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- Nia ma co odrywaæ – powiedzia³ 
sennie. – On jest wymalowany na œcia-
nie.
 Laura Farina wraca³a w³aœnie w stro-
nê krzes³a, kiedy mê¿czyŸni zaczêli wy-
chodziæ z zebrania. Senator, trzymając
rêkê na klamce, stan¹³ w drzwiach i 
gdy tylko pokój opustosza³, spostrzeg³ 
Laurê Farina.
- Co tu robisz?
- C’est de la part de mon père – od-
powiedzia³a.
  Senator zrozumia³. Rzuci³ okiem na 
drzemi¹c¹ wartê, nastêpnie spojrza³ na
Laurê Farina, której nieprawdopodob-
na uroda silniejsza by³a od jego bólu,
i wtedy postanowi³, by œmieræ zade-
cydowa³a za niego.
- WejdŸ – powiedzia³.
  Laura Farina stanê³a w drzwiach o-
czarowana: w powietrzu fruwa³o tysi¹-
ce banknotów, trzepoc¹cych jak mo-
tyle. Senator wy³¹czy³ jednak wenty-
lator, banknotom zabrak³o powietrza
i opad³y na wszystkie znajduj¹ce siê 
w pokoju przedmioty.
- No i widzisz – zaœmia³ siê. – Nawet 
gówno lata.
  Laura Farina usiad³a jak przyk³ad-
na uczennica w szkolnej ³awie. Skórê 
mia³a g³adk¹, napiêt¹, tej barwy i tej 
s³onecznej gêstoœci co nafta, jej w³osy 
by³y grzyw¹ Ÿrebicy, a jej ogromne 
oczy by³y jaœniejsze od œwiat³a. Sena-
tor pod¹¿y³ œladem jej wzroku i na koń-
cu odnalaz³ ró¿ê przysypan¹ saletr¹.
- To ró¿a – powiedzia³.
- Tak – powiedzia³a z niepewn¹ min¹ 
– widzia³am ró¿e w Riohacha.
  Senator, rozpinaj¹c koszulê i mówiąc
o ró¿ach, usiad³ na polowym ³ó¿ku. 
Na boku, w miejscu gdzie, jak przy-
puszcza³, znajdowa³o siê serce, miał
piracki tatua¿, serce przebite strza³¹. 
Rzuci³ na pod³ogê przemoczoną ko-
szulê i poprosi³ Laurê Farina, aby po-
mog³a mu zdj¹æ buty. Przykucnęła.
Senator w zamyœleniu wci¹¿ patrzy³ 
na ni¹ i gdy rozsznurowywa³a mu bu-
ty, zada³ sobie pytanie, dla kogo z nich
dwojga spotkanie to oka¿e siê pecho-
we.
- Jesteœ jeszcze dzieckiem – powie-
dzia³.
- Nie bardzo – odpowiedzia³a. – Skoñ-
czê dziewiêtnaœcie w kwietniu.
   Senator zainteresowa³ siê.
- Którego?
- Jedenastego – odpowiedzia³a.
  I senator poczu³ siê lepiej. „Jesteœmy 
Baranem” powiedzia³. I doda³ uśmie-
chaj¹c siê:
- To znak samotnoœci.
  Laura Farina, nie wiedz¹c, co zrobić
z butami, nie zwróci³a na niego uwa-
gi. Senator ze swej strony nie bardzo 
wiedzia³, co zrobiæ z Laur¹ Farina, nie
by³ bowiem przyzwyczajony do nie-
przewidzianych mi³oœci, zreszt¹ dob-
rze wiedzia³, ¿e Ÿród³em ich jest grzech.
Byle tylko zyskaæ na czasie i móc 
wszystko przemyœleæ, kolanami uwiê-

zi³ Laurê Farina, obj¹³ j¹ w talii i po-
³o¿y³ siê na plecach, i wtedy poczu³, 
¿e pod sukni¹ jest naga, bowiem cia³o 
jej zapachnia³o dzikim zwierzêciem, 
a serce jej by³o wystraszone i skóra 
oszo³omiona lodowatym potem.
- Nikt nas nie kocha – westchn¹³.
  Laura Farina chcia³a coœ powiedzieć,
ale powietrza starcza³o jej tylko na od-
dech. Aby jej dopomóc, u³o¿y³ j¹ przy 
boku, zgasi³ œwiat³o, a pokój zanurzył
siê w pó³mroku ró¿y. Zda³a siê na ³as-
kê swego losu. Senator powoli ją po-
g³aska³, zacz¹³ szukaæ, ledwie jej do-
tykaj¹c, ale tam gdzie spodziewa³ siê 
j¹ znaleŸæ, rêka natrafi³a na ¿elazn¹ 
przeszkodê.
- Co tam masz?
- K³ódkê – odpowiedzia³a.
- Idiotyzm – powiedzia³ rozwœcieczo-
ny senator i zapyta³ o to, o czym sam 
a¿ nadto dobrze wiedzia³. – Gdzie jest 
klucz?
   Laura Farina odetchnê³a z ulg¹.
- Mój tatuœ go ma – odpowiedzia³a. 
– I kaza³ panu powiedzieæ, ¿eby przez 
pos³añca wys³a³ mu pan pisemn¹ zgo-
dê na uregulowanie sytuacji.
  Senator zesztywnia³. „Skurwysyñ-
skie Francuzisko” zasycza³, oburzony.  
PóŸniej, dla odprê¿enia, zamkn¹³ oczy 
i znalaz³ siê sam z sob¹ w ciemnoœ-
ciach. Pamiêtaj – przypomnia³ sobie 
– ¿e czy to bêdziesz ty, czy ktokolwiek 
inny, nied³ugo pomrzecie, a w czas 
nied³ugi choæby i nazwisko po was 
nie zostanie. Poczeka³, a¿ minê³y mu 
dreszcze.
- Powiedz mi tak¹ rzecz – zapyta³. – Co 
o mnie mówi¹?
- Najprawdziwsz¹ prawdê?
- Najprawdziwsz¹ prawdê.
- No dobrze – odwa¿y³a siê Laura Fa-
rina – mówi¹, ¿e jest pan gorszy ni¿ 
tamci, bo jest pan inny.
  Senator nie pogniewa³ siê. Milcza³ 
d³ugo, z przymkniêtymi oczami, a kie-
dy znów uniós³ powieki, zdawa³ się
powracaæ ze swoich najtajniejszych 
zakamarków.
- Co za cholera – zadecydowa³ – po-
wiedz skurwielowi, twojemu ojcu, ¿e 
za³atwiê jego sprawê.
- Jak pan chce, to sama pójdê po klucz 
– powiedzia³a Laura Farina. Senator 
zatrzyma³ j¹.
-  Zapomnij o kluczu – powiedzia³ – i 
przez chwilê spróbuj zasn¹æ przy mnie. 
Dobrze byæ z kimœ, gdy jest siê samot-
nym.
  I wtedy, z oczami utkwionymi w ró-
¿y, u³o¿y³a go w swoich ramionach.
Senator obj¹³ j¹ w talii. Twarz ukry³
pod jej ramieniem dzikiego zwierzê-
cia i podda³ siê trwodze. W szeœæ mie-
sięcy i jedenaœcie dni póŸniej mia³ 
umrzeæ w tej samej pozycji, zdruzgo-
tany, odepchniêty z powodu skandalu
publicznego z Laur¹ Farina, p³acz¹c 
z wœciek³oœci, ¿e umiera bez niej.

prze³o¿y³ Carlos Marrodán

KENNETH KOCH
przełożył Andrzej Szuba

PRZEZ CHWILKĘ ŻYWY

Mam ptaka w głowie i świnię w żołądku
I kwiat w genitaliach i tygrysa w genitaliach
I lwa w genitaliach i zależy mi na tobie ale mam w sercu piosenkę
A moja piosenka jest gołębicą
Mam mężczyznę w rękach mam kobietę w butach
Mam przełomową decyzję do podjęcia
Mam grzechot śmierci w nosie mam lato w wodzie mózgowej
Mam marzenia w palcach u nóg

Tak stoją sprawy ze mną i młotkiem mojej matki i ojca
Którzy dali mi wszystko
Ale brak mi spokoju brak mi róży
Choć nie brak mi niezwykłej delikatności różanego płatka
Kogóż to chcę zadziwić?
Ptasi zew przypomniał mi o tobie
Ale był cienki i kruchy i zanikł po chwili
Czy natura postanowiła zostać wielką czarodziejką?
Jasne że nie Wielką odtwórczynią? wielkim Nic?
Cóż osądź sama

Mam stukającego dzięcioła w sercu i chyba mam trzy dusze
Jedną do miłości jedną do poezji i jedną do odgrywania mego
szalonego ja
Nie szalonego ale nudnego ale pionowego ale
nieprawdziwego ale prawdziwego
Ta trójca rzadko śpiewa razem weź mnie za rękę jest aktywna
Ten jej aktywny składnik to dotyk

Jestem Lord Byron jestem Percy Sheleley jestem Ariosto
Jadam bekon zjechałem torem bobslejowym mam burzę
z piorunami w brzuchu nigdy nie będę cię nienawidził
Ale czy ten wir może być sympatyczny? czy lubisz menażerie
mój boże
Większość ludzi potrzebuje człowieka! Oto więc jestem
Mam bażanta w tym co zostało mam jastrzębia gołębiarza
w moich chmurach

Cóż takiego przywiodło te wszystkie zwierzęta do ciebie?
Rezurekcja? a może insurekcja? inspiracja?
Mam niemowlę w moim krajobrazie i mam dzikiego
szczura w sekretach z których mi się zwierzyłaś.

JOHN ASHBERY
przełożył Piotr Sommer

KONIEC ŚWIATA
Czasem jest więcej czasu niż mamy ochotę być,
z innymi. Czasem jest to ciekawe.
Mogę ci tylko powiedzieć, jak zatrzymać to wszystko.

Życie to słynna historia. Straszne z nas psy
na życie. Psy i inne byty
przekonują nas, że życie jest pieskie.

Przyszłość to widmo. Przeszłość,
tak tutaj napisali, jest automatycznym manekinem.
Nie śmiercią, jednym z jej pełnomocników.

Jeśli chodzi o morze,
życie rozjaśnione jest
całym snem, jaki potrafi w siebie wchłonąć.

Kiedyś powłóczyłem nogami. Któregoś dnia,
jak dobrze pójdzie, wybiorę się do kiosku
kupić trochę czereśni, przywitać starych kumpli.

JAMES SCHUYLER
przełożył Andrzej Szuba

WIERSZ

Gdybyś już musiał być liściem, 
czy chciałbyś być liściem dębowym?
Przypuśćmy, że musiałbyś przeżyć życie 
wiedząc to, co wiesz?
Przypuśćmy, że miałbyś kupę forsy

„Odwal się ode mnie, ty głupku.”

Schyłek dnia, początek marca,
jesteś jak smród kanałów
w restauracji, gdzie pâté maison
jest kawałem zimnego mięsa:
wilgotnym i gąbczastym. Za grosz w tobie wdzięku.


