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  Katarzyno Tekakwitha, kim jesteś? 
Czy jesteś (1656-1680)? Czy to wy-
starcza? Czy jesteś Irokesk¹ Dziewi-
c¹? Czy jesteś Lili¹ Brzegów Rzeki 
Mohawk? Czy mogę cię kochać na 
swój w³asny sposób? Jestem starym 
uczonym, i wygl¹dam teraz lepiej niż
kiedy by³em m³ody. Oto jak siedze-
nie na dupie przydaje się twarzy. Przy-
szed³em za tob¹, Katarzyno Tekakwi-
tha. Chcę wiedzieć co się dzieje pod 
t¹ różan¹ ko³derk¹. Czy mam w ogóle 
prawo? Zakocha³em się w tobie na
świętym obrazie. Sta³aś pośród brzóz,
moich ukochanych drzew. Bóg jeden 
wie, jak wysoko sznurowane były 
twoje mokasyny. Za tob¹ znajdowa³a 
się rzeka, z pewności¹ rzeka Mohawk. 
Dwa ptaki po lewej, na pierwszym pla-
nie, by³yby zachwycone jeślibyś je 
po³askota³a w bia³e gardzio³ka albo 
przynajmniej uży³a ich za przyk³ad na 
to czy tamto w jakiejś przypowieści. 
Czy mam w ogóle prawo ³azić za to-
b¹ z moim zakurzonym umys³em pe³-
nym odpadków może z pięciu tysięcy 
ksi¹żek? Rzadko nawet wyjeżdżam 
na wieś, Czy mog³abyś mnie nauczyć 
o liściach? Czy wiesz coś o narko-
tycznych grzybach? Panienka Mari-
lyn zmar³a dopiero kilka lat temu. Czy 
mogę powiedzieć, że za czterysta lat 
jakiś stary uczony, może z mej włas-
znej krwi, wyprawi się za ni¹ tak, jak
ja za tob¹? Ale chyba więcej już teraz
wiesz o niebie. Czy wygl¹da jak je-
den z tych plastikowych o³tarzyków, 
co świec¹ po ciemku? Przysięgam, że 
nie zrobi mi to różnicy, jeśli tak. Czy 
gwiazdy s¹ mimo wszystko malutkie? 
Czy stary uczony może w końcu zna-
leźć mi³ość i nie trzepać kapucyna po 
nocy, żeby móc zasn¹ć? Pozbyłem się
nawet wstrętu do ksi¹żek. Zapomnia-
³em większość z tego, co przeczyta-
³em, i szczerze mówi¹c nie wydawa³o 
się to nigdy specjalnie ważne ani mnie, 
ani światu. Mój przyjaciel F. zwyk³ 
mawiać sw¹ górnolotną manierą:
Uczmy się odwagi zatrzymywania się 
na powierzchni. Nauczmy się kochać 
pozory. F. zmar³ w wyłożonej matera-
cami izolatce bez klamek, z mózgiem 
przegni³ym od zbyt wielkiej ilości pas-
kudnego seksu. Jego twarz sczernia³a, 
widzia³em to na w³asne oczy, i podob-
no niewiele zosta³o z jego kutasa. Pie-
lęgniarka powiedzia³a mi, że wygl¹da³ 
jak wnętrze robaka. Salut F., stary i ha-
³aśliwy przyjacielu! zastanawiam się, 
czy pamięć o tobie przetrwa. A ty Ka-
tarzyno Tekakwitha, jeśli chcesz wie-
dzieć, jestem tak bardzo ludzki że cier-
pię na obstrukcję: nagroda za siedzący
tryb życia. Czy to dziwne, że wysła-
³em me serce w brzozowe lasy? Czy 
to dziwne, że stary uczony, który nigdy 
nie zrobi³ dużych pieniędzy, chce się 
w³adować na twoj¹ pocztówkę w tech-
nikolorze?

2.

  Jestem znanym folkloryst¹, autory-
tetem w zakresie A...ów, plemienia, 
którego nie mam zamiaru pohańbić 
mym zainteresowaniem. Pozosta³ mo-
że z dziesi¹tek czystej krwi A...ów, 
z tego czwórka to nastolatki. Dodam,
że F. skorzysta³ w pe³ni z mego etno-
graficznego statusu, aby zerżn¹ć je
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wszystkie cztery. Stary przyjacielu, za-
p³aci³eś swoj¹ daninę. A...owie wyda-
j¹ się pojawiać w wieku piętnastym,
lub raczej spora resztka ich plemienia. 
Ich krótka historia charakteryzuje się 
ustawicznymi klęskami. Sama nazwa 
plemienia A...ów jest słowem ozna-
czaj¹cym trupa w językach wszystkich 
s¹siednich plemion. Brak dowodu, 
aby ci nieszczęśnicy wygrali kiedy-
kolwiek choć jedn¹ potyczkę, pod-
czas gdy pieśni i legendy ich wrogów 
s¹ w gruncie rzeczy jednym nieprzer-
wanym rykiem triumfu. Moje zainte-
resowanie t¹ garstk¹ niewydarzeńców
ujawnia mój charakter. Pożyczaj¹c 
ode mnie pieni¹dze F. często mówi³: 
Dziękuję, ty stary A...! Katarzyno Te-
kakwitha, czy s³uchasz?

3.

  Katarzyno Tekakwitha, przybywam, 
aby cię ocalić przed jezuitami. Tak, 
stary uczony odważa się się mierzyć 
wysoko. Nie wiem, co mówi¹ o tobie 
ostatnio, ponieważ moja ³acina jest 
niemal martwa. „Que le succes cou-
ronnenos espérances, et nous verrons 
sur les autels, aupres des Martyrs cana-
diens, une Vierge iroquise – pres des 
roses du martyre le lis de la virginiteé”. 
Notatka jakiegoś Ed. L., S J, napisana 
w sierpniu 1926. Ale czy to ważne? 
Nie chcę dźwigać mego starego, k³ót-
liwego życia p³yn¹c w górę rzeki Mo-
hawk. Pace, Towarzystwo Jezusowe! 
F. powiedzia³: Silny cz³owiek nie ma 
innego wyjścia, niż kochać Kościół.
Katarzyno Tekakwitha, co nas obcho-
dzi, czy odlej¹ cię w gipsie? Studiuję
obecnie plany kanu z kory brzozowej. 
Twoi bracia zapomnięli, jak się je bu-
duje. I co z tego, że plastikowa repro-
dukcja twego cia³ka widnieje na desce 
rozdzielczej każdej montrealskiej tak-
sówki? W tym na pewno nie ma nic 
z³ego. Mi³ości nie można sobie ciu³ać 
na później. Czy w każdym sztanco-
wanym krucyfiksie znajduje się cząst-
ka Jezusa? Myślę, że tak. Pragnienie 
zmienia świat! Co sprawia, że klono-
we zbocze obraca się w czerwień? 
Pokój z wami, fabrykanci religijnych
b³yskotek! Obracacie świętym mate-
ria³em! Katarzyno Tekakwitha, wi-
dzisz, jak mnie ponios³o? Jak ja chcę, 
żeby świat by³ mistyczny i dobry. Czy 
gwiazdy s¹ mimo wszystko malutkie? 
Kto nas u³oży spać? Czy powinienem 
chować ścinki swoich paznokci? Czy
materia jest święta? Chcę, by fryzjer 
pogrzeba³ moje w³osy. Katarzyno Te-
kakwitha, czy już pracujesz nade 
mn¹?

7.

  Irokezi prawie wygrali. Trójk¹ ich 
największych wrogów byli Huroni, 
Algonquini i Francuzi. „La Nouvelle-
France se va perdre si elle n’est forte-
ment et promptement secourue”. Tak 
napisa³ Le P. Vimont, zwierzchnik 
Québecu, w 1641. Uhuhuu! Uhuhuu! 
Pamiętacie te filmy. Irokezi byli kon-
federacj¹ pięciu plemion usytuowan¹ 
pomiędzy rzek¹ Hudson a jeziorem 
Erie. Id¹c ze wschodu na zachód ma-
my Agnierów (których Anglicy nazy-
wali Mohawkami), Onnoyoutów, On-

nontagué, Goyoqouinów (albo Go-
yogouinów), i Tsonnontouanów. Mo-
hawkowie (których Francuzi nazywa-
li Agnierami) zajmowali terytorium 
pomiędzy dorzeczem rzeki Hudson, je-
ziorem Jerzego, jeziorem Champlain 
a rzek¹ Richelieu (pierwotnie zwan¹
rzek¹ Irokezów). Katarzyna Tekakwi-
tha by³a Mohawk¹ urodzon¹ w 1656 r. 
Dwadzieścia jeden lat swego życia 
spędzi³a pomiędzy Mohawkami, na 
brzegach rzeki Mohawk, prawdziwa 
Mohawk Lady. Irokezi liczyli dwa-
dzieścia pięć tysięcy dusz. Mogli wy-
stawić dwa tysi¹ce pięciuset wojow-
ników, czyli dziesięć procent si³ kon-
federacji. Z tego tylko pięciuset czy 
sześciuset by³o Mohawkami, ale byli 
oni wyj¹tkowo okrutni, i nie tylko to, 
posiadali również broń paln¹, któr¹ do-
stawali od Holendrów w Fort Orange
(w Albany), w drodze wymiany za 
futra. Jestem dumny, że Katarzyna 
Tekakwitha by³a lub jest Mohawk¹. 
Jej bracia niew¹tpliwie pochodz¹ pro-
sto z tych bezkompromisowych, czar-
no-bia³ych filmów zanim westerny 
sta³y się psychologiczne. W tej chwili 
czuję się wobec niej tak, jak mnóstwo 
moich czytelników musi czuć się wo-
bec pięknych Murzynek, które sie-
dzą naprzeciwko nich w metrze, ich 
szczup³e, mocne nogi strzelaj¹ce w 
dó³, z jakich to różowych skrytości. 
Wielu z mych czytelników nigdy się 
nie dowie. Czy to fair? A co z tymi nie-
rozprawiczonymi fiutkami nieznany-
mi tak wielkiej ilości amerykańskich
obywateli p³ci żeńskiej? Rozbierać się, 
rozbierać się, chce mi się zakrzyczeć, 
popatrzmy na siebie. Pobierzmy nauki! 
F. powiedzia³: Gdy miałem dwadzie-
ścia osiem lat (tak, mój przyjacielu, ty-
le to trwa³o) przesta³em ruchać koloro-
we. Katarzyno Tekakwitha, mam na-
dzieję, że jesteś bardzo ciemna. Chcę 
wykryć lekki zapach surowego mięsa 
i bia³¹ krew na twych grubych, czar-
nych w³osach. Mam nadzieję, że na 
twych grubych czarnych w³osach po-
zosta³o trochę t³uszczu. Czy też po-
grzebano to wszystko w Watykanie, 
w kryptach ukrytych katakumb? Pew-
nej nocy w siódmym roku naszego 
ma³żeństwa, Edyta pokry³a się inten-
sywnie czerwonym, t³ustym paskudzt-
wem, które kupi³a w sklepie z przy-
borami teatralnymi. Wycisnę³a to z tu-
by. Za dwadzieścia jedenasta, wracam 
z biblioteki, a tam ona, zupe³nie naga 
na środku pokoju, seksualna niespo-
dzianka dla jej starego. Wręczy³a mi 
tubę mówi¹c: B¹dźmy innymi ludź-
mi. Maj¹c na myśli, przypuszczam, 
nowe  sposoby ca³owania się, żucia, 
ssania, i bęc-bęc. To g³upie, powie-
dzia³a, jej g³os chrypi¹cy, ale b¹dźmy 
innymi ludźmi. Dlaczego mia³bym u- 
mniejszać jej intencje. Być może mia-
³a na myśli: Ruszaj ze mn¹ w nową
podróż, podróż, w któr¹ tylko obcy 
mog¹ się wybrać, i będziemy j¹ pa-
miętać, kiedy znowu będziemy sob¹, a 
przeto nigdy już nie będziemy jedynie 
sob¹. Być może mia³a w myślach jakiś 
krajobraz, do którego zawsze zamie-
rza³a dotrzeć, tak jak ja wyobrażam 
sobie pó³nocną rzekę, noc tak jasną 
i czyst¹ jak rzeczne kamyki, na m¹ 
wznios³¹ podróż z Katarzyną Tekawi-
tha. Powinienem by³ pójść za Edyt¹. 

Powinienem by³ wyskoczyć z mego 
ubrania i wskoczyć w t³uste przebra-
nie. Dlaczego tak się dzieje, że dopie-
ro teraz, po latach, mój kutas staje na 
obraz jej stoj¹cej tam tak absurdalnie 
wymalowanej, jej piersi ciemne jak 
bak³ażany, jej twarz przypominaj¹ca 
Al Jolsona? Dlaczego krew pędzi te-
raz tak bezużytecznie? Pogardziłem
jej tub¹. Wyk¹p się, powiedzia³em. 
Nas³uchiwa³em jej pluskania, oczeku-
j¹c na nasz¹ pó³nocn¹ przek¹skę. Mój 
ma³y, pod³y triumf uczyni³ mnie głod-
nym.

8.

  Mnóstwo księży zosta³o zabitych i 
zjedzonych, i tak dalej. Micmacowie, 
Abenaquisi, Montagnaisi, Attikame-
guowie, Huroni: na Towarzystwo Je-
zusowe mieli swój sposób. Mnóstwo 
spermy w puszczy, za³ożę się. Irokezi 
nie, oni zjadali księże serca. Zastana-
wiam się jak to wygl¹da³o. F. powie-
dzia³, że raz zjad³ surowe serce owcy. 
Edyta lubi³a móżdżek. Przytrafi³o się to 
René Goupilowi 29 września 1642 r., 
pierwsza ofiara Mohawków w czarnej 
sutannie. Mniam, mniam. Le P. Jouges 
pad³ pod „toporem barbarzyńców” 
18 października 1649. To wszystko 
spisano tam czarno na bia³ym. Kościół
uwielbia takie szczegó³y. Ja uwielbiam 
takie szczegó³y. Tu przychodz¹ te ma-
³e, t³uste anio³ki z ich pedalskimi dup-
kami. Tu przychodz¹ Indianie. Tu
przychodzi Katarzyna Tekakwitha 
w dziesięć lat później, lilia z gleby pod-
lewanej przez Ogrodnika krwi¹ mę-
czenników. F., zrujnowa³eć mi życie 
tymi twoimi eksperymentami. Jad³eś 
surowe serce owcy, jadłeś skórę, raz
zjad³eś gówno. Jak mogę żyć w tym 
świecie u boku wszystkich twoich 
cholernych przygód? F. raz powie-
dzia³: Nie ma nic tak przygnębiaj¹ce-
go jak ekscentryzm jakiegoś współ-
czesnego. Pochodzi³a z Żó³wi, najlep-
szego klanu Mohawków. Podróż na-
sza będzie powolna, ale my wygra-
my. Jej ojciec by³ Irokezem, kurza du-
pa, jak się okaże. Jej matka by³a algon-
quińsk¹ chrześcijank¹, ochrzczon¹ i 
wychowan¹ w Three Rivers, które by-
wa wszawym miastem dla indiańskiej
dziewczyny (powiedzia³a mi niedaw-
no m³oda Abenaquiska, która chodzi 
tam do szkoły). Została pojmana za
brankę podczas jednego z najazdów 
Irokezów, co by³o prawdopodobnie 
najlepszym zajęciem jakie kiedykol-
wiek mia³a. Niech mi kto pomoże, za-
radzi mojemu niewyparzonemu jęzo-

rowi. Gdzie ma srebrna mowa? Czyż 
nie przeznaczone mi, aby mówić o 
Bogu? By³a niewolnic¹ jakiegoś iro-
keskiego śmia³ka i musia³a mieć cięty 
język lub coś takiego, bo ożeni³ się 
z ni¹, podczas gdy mógł uczynić ją
popychad³em. Zosta³a przyjęta przez 
klan i odt¹d cieszy³a się już wszyst-
kimi prawami ¯ó³wi. Zapisano, że 
modli³a się nieustannie. Gul, gul, Boże 
kochany, wpychu, wpychu, pierrrdut, 
s³odki Wszechmog¹cy, siorb, siorb, 
óch, óch, mlaś, mlaś, czhlik, dyrg, 
dyrg, chrrrchrrr, chrapu. Jezu, musia³a 
uczynić z jego życia piek³o.

10.

  Zawsze chcia³em być kochanym 
przez Partię Komunistyczn¹ i Matkę 
Kośció³. Chcia³em zamieszkać w bal-
ladzie jak Joe Hill. Chcia³em op³aki-
wać niewinnych ludzi, których moja 
bomba musia³aby okaleczyć. Chcia-
³em dziękować temu wiejskiemu oj-
czulkowi, który nas żywi³ podczas 
ucieczki. Chcia³em nosić rękawy pod-
pięte w po³owie, ludzie uśmiechaj¹cy 
się, podczas gdy ja salutuję niew³aści-
w¹ ręk¹. Chcia³em być przeciwko bo-
gatym, chociaż niektórzy z nich znali
Dantego: tuż przed unicestwieniem 
jeden z nich dowiedziałby się, że ja 
także zna³em Dantego. Chcia³em by 
obnoszono moj¹ twarz w Pekinie, 
z wierszem wpisanym wzd³uż mego 
ramienia. Chcia³em się śmiać z dog-
matu, a przy tym skruszyć oń moje 
ego. Chcia³em stawić czo³a maszy-
nom Broadwayu. Chcia³em by Pi¹ta 
Aleja pamięta³a, że by³a indiańskim 
szlakiem. Chcia³em wyjechać z górni-
czego miasteczka z grubiańskimi ma-
nierami i przekonaniami wpojonymi 
mi przez wuja ateistę, przesiaduj¹cą 
w piwiarniach zaka³ę rodziny. Chcia-
³em pędzić przez Amerykę w zapie-
czętowanym poci¹gu, jedyny bia³y 
cz³owiek jakiego Murzyni zaakceptu-
j¹ na konwencji traktatowej. Chcia³em 
chodzić na przyjęcia coctailowe z ka-
rabinem maszynowym. Chcia³em po-
wiedzieć starej przyjació³ce, która jest 
przerażona moimi metodami, że rewo-
lucja nie odbywa się na sto³ach w bu-
fecie, nie można brać i wybierać i ob-
serwować jej srebrzyst¹ wieczorową
suknię wilgotniej¹c¹ w kroku. Chcia-
³em walczyć z próbami przejęcia wła-
dzy przez tajn¹ policję, ale w szere-
gach Partii. Chcia³em by starsza pani,
która straci³a swych synów, wspomi-
na³a mnie w swych modlitwach w gli-
nianym kośció³ku, na honor jej synów. 


