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  Swoje poetyckie cv przedstawia we 
wspomnianym już manifeście „Perso-
nizm” następująco: „Nie wierzę w bo-
ga, toteż nie muszę robić subtelnie na-
głośnionych struktur. Nie znoszę Va-
chela Lindsaya17, nigdy go nie cier-
piałem, nie lubię nawet rytmu, aso-
nansów, żadnych takich. To się robi 
odruchem. Jeśli ktoś z nożem w ręku 
goni cię po ulicy, po prostu dajesz no-
gę, nie odwracasz się żeby krzyknąć: 
»Daj spokój! Byłem gwiazdorem bież-
ni w barwach Mineola Prep«”.
 Gdzie indziej wyraża to tak: „Jeśli za-
mierzasz kupić parę spodni, to chcesz, 
żeby były tak obcisłe, aby wszyscy 
chcieli pójść z tobą do łóżka. Nie ma 
w tym żadnej metafizyki”18.
 Niemal wszyscy wypowiadający się 
o Franku O’Harze wspominają o tym, 
że pisał on szybko („nie ufam za bar-
dzo późniejszym poprawkom” – mó-
wi w rozmowie z Edwardem Lucie-
-Smithem) i gdziekolwiek. „New York
Times” pisze, że „Wiersz” [Luna Tur-
ner upadła!] powstał na promie po- 
między Manhattanem a Staten Island. 
Larry Rivers wspomina, że kiedy pra-
cował nad rzeźbą przedstawiającą 
Franka O’Harę, „on w chwilach wol-
nych od pozowania kończył swój poe-
mat”19. Ktoś inny dodaje do tego, że 
siadał do maszyny do pisania także 
w trakcie zakrapianych spotkań i potra-
fił stworzyć wiersz, czasem nie prze-
rywając nawet konwersacji. Co zaś jest 
w tych wierszach pociągającego, wy-
jaśnia może najtrafniej należący do no-
wojorskiej grupy poetyckiej Kenneth
Koch, któremu najpierw, po pierw-
szym ich czytaniu, nie przypadły one 
do gustu – a gdy przeczytał je ponow-
nie, odkrył, na czym polega ich urok: 
„Zrozumiałem, że zachwycają mnie 
z tych samych powodów, dla których 
przedtem mi się nie podobały – czyli 
dlatego, że są aroganckie, potoczne i 
pełne realistycznych szczegółów”20. 
 A ja łapię się na tym, że jeszcze długo 
mógłbym mówić o Franku O’Harze,
przytaczać opinie o nim; niewątpli-
wie dlatego, że miło jest mi widzieć 
w nim kogoś, kogo inspiruje miasto 
w porze lunchu, bo mam podobnie. 
  Miło mi jest widzieć tego poetę, gdy
wokół bieda powszedniej wrażliwości 
ogromna. Frank O’Hara podpowiada, 
jak z tym żyć: 

idźmy naprzód i zmieńmy wszystko, 
[ale zostawmy te małe

oazy na wypadek gdyby sercu 
[zachciało się po drodze

pić21.
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Gdy byłem dzieckiem
bawiłem się w kącie
szkolnego boiska
zupełnie sam.

Nienawidziłem lalek i 
nienawidziłem gier, zwierzęta
nie lubiły mnie, a ptaki
odfruwały.

Gdy ktoś mnie
szukał, chowałem się za
drzewo i wołałem „jestem
sierotą”.

I oto ja, centrum
wszelkiego piękna!
piszący te wiersze!
Pomyślcie tylko!

[1949]

Dlaczego nie jestem malarzem

Nie jestem malarzem, jestem poetą.
Dlaczego? Może i wolałbym być
malarzem, ale nie jestem. Weźmy

na przykład Mike’a Goldberga:
zaczyna obraz. Zaglądam do niego.
„Siadaj i napij się” powiada.
Piję; obaj pijemy. Patrzę
na obraz. Masz na nim „SARDYNKI”.
„Tak, czegoś mi tu brakowało”.
„Aha”. Wychodzę i mijają dni
i znów zaglądam. Malowanie
posuwa się, i ja też się posuwam, i dni
również. „A gdzie się podziały
SARDYNKI?” Zostały tylko
litery. „Przeholowałem z tym” mówi Mike.

A ja? Któregoś dnia myślę o
jakimś kolorze: pomarańczowym. Piszę
o nim linijkę. Wkrótce mam całą
stronę słów, nie linijek.
Potem drugą stronę. Trzeba by
o wiele więcej, nie koloru pomarańczowego,
ale słów, o tym jak okropny jest ten kolor
i życie. Mijają dni. To jest nawet
proza, jestem prawdziwym poetą. Skończyłem
wiersz,a nie wspomniałem jeszcze
koloru pomarańczowego. Wierszy jest
dwanaście, daję im tytuł POMARAŃCZE. I któregoś
dnia widzę w galerii obraz Mike’a, pt. SARDYNKI.

[1956]

Moje serce

Nie będę płakał na okrągło
ani się na okrągło śmiał,
nie lubię bardziej jednego „tonu” od drugiego.
Chciałabym mieć bezpośredniość kiepskiego filmu,
nie tylko niekasowego gniota,lecz również
zapowaiadanego z pompą supergiganta. Chcę być
przynajmniej tak żywy jak ten brud. A jeśli
jakiś miłośnik mojego bałaganu powie „To wcale
nie przypomina Franka!”,tym lepiej!Czy
noszę tylko ubrania szare i brązowe?
Nie.Do opery wkładam robocze koszule,
często.Chcę chodzić na bosaka,
chcę być ogolony,a moje serce-
nie można polegać na sercu,ale
ta jego lepsza część, moja poezja, jest otwarta.

[1 listopada 1955]

Wiersz

„To tylko ja pukam do drzwi
twojego serca” skamlało radio
gdy ja darłem się jak wariat, jedząc
pomarańczę, sypiąc na nią odrobinę soli.

Żelatynowe światło miażdżyło okna
przy których czuwałem całą noc, znudzony,
o rany i to jak. Myślałem że może
nadlecą jakieś bombowce albo coś

w tym stylu. Nie, naprawdę byłem pomylony
i w żałosnym stanie. Zadzwoniłem do Jane i Johna
i Ala i Waldemara i Grace, po czym
przeraziłem się, odłożyłem słuchawkę, wrzasnąłem!

i nie mogłem wydostać się przez okno
bo przedtem zamknąłem je wszystkie, bo
to sześć pięter nad ziemią. I zima była
okropnie mroźna, radio się zepsuło.

[Nowy Jork, kwiecień 1952]


