachując w obie strony
Zapomniałeś go nie docenić
Ale po serii interludiów
W pokojach umeblowanych (opisz tapety)
Przygodnych hotelikach (wspomnij o zlewie i karaluchach)
I po nocy spędzonej z piękną mężatką
Której mąż wyjechał w interesach do Centerville
Wspomnij o tapetach: najczystsze róże
Choć herbaciane i o tym,
Jak jej uśmiech łagodzi ciężką próbę
Ostatnich pięciuset stron
Choć nie poznałeś jej nazwiska
Tylko imię: Dorothy
Zdobyłeś wodę życia
Uwolniłeś swoich niecnych braci, Casha i Jethro,
Którzy z miejsca skradli wodę życia,
Odzyskałeś wodę, wróciłeś szczęśliwie do domu,
Uratowałeś życie staremu
I odziedziczyłeś królestwo.

To była chwila
Pod pogodnym słońcem.
W ubogich krajach
Nikt nie dotyka wody życia.

Która nie ma smaku
I choć orzeźwia bezgranicznie

Kubek też musi przeminąć

Zanim każdy
Zyska korzyść, dużą czy małą
Znajdzie powód by iść
Tak daleko
Bez psa ni kobiety
Tak daleko sam, nieproszony.

JOHN ASHBERY (ur. 1927) – poeta amerykański, czołowa – obok Franka O’Hary – postać kręgu nowojorskiego, uważany 
często za najwybitniejszego żyjącego poetę Ameryki (a przy tym za jednego z najtrudniejszych). David Shapiro – poeta, 
krytyk literacki, historyk sztuki – sądzi, iż „Johna Ashbery’ego można by śmiało nazwać dziecięciem muzy Rimbauda”; 
i jeszcze, dla częściowego wyjaśnienia: „Jeśli sens jest tym, «co zostaje nam zasugerowane przez cokolwiek», to Ashbery 
paradoksalnie pragnie często zasugerować «nic», ukazać czysty układ słów, dla których jakakolwiek interpretacja może już 
być interpretacją przesadną, a krąg znaczeń będzie albo żaden albo praktycznie nieskończony”.
Publikowane tu wiersze pochodzą z tomu Self-Portrait in a Convex Mirror, 1975 (Nagroda Pulitzera w roku 1976).
Portret Johna Ashbery’ego autorstwa Jane Freilicher, malarki związanej ze szkołą nowojorską.


