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Kazimierz Brakoniecki 

 
 

Taductions françaises plus bas 
 

für die deutsche übersetzung siehe  unten 
 
 

Dytyramb 
1. 
 
Witajcie  sandały mojej matki stojące przy szafce 
z beżowymi rzemykami sinym zapięciem porysowane z przodu 
z przegiętą piętą osłabione z gorączką poranne nagie 
 
Witajcie meble ty szerokie dębowe łóżko przewożone 
z Barczewa do Olsztyna z ulicy na ulicę pomarszczona szafo 
która dotychczas żyjesz i niesiesz walizki z Australii 
Kanady Warszawy i Wileńszczyzny i ty wersalko na której 
umiera niespokojnie moja babka złośnica i rodzicielka 
chłopskiej tradycji witaj kaloryferze stara ściano 
i wnęko za szafą strasząca mnie przy zasypianiu 
 
Witaj komórko z wiatrówką bambusową wędką i płaszczem dziadka 
smyczą na psa rozjechanego dwadzieścia lat temu 
witaj wieszaku sznurku i łuku i ty bezużyteczny kapeluszu 
w którym po raz pierwszy wyszedłem zakochany 
 
Witajcie rogi jelenia umarłe lustro które na mnie  spadło 
linoleum  wycinane nogami przez moje upiory 
i ty wieczny progu gadający przez sen do schodów 
i ty oślepła lampo poobijana niezdrowa i bezradna 
Witajcie krzesła w dużym pokoju i książki witaj stole 
rozsuwany dla żywych i umarłych witajcie okna święte 
wigilijna choinko pod którą odnalazłem brata 
i ty odsuwana coraz dalej domowa przestrzeni 
witajcie klepki w podłodze witaj gwoździu zasłuchany 
witaj pokryty sierścią dywanie i ty chodniku  
witajcie witajcie 
 
 
Witaj kuchnio gdzie szuflady widelce kredens i kalendarz 
witaj gazie zielony i niebieski witaj ogniu i węglu 
witaj obrusie przenajświętszy obrazku i gipsowy posążku 
witajcie radio lodówko kranie umywalko kuble na śmieci 
witajcie pomrukujące kapcie ścierki garnki 
wstydliwe fotografie szminki spinki do włosów ciche monety 
witajcie witajcie 
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2. 
 
Żegnajcie modlitewniki rodzinne przywiezione z kresów świata 
uratowane  przed rewizją w Ałma Acie i wodą w kopalni 
Źegnajcie rude włosy mojej matki w kok latami zapinane 
i złowrogi wąsiku ojca i wy twarde bryczesy i oficerki 
Żegnaj strychu podniosły i poruszający się jak wyspa skarbów 
żegnaj zimo przeręblu mój kolego niefrasobliwy mrozie 
żegnaj lufciku w dachu żegnaj wielkie ociężałe słońce 
żegnajcie żegnajcie 
 
Żegnaj posiniaczona wanno i wy ospałe kafelki 
żegnajcie drwa w piwnicy i klatki na króliki i gołębie 
żegnaj czosnku w zimnym ogrodzie żegnajcie gruszki i śliwy 
żegnajcie bogowie mych dziadków i rodziców żegnajcie 
 
 
Żegnaj książko do historii  żegnaj Kartezjuszu i Marksie 
żegnaj Jezusie synu biednej Maryi żegnaj niewierny Tomaszu 
i ty ochrypły ze zdumienia Pascalu i ty spalony Husie 
żegnajcie paczki z Anglii listy od misjonarzy i partyzantów 
żegnajcie wieczyste msze na dusze rodzinne i i ziemskie 
żegnaj Raskolnikowie Kafko Joysie i Leśmianie 
żegnajcie żegnajcie 
 
Żegnajcie sandały mojej matki stojące przy szafce 
żegnajcie meble przed laty kupione i uśpione 
żegnajcie piwnice dachy podwórka i strychy  żegnajcie 
żegnajcie domy ulice piekła i nieba żegnajcie 
żegnajcie krzyżackie kościoły i polskie pieśni religijne 
żegnajcie żegnajcie 
 
3. 
 
Poza pozdrowieniem i pożegnaniem poza prawdą i światem 
poza czasem i przyzwyczajeniem poza nadzieją i winą 
poza śmiertelnym ukąszeniem choroby poza uderzeniem i śmiechem 
poza codzienną udręką niepotrzebnymi rozmowami jadłem i gliną 
poza niewiarą religią poza dobrem realnością i muzyką 
poza samotnością jazgotem radia ciszą drzew i mrokiem 
poza śmiercią i życiem poza dojrzewaniem i starzeniem 
poza chwilą i uspokojeniem poza oddaniem i strachem 
poza człowiekiem i Bogiem poza przestrzenią i ułudą 
poza wnętrznościami i seksem poza pożądaniem i cierpieniem 
poza poza poza 
nie ma  
nie ma  
nic 
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Przemijanie 

 
1. 
 
Prawdziwą materią świata jest przemijanie świata 
trawka którą wkładało się pomiędzy kciuki i gwizdało 
jest teraz kostką planety upadłą w głąb dźwięku 
słońce które przewiercało zwarte pagórki i nieba 
jest teraz kopcem milczenia pośrodku wiekowej tarczy 
okolico zamarłego dzieciństwa i zakreślonego łyżwą 
na staromodnie zamarzłym jeziorze i ty błyskająca chmuro 
rozpłaszczona nad jarem skąd bulgotał strumień 
ręko poobtłukiwana mostu czerpiąca życie z tętentu 
pociągów furmanek krów i stóp mokrych dzieci 
i ty domu poruszający się po omacku w trzaskach wiatru i śniegu 
 
 
2. 
 
Prawdziwą materią świata jest przemijanie świata 
burzliwy nurt Niemna w Kownie u stóp kościoła Witolda 
rozgrzebywane przez chłopca kurhany Prusów oniemiałe 
niemieckie sztućce układane na kurpiowskiej chuście 
zamrożony wagon deportowanych gdzieś koło Czelabińska 
i rude włosy matki przymarzające do cierniowych desek 
więzienie we Frunze w którym na pryczy marzy drzazga ciała 
ceglane krzyżackie kościoły z biało – czerwonym proporcem 
święte kciuki kamieni przywiezione z Podlasia i Wołynia 
warmińskie domki z czeredami dzieci kóz i grzybów 
dopalające się na poboczach groby i drewniane zabawki 
 
 
3. 
 
Prawdziwą materią świata jest przemijanie świata 
oplute i rozbite żydowskie nagrobki przy ulicy Zyndrama 
obok których przebiegałem z książkami z biblioteki 
w poszukiwaniu śladów Kopernika i Noego na działkach 
moje nieustające płacze nad rozbiorami i niewolą Polski 
i dzika twarz Jezusa w Toruniu modląca się do mnie o słowo 
procesje wokół olsztyńskiej katedry płatki wniebowstąpienia 
pochylona twarda sylwetka świata nad warsztatem książki 
i zwłoki religii wychylające się z Jerozolimskiej Kaplicy 
głośne usta erotycznych godzin otwarte oczy ciała 
powiew miłości na twarzy kiedy rozpięłaś włosy 
dziwność leśnego kwiatu zaczepnie mnie oglądającego 
kozioł w górach na ścieżce poszukujący zimowego tronu 
warmiński las zły i wzgardliwy zaczepiony kierownicą roweru 
blaszka krwi na wardze słowa pogodne zwycięstwo matki 
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i jej trucht z siatkami po ulicy zasypanej rozpaczą 
żony niezrozumiała twarz obracająca się w głąb nocy 
i jej brzuch który od spodu całował ludzki księżyc 
rozmowy serdeczne z Koheletem Gilgameszem Buddą i Pawłem 
samotne wizje Boga który ciebie smutne potrzebuje 
moje nieustające pragnienie śmierci i wolności 
 
 
4. 
 
Świat jest jednością przekraczającą pogardę umysłu 
tony umarłych zamordowanych spalonych ludzi i cywilizacji 
strużka epifanii łajdaka niemowlęcy promień na rękach 
szelest liści na buku pożerającym swoje zielone wnętrzności 
kręgosłup metafizyki oglądany rano przez szpitalną śmierć 
starość w zaśnieżonym oknie uchylająca firankę wieczności 
Jesteś każdym człowiekiem jakikolwiek umarł na tej planecie 
trawka którą wkładałeś pomiędzy młode kciuki 
jest teraz kostką dźwięku  spadłą w głąb pamięci 
słowo które podnosiło nieżywych ludzi i narody 
jest teraz kostką dźwięku spadłą w piec historii 
prawdziwą materią rzeczy jest przemijanie rzeczy 
świat zaczyna się przemijaniem świata 
 
 
 
 

Niezniszczalne 
 

1. 
 
Starała się nie nosić pończoch od kwietnia do października 
rano przystawała koło kiosku albo baraków i tarła łydkę o łydkę 
drzemała jak oszroniony bocian koło płotu czy krzewu 
i unosiła ciepłą i żywą chłodną i umarłą nogę pod spódnicę 
i ruszała dalej do przedszkola koło kostnicy szpitala Łyny 
On patrzył na nią był taki wyrozumiały i uważny 
podskakiwał jak pliszka i lubił dotykać kiści przymrozków 
Miasto było jeszcze małe szli na skróty przez cmentarz 
na którym leżeli pomordowani Warmiacy i zapomniani Wilniucy 
szli w pośpiechu i w niej pędziły poszarpane wspomnienia 
Zawsze sobie odejmowała od ust ale słów miłości nie zapomni 
już na wieki i tak pozostanie odciśnięta w jego śnie i marzeniu 
matka kobieta kochanka świt i zmierzch śnieg i zachwycenie 
 
 
2. 
 
Wszyscy jesteśmy żywi i umarli jednocześnie dzięki ciału 
i jego świadomości tak nauczyli mnie starzy materialiści 
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Lukrecjusz Hobbes Marks a nawet nerwowy nauczyciel biologii 
a ty mówisz że jestem Jezusem że każdy z nas jest Jezusem 
może to prawda ale co chcesz przez to powiedzieć 
Jezus też miał ciało i umarł z powodu tego ciała 
a co było dalej to kwestia wiary i potrzeby serca 
ale wiem że jest ci potrzebne takie porównanie 
bo życie jest okrutne i trzeba nazwać swoje cierpienia 
ale pomyśl co ja z tym Jezusem zrobię 
żyję sam słucham muzyki z radia kiwam się przed telewizorem 
książek nie czytam a tych które przeczytałem nie pamiętam 
mówisz że i ja jestem Jezusem to być może 
na tym padole wszystko jest do udowodnienia 
wypijmy więc za jego matki zdrowie 
 
 
3. 
 
Starał się jak najmniej zajmować miejsca nawet w jej brzuchu 
zakrył się za nieśmiałą fałdą gdzie nie dochodziły głosy 
świata krwi ojców buków i kamieni gdzie stał tylko jeden 
obłok i jedno milczenie nawet wtedy już płakał 
bo był skończony zrodzony i gdzieś tam dalej drgała ciemność 
Starał się jak najmniej zajmować miejsca nawet w ciele 
dlatego spłonął zerwał ścięgna mięśnie jelita i tętnice 
i opasał się cały wskrzeszającym słowem już wierzył w nicość 
był ponownie zakrwawionym płodem 
 
 
4. 
 
Starała się podobać tylko tym mężczyznom którzy zginęli 
albo pozostali w jej pamięci w ekstazie niespełnienia 
gdzieś tam pomiędzy kamienną Amur – Darią a zimnym Uralem 
podczas stosunku z mężem zawsze myślała o kościele 
trochę ją to wstydziło bo była naprawdę wierząca i czysta 
lecz ciało ją brzydziło przesłaniało ja samą 
i gdyby mogła to by je zostawiła jak wypatroszoną suknię 
w poniemieckiej szafie w nieopalanym pokoju w Olsztynie 
Nie mogła patrzeć na odmrożone palce bo czuła że umrą 
nieobłaskawione zdiczałe i nie zapamiętane 
podnosiła nimi głowy węgla podwiązki prezerwatywę 
i zawsze z pogardą jakby dotykała zwierzęcego sromu 
Dobrze jej było w kościele patrzyła na mowę ołtarza 
i rękę wkładała za stanik gdzie stukała wieczność 
 
 
5. 
 
Starała się nie nosić pończoch od kwietnia do października 
rano przystawała koło kiosku albo baraków i tarła łydkę o łydkę 
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i unosiła ciepłą i żywą chłodną i umarłą nogę pod spódnicę 
Starał się jak najmniej zajmować miejsca nawet w jej brzuchu 
zakrył się za nieśmiałą fałdą gdzie nie dochodziły światy 
patrzył przez nią na świt była mgła i szli na skróty przez życie 
poruszając się delikatnie na krawędzi podwójnego serca 
 
 

en français 
 

Kazimierz Brakoniecki 
DITHYRAMBE 

 
1. 
Salut à vous les sandales de ma mère, posées près de la table de nuit 
à vous et vos lanières beiges vos boucles gris bleu usées par-devant 
à vos talons croulant de faiblesse dans la nudité et la fièvre du petit matin. 

 
Salut à vous les meubles, à toi le large bois de lit en chêne charrié 
de Barczewo à Olsztyn de rue en rue, à toi l'armoire toute rayée 
qui es toujours en vie et supportes les valises d'Australie 
du Canada de Varsovie de Vilnius, et à toi le sofa où  
ma grand-mère se meurt inquiète cette sorcière cette génitrice 
de la tradition paysanne, salut à toi le calorifère à toi le vieux mur  
et à toi la niche derrière l'armoire qui m'effrayait quand je m'endormais. 

 
Salut à toi le cagibi à la canne à pêche de bambou au fusil de chasse  
et au manteau de grand-père à la laisse du chien mort écrasé il y a vingt ans. 
Salut à toi la patère la corde l'arc ainsi qu'à toi le chapeau inutile 
que j'ai porté à mon premier rendez-vous. 

 
Salut à vous les bois de cerf, à toi le miroir mort qui m'es tombé dessus 
à toi le linoléum déchiqueté par les pieds de mes fantômes 
ainsi qu'à toi seuil éternel qui parles en rêve avec les marches 
et à toi la lampe aveugle cabossée malade et perplexe. 
Salut à vous les chaises dans la grande salle et à vous les livres  
salut à vous les tables dressées pour les vivants et les morts salut à vous  
les fenêtres saintes, à toi l'arbre de Noël sous lequel j'ai retrouvé mon frère 
et à toi l'espace de la maison qui s'éloigne toujours plus.  
Salut à vous les caillebotis et à toi le clou attentif. 
Salut à toi tapis rempli de poils de chien et à toi tapis-brosse 
Salut à vous salut.  

 
Salut à toi la cuisine et tes tiroirs ta crédence et ton calendrier 
Salut à toi le gaz vert et bleu salut le feu et le charbon 
Salut à toi la nappe les images pieuses les statuettes de plâtre 
Salut à toi la radio le réfrigérateur le robinet l'évier la poubelle 
Salut à vous les savates bougonnes les lavettes et les fait-tout 
les photos intimes rouges à lèvres barrettes monnaies trépassées 
Salut à vous salut.  
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2. 
Adieu aux livres de prières de la famille rapportés du bout du monde 
sauvés de la révision d'Alma-Ata, sauvés des eaux dans la mine. 
Adieu aux cheveux roux de ma mère coiffés toutes ces années par un chignon 
 à toi vilaine petite moustache de mon père et à vous culottes de cheval et bottes raides. 

 
Adieu haut toit mouvant comme une île au trésor 
Adieu trou de glace en hiver. Adieu le gel, mon copain insouciant. 
Adieu vasistas, adieu grand soleil pesant 
Adieu à vous Adieu.  

 
Adieu à toi baignoire cabossée, à toi carrelage endormi. 
Adieu à toi petit-bois au grenier, à vous clapiers et cages à tourterelles. 
Adieu à toi l'ail du jardin frisquet, adieu à vous les poires et les pommes. 
Adieu à vous les dieux de mes grands-parents et parents Adieu. 

 
Adieu à toi le livre d'histoire, adieu Descartes et Marx. 
Adieu Jésus fils de la pauvre Marie, adieu Thomas le mécréant. 
Adieu à toi Pascal enroué d'étonnement, à toi Hus au bûcher. 
Adieu à vous les paquets d'Angleterre, lettres des missionnaires et partisans. 
Adieu les saintes messes aux âmes de la famille et de tous les êtres sur terre. 
Adieu Raskolnikov Kafka Joyce et Leśmian 
Adieu à vous Adieu. 
 
Adieu à vous  les sandales de ma mère, posées près de la table de nuit 
Adieu à vous les meubles acquis il y a des années et assoupis. 
Adieu à vous caves, toits, cours intérieures et greniers. 
Adieu maisons, rues, ciel et enfer adieu 
Adieu églises de l'Ordre teutonique et cantiques polonais 
Adieu à vous Adieu. 

 
3.  
Fors les salutations et les adieux, fors la vérité et le monde, 
fors le temps et l'habitude, fors l'espoir et la faute, 
fors la maladie mortelle, fors le coup de poing et les rires, 
fors le fléau quotidien des discours inutiles, du manger et de la glaise, 
fors l'incrédulité, la religion, fors le bien, la réalité et la musique, 
fors la solitude, le grésillement de la radio, le silence des arbres et le crépuscule, 
fors la vie et la mort, fors la maturité et le vieillissement, 
fors le moment et la sérénité, fors le dévouement et la crainte 
fors l'homme et Dieu, fors l'espace et l'illusion, 
fors les entrailles et le sexe, fors la concupiscence et la souffrance 
fors fors fors 
il n'y a  
il n'y a 
rien. 

 
Traduction en français Frédérique Laurent  
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FUGACITÉ 

 
 

1. 
La véritable substance du monde est la fugacité du monde 
le brin d'herbe glissé entre les pouces qui servait de sifflet 
est aujourd'hui un cube de planète tombé au plus profond de l'écho, 
le soleil qui transperçait les collines denses et le ciel 
est aujourd'hui une boule de silence au milieu de la vitre ancestrale 
paysage d'une enfance pétrifiée demi-cercle tracé par une luge, 
sur un vieux lac gelé, et toi nuage étincelant 
aplati dans le ciel au-dessus du vallon où chantait le ruisseau 
la main brisée sur le pont qui puise la vie dans le chaos des trains         
le galop des charrettes et des vaches et les pas des enfants mouillés 
et toi la maison qui se meut à tâtons dans les craquements du vent et de la neige. 

 
2. 
La véritable substance du monde est la fugacité du monde     
le courant impétueux du Niémen à Kowno, au pied de l'église Witold, 
les tombes des Prussiens remuées par une main de petit garçon 
les couverts allemands muets posés sur un fichu polonais 
un wagon pétrifié de froid rempli de déportés  
envoyés quelque part vers Tcheliabinsk 
et la chevelure rousse de ma mère, collée par le froid aux planches épineuses, 
la prison à Frounze où, sur son carré, un petit bout de corps rêve 
les églises en briques des Chevaliers teutoniques  
avec notre bannière blanche et rouge 
les saints pouces de pierre rapportés de Podolie et de Volhynie 
les maisonnettes de Varmie avec leurs hordes d'enfants  
de chèvres et de champignons 
les tombes et les jouets d'enfants en bois brûlent sur les bas-côtés. 

 
3. 
La véritable substance du monde est la fugacité du monde   
les tombeaux juifs recrachés et cassés le long de la rue Zyndram 
que j'arpentais, chargé de livres, en sortant de la bibliothèque 
pour suivre les traces de Copernic et de Noé dans les jardins ouvriers, 
mes plaintes incessantes sur les partages et la sujétion de la Pologne 
et le visage sauvage de Jésus à Torun me priant de dire une parole, 
les processions autour de la cathédrale d'Olsztyn, pétales à l'Ascension, 
la silhouette raide du monde, penchée sur le livre qui est en cours  
et le cadavre de la religion qui surgit de la Chapelle de Jérusalem, 
lèvres bruyantes des heures érotiques, yeux ouverts de la chair, 
souffle d'amour sur ton visage quand tu lâchais tes cheveux,  
miracle de la fleur des bois qui me provoque du regard, 
mouflons dans les montagnes qui recherchent leur trône pour l'hiver, 
forêt de Varmie mauvaise et suspicieuse, dérangée par des guidons de vélos, 
perles de sang sur les lèvres d'un mot, heureuse victoire de la mère 
et son filet de guenilles dans la rue remplie de désespoir, 
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visage impénétrable de l'épouse tournée vers la profondeur de la nuit 
et son ventre qu'une lune humaine a embrassé par-dessous, 
conversations cordiales avec Qohelet Gilgamesh Bouddha et Paul 
visions solitaires de Dieu qui, triste, a besoin de toi, 
mon désir infini de mort et de liberté. 

 
4. 
Le monde est  le mépris, entité qui transcende l'esprit, 
des tonnes de morts, de gens, et de civilisations assassinés, victimes de génocides, 
caniveau de l'épiphanie, de la crapule, le nourrisson radieux porté au bras, 
le frisson du hêtre feuillu qui dévore ses vertes entrailles, 
colonne vertébrale de la métaphysique vue au matin de la mort à l'hôpital, 
la vieillesse à la fenêtre enneigée ouvre un rideau flottant sur l'éternité. 

 
Tu es dans chaque homme qui mourut sur cette planète, 
le brin d'herbe que tu glissais entre tes jeunes pouces 
est à présent un cube de l'écho tombé dans le plus profond de la mémoire, 
la parole qui faisait renaître les gens et les pays sans vie 
est à présent un cube de l'écho précipité dans le four de l'Histoire, 
la véritable substance des choses est la fugacité des choses    
le monde commence part la fugacité du monde. 

 
Traduction en français Frédérique Laurent  
 
 
 
 

INDESTRUCTIBLES 
 

1. 
 

Elle s'efforçait de ne pas porter de bas d'avril à octobre 
le matin se tenait près du kiosque ou des baraquements, se frottait un mollet contre l'autre 
somnolait debout comme une cigogne blanchie de givre, près d'une clôture ou d'un arbuste, 
dégageait une chaleur une fraîcheur vive en levant sa jambe engourdie sous sa jupe 
et continuait jusqu'à l'école maternelle près de la morgue de l'hôpital Łyna. 
Il la regardait, il était si bienveillant si discret, 
il sautillait comme une bergeronnette, il aimait toucher les grappes de gelée blanche. 
La ville était encore petite, ils traversaient le cimetière par les plus courts chemins   
où gisaient Varmiens assassinés et Vilniouks oubliés, 
ils marchaient vite et des souvenirs déchirés la hantaient. 
Elle s'ôtait le pain de la bouche, mais mangeait des mots d'amour, 
elle restera à jamais gravée dans son esprit et dans ses rêves 
elle mère, femme, amante, aube et crépuscule, neige, extase. 
 
2. 
Nous sommes tous vivants et morts à la fois par notre corps et sa conscience,   
les vieux matérialistes Lucrèce Hobbes Marx  
et même un professeur fébrile en biologie me l'ont appris, 
et tu dis que je suis Jésus, que chacun de nous est Jésus, 
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c'est peut-être vrai, mais qu'entends-tu par là ? 
Jésus aussi avait un corps et il mourut par ce corps 
et qu'y eut-il ensuite, c'est une question de foi et d'inclination du cœur, 
mais je sais qu'une telle comparaison t'est utile, 
car la vie est cruelle et il faut donner un nom à sa souffrance, 
mais réfléchis, qu'est-ce que j'ai à voir avec ce Jésus ? 
je vis seul, j'écoute de la musique à la radio, je pique du nez devant la télévision, 
je ne lis pas de livres et je ne me souviens pas de ceux que j'ai lus, 
tu dis que moi aussi je suis Jésus peut-être 
dans cette misère, il faut apporter une preuve à tout, 
buvons donc à la santé de sa mère ! 

 
3. 
Il s'efforçait de prendre le moins de place possible même dans son ventre                 
se cachait derrière un pli timide là où les voix du monde, du sang, des pères, des hêtres,  
de la pierre ne parvenaient pas, où il n'y avait qu'un nuage, un silence même quand il pleurait, 
car il était fini, il était né et quelque part, au loin les ténèbres avaient tremblé. 
 
Il s'efforçait de prendre le moins de place possible même dans son corps  
ainsi, il se consumait, arrachait tendons entrailles et artères 
et s'enveloppait de paroles ressuscitées, croyait déjà au néant, 
il était de nouveau un fœtus ensanglanté. 
 
4. 
Elle s'efforçait de ne plaire qu'à ces hommes qui disparaissaient  
ou qui restaient en sa mémoire dans l'extase du non-accomplissement, 
quelque part là-bas, entre l'Amour-Daria de pierre et l'Oural glacé, 
pendant ses rapports avec un homme, elle pensait toujours à l'église 
elle en avait un peu honte, car elle était vraiment croyante et pure, 
mais le corps la dégoûtait, la faisait disparaître 
et si elle avait pu elle l'aurait abandonné comme une robe étripée, 
dans une armoire délaissée par les Allemands, dans une pièce non chauffée à Olsztyn. 
Elle ne pouvait pas regarder ses doigts gelés, car elle sentait qu'ils mourraient 
sans avoir été apprivoisés sauvages et oubliés, 
elle prenait dans ses doigts glacés des morceaux de charbon brûlant jarretière préservatif  
et toujours avec dégoût, comme si elle touchait la vulve d'un animal, 
elle était bien dans l'église regardait le mouvement de l'autel 
et posait la main sur son corsage à l'endroit où battait l'éternité. 
 
5. 
Elle s'efforçait de ne pas porter de bas d'avril à octobre, 
le matin se tenait près du kiosque ou des baraquements, se frottait un mollet contre l'autre, 
dégageait une chaleur une fraîcheur vive en levant sa jambe engourdie sous sa jupe. 
Il s'efforçait de prendre le moins de place possible même dans son ventre                 
il se cachait derrière un pli timide où les mondes ne parvenaient pas 
il regardait l'aube à travers elle, il y avait du brouillard,  
ils traversaient la vie par les plus courts chemins, 
avançant délicatement à la lisière de leur cœur dédoublé. 
 

Traduction en français Frédérique Laurent  
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Kazimierz Brakoniecki 

 
deutsche übersetzung 

 
Deutsch-polnisches Wortgeplänkel 

im September 2005 
Eine Gedichtsreportage 

 
1.  
Früher brachten Deutsche die Polen um 
und nahmen ihnen die Gänse weg. 
Jetzt kommen Polen nach Deutschland 
und schlachten deutsche Gänse, 
weil sich Deutsche vor Blut ekeln. 
 
In den 60er Jahren fütterte ich in Allenstein 
mit meinem Vater polnische Gänse im Stall, wir 
füllten ihnen das Mastfutter gewaltsam in den Schnabel. 
Dann aßen wir die Gänse an Weihnachten auf, gemeinsam mit 
deutschen katholischen Ermländern, 
die die deutschen Masuren nicht leiden konnten. 
Das Blut floss über den Steinfußboden ohne Nationalität 
und täuschte keine Religion. 
Der Mensch wollte nach dem Kriege essen. 
 
Polen wohnen in Fachwerkhäusern. 
Es fehlt ihnen an nichts. Nicht einmal an Bier. 
Auf Hügeln mit Nadelwald bewachsen 
stehen stählerne Windmühlen und mahlen Energie. 
Polnische Hände sind stets voller Geflügelblut. 
Arbeit im Überfluss. Polen hören auf die Deutschen. 
Leicht breitbeinig reichen sie uns freundlich die Hand. 
Alle sind zufrieden, mit Ausnahme der Gänse, 
die nicht Fliegen können, sie sind keine Adler. 
 
Früher brachten Ukrainer die Polen um 
und nahmen ihnen Gänse, Kühe und Pferde weg. 
Jetzt beschmieren Ukrainer ihre Hände mit Blut, 
und die Polen machen daraus keine Geschichte. 
Ukrainer arbeiten in Polen auf dem Bau. 
Arbeit im Überfluss. Ukrainer hören auf die Polen. 
Alle sind zufrieden, mit Ausnahme der Russen, 
die nicht arbeiten, nur den Deutschen Gas und Öl liefern, 
wie zu Stalins Zeiten, aber sie sind nicht glücklich, denn 
ihnen fehlt eine gemeinsame Grenze mit Europa. 
Sie beten, damit polnische Gänse im polnischen Stall 
an Vogelgrippe erkranken. 
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Polen sind keine Gänse und denken vernünftig. 
Für Geld fällt ihnen die Arbeit leicht. 
Sie streiten nicht einmal und sind sogar nüchtern. 
Polen sind keine Gänse und Deutsche keine Mörder. 
Ukrainer sind keine Russen, und Arbeit schändet nicht. 
Jemand muss ja die Gänse schlachten, jemand muss sie füttern. 
Ein Pole ist Adler oder Gans in Europas Raffinerie, die   
der Kreml mit imperialer Gabel anbeißt  
und auf fettem Tisch die Innereien zerlegt, 
um der europäischen Freundschaft die Zukunft vorauszusagen? 
 
Pole, Ukrainer, Russe, jeder will Deutscher sein,  
kein Deutscher will Pole, Ukrainer oder Russe sein. 
Wer sich selbst nicht achtet, kann nicht geachtet werden. 
Die Gans wird gegessen, sofern sie kein Adler ist. 
Türken machen Kebab sogar aus deutschen Gänsen, und 
Tschetschenen verwandeln den Kreml in ein hohes Minarett. 
Und die Chinesen werden das Christentum bei Wien retten.  
 
 
2. 
 
Ein beleibter Achtzigjähriger liest Verse über die Heimat, 
das zurückgelassene Anwesen im zerstörten Sudentenland, wo er 
verweilte unter der Birke als Wächterin, und jetzt ist dort nichts mehr. 
Die Reime sind ordentlich, passen wie der Ast ins Loch der Holzdielen. 
Man hört auf ihnen den Staub am sonnigen Morgen entlang fegen. 
Hastig erhebt sich der Bauer, heute wird gepflügt, herrlicher Tag. 
Man hört den Wind, wie er durchs blitzblanke Fenster hereinschaut 
und die Fensterläden auf dem Holzboden sorgfältig aufreiht. 
Auch die Mutter ist da. Und Bettwäsche. Brot auf adrettem Tisch. 
Der Tod ist der gleiche für alle, die sich erinnern. 
Doch etwas trennt sie. Vielleicht dieser sentimentale Osten. 
Wir brauchen ihn nicht, auch die Weihnachtslieder nicht. Das Böse 
wurde zerrieben zwischen Steinen, die vertriebene Eltern mitbrachten. 
Man hört nicht einmal ein Säuseln der Sehnsucht. Der Friedhofskies fehlt. 
Und doch ist alles so menschlich. Weinen aus Nostalgie. 
Man will der Welt seine Kinderschlüpfer, den abgeschürften Finger 
aus imperialer Kindheit zeigen, die sich als politischer Kitsch erweist.  
Ende der Rezitation. „Und ich, meine Herren, sage Euch,  
ich habe nicht in Polen gekämpft, sondern in Skandinavien. 
Alte Gräber verpflanzt man nicht. Ich habe ein Recht auf Erinnerung“. 
 
3. 
 
So etwas sehe ich in Deutschland zum erstenmal. 
Statt Rasen vor dem Rathaus wächst Unkraut. 
Solches und solches. Gehsteigplatten, Würfelpflaster, Bruchsteine. 
Bedroht von wucherndem Wegerich, Löwenzahn, Eibisch. 
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Es wird mir warm ums Herz. Selbst die Wolken sind unvorsichtig. 
Eine ehrwürdige Dichterin liest weiche Haikuverse vom Blatt, 
wie ein Pinselstrich über die Wasserfläche des Brunnens aus Kinderjahren. 
Ich begreife, ich bin in einem anderen Land von Vertriebenen, 
das nicht aus Erinnerung, dem Osten, Geschichte und Gewissheit besteht, 
denn das Leben ist Wohlstand, der jeden Augenblick erstarren lässt. 
Ich würde den Leuten so gerne das Unkraut ausrupfen,  
das nicht einmal ins verzückte Auge fällt, 
damit sie im sauberen Land ihrer Träume sterben können, 
damit sie weiterhin edle Verse über die reine Kunst schreiben, 
in hübschen Häusern, Hainen, Museen. 
Dichtung über Leid, Tragödien, Verrat, ist nichts für sie. 
Sie schreiben aus Vergnügen, das im Hals leicht kratzt und manchmal  
die Augen tränen lässt. Auch wir verlangen nach diesem Bonbon. 
Autobahnen, hübsche Häuser, Gemächer, Honorare.  
Schöne und glückliche Verse wie Enkelkinder. 
Wir haben genug von unseren und fremden Opfern der östlichen Geschichte. 
Alles in Ordnung. Die Unkräuter marschieren im Einklang  
zum Rathaus und sprießen aus den Sesseln der Ratsherren hervor. 
Sie verdunkeln die arbeitslose Perspektive der Sonne. 
Sind nicht mehr wehrlos. Unkraut und Wolken decken Deutschland zu. 
Das Melanom der Angst wird auf der Haut Europas sichtbar. 
Es lässt sich nicht im Reime fassen.  
 
4. 
 
Der gelangweilte Geschichtslehrer mittleren Alters fragt  
im Gymnasium polnische Autoren aus Ermland und Masuren, 
warum sie über die Preußen schreiben, als ob sie Polen wären 
und nicht Deutsche, die den Krieg entfesselten, den Menschen die Hölle bescherten. 
Das ginge doch nicht. Was geht euch das an! 
Wir sind mit unserem eigenen Bösen noch nicht fertig. 
Und ihr besingt hier irgend so eine Atlantis des Nordens,  
wo doch das Böse schon wieder an unsere Türen und Fenster klopft. 
Ihr werdet unseren Feinden des Friedens noch behilflich sein! 
 
Die Jugend aus umliegenden Dörfern und Städtchen 
hat hübsche, sensible und entspannte Gesichter. 
Wundert sich, dass wir über das Unglück des Krieges und Erinnerung schreiben, 
wen geht das noch an, aber sie hören uns höflich zu bis zum Ende. 
Ein zwei Meter großer Riese in Shorts mit Rucksack kommt auf uns zu. 
Es ist der Abt vom Benediktinerkloster, etwas fraulich aussehend. 
Er dankt für die Begegnung. Jetzt der Ausflug. Lacht, als er merkt, dass wir 
uns über sein aussehen wundern, rückt seine Brille zurecht. 
Springt wie ein Kranich davon. Zeigt auf die Uhr. Der Papst ist ein Deutscher. 
„Er wird mit Moskau zurecht kommen, wart’s ab, die Russen leiden an einem 
deutschen Komplex. Ihr zerstörtes Imperium schmerzt auf ähnliche Weise. 
Die besten Zeiten Europas sind vorüber. 
Wir haben keine Freunde. Uns bleibt nur die hilflose Einsamkeit“.  
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5.  
 
Mit dem Cabrio des Dichters über die Höhen des Sauerlandes. 
Idyllische Landschaft. Reiher, ein Kranichpaar, Mäusebussard. 
Hügel. Der Wind weht. Schaal um den Hals. 
Romanische Kirchlein, gepflegte Anwesen, 
Jugendherbergen, Brutstätten muskulösen Geistes. 
Jetzt nur acht Betten mit grauen Decken. 
Am Balken steht auf Englisch: „Bin geil auf ein Girl“. 
Kriegsgräber vom April 1945. Grab von Hans Hanowski 
aus dem Ermland, unserer heutigen Warmia. Unweit anonyme  
Gräber ermordeter russischer Gefangener. Thujas. Wolken. Landschaft. 
Häuser. Leere. In jedem Ort spricht jemand polnisch. 
Meistens Schlesierinnen. Oder Russinnen. Wir wundern uns erfreut. 
Auf dem Kirchhof  das Grab des Dichters Werner Helwig. 
Alles zeigt uns ein ehemaliger Linker, jetzt postmoderner Levite, 
Lehrer mit scheuen Augen. Über der Landschaft hängt das Fatum  
des Himmels. Jede Kirche ist sternförmig angelegt. 
Kommuniziert mit Stonehenge. Glauben oder nicht? Touristen  
entspannen faktisch tiefer. Eine ausladende Thuja am Friedhof. 
1945 traf sie eine amerikanischen Bombe, die nicht explodierte. 
Am Gewölbe Tierkreiszeichen. Und das schwungvolle Auge Gottes. 
Diese Erde birgt Asche von Kelten und Germanen. Das ist Europa, 
für Franzosen schon der Anfang des barbarischen Ostens. 
Mit dem Cabrio des Dichters über romantische vormalige Industriehügel. 
Wir könnten uns anfreunden, wäre da nicht dieses historische Misstrauen, 
das in unseren Muttersprachen unterschiedlich wiegt. 
In unserer Generation, die wenige Jahre nach dem Kriege geboren wurde. 
 
6. 
 
Unter Hitler ging es den Regionalschriftstellern im Sauerland 
am besten. Auflagen, Auszeichnungen, Preise. 
Nach dem Krieg Rückkehr zur literarischen Norm und Rückzug 
in hügelige Wälder, Gehöfte und Familienalben. 
Besuch im Literaturmuseum Westfalens. 1956 begehrten junge 
Schriftsteller gegen Literaturfaschisten der Heimat auf und 
stellten ordentliche Regeln für ein Miteinander auf. 
Arbeiter. Sozialismus. Friede. Die Gründlichkeit des Museums langweilt. 
Aus Scham sagt man nichts. Das ist besser für das Gewissen Europas. 
Wir stehen auf dem Hof eines Bergwerks – Museum. Es ist heiß. 
Unser Freund – ein Masure, hat als vertriebener junger Ostpreuße  
hier Kohlen sortiert. Ging dann unter Tage, aber der 
Sport holte ihn nach oben. Schließlich begann er zu schreiben 
über das schwarze Gold. Jetzt liebt er Erinnerungen aus masurischer Kindheit. 
Die stillgelegte Grube erkaltet. Ein Tempel der Arbeit. War als erste voll  
Elektrifiziert. Kurbeln, Gewinde, Maschinen, Zähler. 
Halle aus Glas und Stahl. Gebäude aus vermodernden Ziegelsteinen. 
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Industriejugendstil. Wie der Vorwerkplatz in Form eines Buchstabens. 
Wir kennen das aus Masuren. Oder aus preußischer Besatzungszeit.  
Eine Litauerin in der Kantine. Will Jura studieren, doch ihr Deutsch ist zu schwach. 
„Was für eine schwere Sprache. Wohl absichtlich so kompliziert. Doch ich 
gebe nicht auf. Was wollen Sie trinken. Sicher Bier“. 
An den Haken hängt Arbeitskleidung, Schuhe und T-Shirts 
von Schalke 04. Eine Linguistin zeigt uns alles, sie ist seit 
Jahren arbeitslos. „Glaubt der scheinbaren Ordnung nicht.  
Die Krise spüren wir hier wirklich. Wird Schröder oder Merkel 
gewinnen? Nicht alle Deutschen wollen sterben für einen 
Urlaub auf Mallorca oder das Zentrum gegen Vertreibungen“.  
 
7. 
 
Im ersten Stock sitzend, von wo ein Ausblick auf die Hügel ist, 
schauen wir ins alte Familienstammbuch. Der Gastgeber blättert um, 
damit wir die Männer in Uniform sehen. Mit uns kann man über dies und  
das reden. Wir sind normal. Verstehen die damalige verzerrte 
Ordnung und bergreifen auch, dass jetzt alles anders ist. 
Das steht der Abteilungsdirektor aus Münster vor dem 1. Krieg. 
Hier Studenten aus den 50-er Jahren fröhlich in einem Boot. 
Ein Foto wie vom Sport, zeigt aber ein Regiment in Russland. 
Fußballmannschaft. Maschinenpistolen. Sonne. 
„Auch unser Städtchen wurde wegen der Fabrik bombardiert. 
Es geht uns hier gut. Dieser Nachbar stammt aus Königsberg, 
aber er spricht nicht darüber. 
Diese Frau spricht Dialekt. Und dieser ist aus Schlesien. 
Und hier unsere polnische Haushilfe. Kürzlich waren wir in Danzig 
und haben sie besucht. Eine Überraschung. So eine Freude!“ 
Weit auf der Anhöhe ein Kloster. Der himmelhohe Abt empfängt 
eine Gruppe von Gläubigen. Liebe Menschen 
in Wanderschuhen. Er zeigt in der Mauer eingelassene Asche von 
zerstörten Städten in England und Deutschland. 
Wir alle sind um Verständnis bemüht. Unser Gewissen ist ruhig, 
selbst der Magen knurrt nicht. Die Gans war gut zubereitet. 
Europa schmeckt gut, das weiß man auch in Moscheen. 
Slawische Gänse mit islamischer Füllung vom germanischen Rost! 
 
8. 
 
Früher brachten Deutsche die Polen um 
und nahmen ihnen die Gänse weg. 
Jetzt schlachten Polen deutsche Gänse, 
weil sich die Deutschen vor Blut ekeln. 
 
Das Blut an den Händen ist weggewischt, 
es stiftet im Europa der Vaterländer keine Unruhe mehr. 
Außer in Bosnien, Serbien, Albanien, 
aber dort sieht das Blut anders aus, 
gut, wenn es von selbst ins Meer fließt, 
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die brüchigen Mauern von Venedig nicht tangiert, 
und dabei unsere satten Herzen nicht anrührt. 
 
Im Schaukasten des Museums von Westpreußen 
Schneetreiben von 1945, die Erinnerung blutet aus, 
sie deportiert das deutsche Erbe in die Zukunft. 
„Warum baut ihr keine Museen über den polnischen Osten? 
Fragt der Direktor, ein Schlesier. So wie wir das tun? 
Wir schätzen die historische Wahrheit und die Versöhnung! 
Wir und Ihr wurden vertrieben. Das ist unser Credo!“ 
Solche Museen sind Mühlsteine am Hals des Ertrinkenden – sage ich. 
Es gibt zu viel ressentimentales Europa. 
 
Schmerz erzeugt Hass und stößt sich am Schaukasten, 
 in dem zwei alte Leute einen Schlitten über das Haff ziehen. 
So war es, aber das ändert die Geschichte der Henker nicht. 
Vielleicht hätte das Dritte Reich lieber bei Moskau siegen sollen 
und die Juden vergasen zum Wohle eines germanischen Europa? 
Getrübten Auges in Reih und Glied stehen im Wartesaal des Todes? 
Vor dem deutschen Papst und dem Kaiser der Rasse? 
Doch Deutsche und Russen stießen den Dolch in Herz und Mark. 
Die polnische Gans ist zerfetzt und verklebte Federn verschmutzen 
die Landkarte. Obgleich sie kreischend weglief und gekrönt zurückkam. 
Zwar nur für kurz und seltsam. Aber sie wurde gerettet. 
Polen sind trotzdem keine Gänse und denken vernünftig. 
Wollen nicht Geflügel mit Kohl auf fremden Tischen sein. 
 
9. 
 
Der Professor liest aus seinem Roman über die schöne Polin. 
Aber er muss trotzdem mit ihr Auschwitz und Warschau besuchen, 
wo ihr blutjunger Bruder im Aufstand fiel. 
Die junge Polin fasziniert ihn, selbst diente er nur als Wachmann. 
Hamburg brannte wie Benzin. Er ist nicht Grass, hat aber trotzdem  
sein slawisches Mädchen, das er zähmen will. 
„Die Polen haben immer gerne gekämpft. Erst im 18. Jh. 
ertranken sie in Schnaps und Ausschweifung. Nun haben sie sich 
die Solidarność ausgedacht, die nichts Neues ist. Eine christliche Bruderschaft. 
Die Polin ist eigentlich ein müßiggängiges Weib, das Flitter liebt. 
Mann sollte die deutsche Wirtschaft und Ordnung mit polnischer 
Intuition und Spontaneität (warum mit Gerissenheit verbunden?) paaren, 
dann hätten wir inmitten Europas ein ziemlich gelungenes  Volk. 
Aber so sind es weder die Deutschen noch die Russen. Gemischter Stamm. 
Etwas vorlaut, aber effektiv. In endlose Zwietracht verstrickt. 
Kein Wunder, dass ihr am besten Sargporträts malt“.  
 
10. 
 
Alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. 
Dabei ist nichts in Ordnung. Suspendierte Gerichte, Gefühle, Verträge. 
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Schluss mit Verbrüderung, Festreden, Schulterklopfen an Gräbern? 
Polen und Deutsche blicken auf einander aus verletzter Distanz. 
Russland gäbe den Deutschen gerne Preußen zurück, gegen ausschließliche 
Freundschaft. 
Unsere Freunde – Literaten aus dem Regionalverband 
sind katholisch und mögen keine linkslastigen Großbürger. 
Putin beunruhigt sie. Amerika ärgert sie, aber in Maßen. 
Nur die älteste Generation lechzt noch poetisch nach dem Honig  
der Sudeten, im Banat und in Preußen. Andere ziehen die örtliche Idylle vor. 
Romantisch kristallene Jahreszeiten. Oder auch sanfte Haikuverse, 
die man im Haus mit Blick auf abfliegende Gänse liebt. 
Der Wohlstand zerbröckelt in ihren starken Händen. In der Provinz 
leben die Menschen anders, ihre Kinder sind wohlerzogen und moralisch gesünder. 
Auf Autobahnen rasen Lastwagen und Pkw s, Züge rattern, Flugzeuge donnern. 
Neue Technologien verbinden unsichtbar die globalen Gewinne. 
Die Imperien sind nervös, die Börsen schauen sorgenvoll umher. 
Gift ist im Magen Europas und lockt Bombenleger an. 
Die Gänse sinnen, wie sie die Grippe auf Verbraucher übertragen könnten. 
Hoffnung ist wieder hoch im Kurs, dafür kann man Erdöl kaufen bei Mördern. 
 
Nichts ist entschieden. 
Selbst Himmelsrichtungen kann man vereinbaren.  
 
Aus dem Polnischen übersetzt von Winfried Lipscher 
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Kazimierz Brakoniecki 
Rozmówki polsko-niemieckie 

 
Pamięci wschodnioniemieckiego poety 

 Johannesa Bobrowskiego (1917-1965) 
 

1. 
 
Kiedyś Niemcy zabijali Polaków 
i zabierali im gęsi. 
Teraz Polacy przejeżdżają do Niemiec 
i zabijają niemieckie gęsi, 
ponieważ Niemcy brzydzą się krwi. 
 
W latach 60. w olsztyńskim kurniku 
z ojcem karmiliśmy polskie gęsi,  
na siłę wpychając im do dziobów karmę. 
Zjadaliśmy je razem na Boże Narodzenie 
z warmińskimi, katolickimi Niemcami, 
którzy nie lubili mazurskich Niemców. 
Krew lała się na kamienną posadzkę bez narodowości 
i nie oszukiwała żadnej religii. 
Po wojnie chciało się jeść. 
 
Polacy mieszkają w szachulcowych domach. 
Niczego im nie brakuje. Nawet piwa. 
Na wzgórzach porośniętych iglastym lasem 
stoją stalowe wiatraki i mielą energię. 
Na rękach Polaków ptasia krew nie wysycha. 
Tyle jest do roboty. Słuchają się Niemców. 
W lekkim rozkroku witają się życzliwie. 
Wszyscy zadowoleni z wyjątkiem gęsi, 
które nie umieją latać, bo nie są orłami. 
 
Kiedyś Ukraińcy zabijali Polaków 
i zabierali im gęsi, krowy, konie. 
Teraz Ukraińcy wymazują krew na rękach, 
a Polacy nie robią z niej historii. 
Ukraińcy pracują w Polsce na budowach. 
Tyle jest roboty. Słuchają się Polaków. 
Wszyscy są zadowoleni z wyjątkiem Rosjan, 
którzy nie pracują, Niemcom puszczają  
gaz i ropę jak za Stalina, ale brakuje im 
do szczęścia wspólnej granicy z Europą. 
Modlą się na Łubiance, aby polskie gęsi 
zachorowały na grypę w polskim kurniku. 
Polacy to nie gęsi i swój rozum mają. 
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Łatwo im przychodzi praca dla pieniędzy. 
Nawet nie kłócą się i są trzeźwi. 
Polacy to nie gęsi, a Niemcy nie mordercy. 
Ukraińcy to nie Rosjanie, a praca nie hańbi. 
 
Ktoś gęsi musi zabić, a ktoś nakarmić. 
Polak to orzeł czy gęś w petrochemii Europy, 
którą skubnie Kreml imperialnym paluchem 
i na tłustym stole wnętrzności otworzy, 
aby powróżyć o przyszłości Europy? 
 
Polak, Ukrainiec, Rosjanin, każdy chce być Niemcem, 
żaden Niemiec Polakiem, Ukraińcem, Rosjaninem. 
Kto się sam nie szanuje, nie będzie szanowany. 
Gęś zostanie zjedzona, kiedy nie jest orłem. 
Turcy kebab zrobią i z niemieckiej gęsi, 
a Czeczeni z Kremla minaret wyniosły. 
Ocalą chrześcijaństwo Chińczycy pod Wiedniem. 
 
2. 
 
Zwalisty osiemdziesięciolatek czyta wiersze o Heimacie, 
porzuconym domostwie w zburzonych Sudetach, gdzie siadywał 
przy brzozie - strażniczce, a teraz nic tam nie ma. 
Rymy są porządne, pasują jak sęki w deskach podłogi.  
Słychać, jak sunie po nich kurz słonecznego poranka. 
I zrywa się gospodarz, bo dzisiaj orka i cudny dzień. 
Tak i wiatr słychać, jak zagląda do przeczystych okien, 
jak zdejmuje drewniane okiennice i składa je w drewutni. 
Jest i matka. I pościel. I chleb na czujnym stole. 
Śmierć jest jednakowa dla wszystkich pamiętających. 
A jednak coś różni. Może ten sentymentalny Wschód. 
Nam nie trzeba kresów. Ani pastorałek. Zło się zatarło 
w kamieniach przywiezionych przez wypędzonych rodziców. 
Nie słychać nawet szmeru żalu. Nie ma żwiru cmentarnego. 
A przecież jakie to ludzkie. Popłakać się z nostalgii. 
Pokazać światu chłopięce majtki lub obdrapany palec 
imperialnego dzieciństwa, które jest politycznym kiczem. 
Koniec recytacji. „A wam, panowie, powiem, 
że nie walczyłem w Polsce, tylko w Skandynawii. 
Starych grobów się nie przesadza. Mam prawo do wspomnień”. 



 20 

 
3. 
 
Po raz pierwszy to widzę w Niemczech. 
Nie trawa, ale wręcz chwasty przed powiatowym ratuszem. 
Tym i tamtym. Płyty chodnikowe, kostka, brukowce. 
Narażone na najazd babki, mleczu, ślazu. 
Robi się przyjemniej. Nawet chmury bardziej nieostrożne. 
Dostojna poetka czyta z kartki miękkie haiku, 
jak pociągnięcie pędzlem po wodzie w dziecinnej studni. 
Już rozumiem, że jestem w innym kraju wypędzonych. 
Nie z Pamięci, ze Wschodu, z Historii, ale z Pewności, 
że życie jest dobrobytem kostniejącym każdą chwilą. 
Chciałbym im powyrywać te malutkie chwasty, 
które przecież nie rzucają się w natchnione oczy, 
żeby mogli umrzeć na czyściutkim świecie marzeń, 
żeby dalej pisali szlachetne wiersze o czystej sztuce, 
w pięknych domach, zagajnikach, muzeach. 
Nie dla nich poezja cierpienia, tragedii, zdrady. 
Oni piszą dla przyjemności, która lekko drapie w gardle 
i czasami łzawi oczy. I my tej landrynki pragniemy. 
Autostrad, pięknych domów, komnat, honorariów. 
Miłych i szczęśliwych jak wnukowie wierszy. 
Dosyć mamy swoich i obcych ofiar wschodniej historii. 
Alles in Ordnung. Zielska maszerują zgodnie 
do ratusza i pojawiają się na fotelach miejskiej rady. 
Zasłaniają bezrobotną perspektywę słońca. 
Już nie są bezbronne. Niemcy zakrywają zielska i chmury. 
Czerniak lęku pojawia się na europejskiej skórze. 
I nie sposób go wybielić. 
 
4. 
 
Znużony, w sile wieku nauczyciel historii w liceum 
pyta się polskich autorów z Warmii i Mazur, 
dlaczego piszą o Prusach jakby to Polacy, a nie Niemcy 
rozpętali wojnę i przynieśli wszystkim piekło. 
Przecież tak nie można. Co to was obchodzi! 
My sami jeszcze z naszym złem się nie uporaliśmy. 
A wy tu opiewacie jakieś Atlantydy Północy, 
kiedy zło znów puka do naszych drzwi i okien. 
Jeszcze pomożecie tutaj naszym wrogom pokoju! 
 
Młodzież z okolicznych wsi i miasteczek 
ma ładne, wrażliwe i spokojne twarze. 
Dziwi się, że piszemy o nieszczęściach wojny i pamięci, 
kogo to obchodzi, ale grzecznie trwają do końca. 
Dwumetrowy olbrzym w krótkich spodenkach nadchodzi, 
to opat benedyktynów z plecakiem. Nieco zniewieściały. 
Dziękuje za spotkanie. Teraz wycieczka. Śmieje się do nas, 
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Widząc, że dziwimy się jego strojowi, poprawia druciane okulary. 
Odskakuje jak żuraw. I pokazuje zegarek. Papież jest Niemcem. 
„On dogada się z Moskwą, zobaczysz, Rosjanie mają kompleks 
niemiecki. Zgładzone imperium podobnie ich boli. 
Najlepsze czasy Europy już się zakończyły. 
Nie mamy przyjaciół. Nasza będzie bezsilna samotność”. 
 
                           
5. 
 
Kabrioletem poety drogami po wyżynnym Sauerlandzie. 
Krajobraz idylliczny. Czaple, para żurawi, myszołów. 
Wzniesienia. Pęd wiatru, szalik wokół szyi. 
Kościółki romańskie, gospodarstwa szarmanckie, 
schroniska młodzieżowe, wylęgarnie muskularnego ducha. 
Teraz tylko osiem łóżek przykrytych szarymi kocami. 
Na belce napis po angielsku „Chce mi się dziewczyny”. 
Cmentarze wojenne z kwietnia 1945. Grób Hansa Hanowskiego 
z Ermland, czyli naszej Warmii. Opodal anonimowe groby 
zamordowanych rosyjskich jeńców. Tuje. Obłoki. Widoki. 
Domki. Pustka.W każdym miasteczku ktoś mówi po polsku. 
Najczęściej Ślązaczki. Albo Rosjanki. Dziwimy się mile. 
Na przykościelnym cmentarzu grób poety Wernera Helwiga. 
Oprowadza nas były lewicowiec teraz postmodernistyczny lewita, 
nauczyciel o spłoszonym oku. Nad krainą zawisło 
fatum nieba. Każda świątynia odwzorowuje gwiezdne konstelacje. 
Powiązana jest ze Stonehenge. Wierzyć nie wierzyć? Turystom 
odpoczywa się faktycznie głębiej. Na cmentarzu rozłożysta tuja. 
W 1945 spadła na nią amerykańska bomba i nie wybuchła. 
Na stropie polichromowane znaki zodiaku. I oko Boga zamaszyste. 
Ta ziemia schroniła prochy Celtów i Germanów. To Europa, 
a dla Francuzów już początek barbarzyńskiego Wschodu. 
Kabrioletem poety po romantycznych wzniesieniach postindustrialnych. 
Moglibyśmy się zaprzyjaźnić, gdyby nie ta historyczna nieufność, 
którą waży się inaczej w naszych ojczystych językach. 
W naszym pojałtańskim pokoleniu urodzonym  po wojnie. 
 
6. 
 
Za Hitlera regionalnym pisarzom w Sauerlandzie 
wiodło się najlepiej. Nakłady, medale, wyróżnienia. 
Po wojnie powróciła norma literacka i wycofanie 
w pagórkowate lasy, osiedla i rodzinne albumy. 
Zwiedzamy muzeum literackie Westfalii. W 1956 roku 
młodzi pisarze zbuntowali się przeciw literackim faszystom 
Heimatu, ustanawiając poprawne reguły zaangażowania. 
Robotnik. Socjalizm. Pokój. Muzeum nuży swoją poprawnością. 
Ale wstyd to wyznać. Przecież tak lepiej dla sumienia Europy. 
Stoimy na dziedzińcu kopalni-muzeum. Gorąco. 
Nasz przyjaciel- Mazur, będąc chłopcem wygnanym z Prus Wschodnich, 
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sortował jako młodociany węgiel. Potem zszedł na dół, ale 
sport go wyciągnął na powierzchnię. W końcu zaczął pisać 
o czarnym złocie. Teraz lubi wspomnienia z mazurskiego dzieciństwa. 
Kopalnia zatrzymana stygnie. Świątynia pracy. Pierwsza 
w pełni zelektryzowana. Korby, pokrętła, maszyny, liczniki. 
Hala szklana i stalowa. Budynki z martwiejącej cegły.  
Secesja przemysłowa. Jak pałac z folwarkiem w kształcie litery. 
Znamy to z Mazur. Albo z pruskiego zaboru. W kantynie Litwinka. 
Próbuje studiować prawo, ale za słabo zna niemiecki.  
„Co za trudny język. Chyba specjalnie go komplikują. Ale 
się nie poddam. Co panom podać do picia. Na pewno piwo.” 
Na hakach wiszą kombinezony robocze, buty i koszulka  
drużyny piłkarskiej Schalke 04. Oprowadza nas lingwistka, 
od kilku lat nie ma pracy. „Nie wierzcie pozorom ładu. 
My tu naprawdę odczuwamy kryzys. Czy Schröder wygra,  
czy Merkel? Nie wszyscy Niemcy gotowi są umrzeć  
za wczasy na Majorce lub za Centrum Niemieckich Wypędzeń”. 
 
 
7. 
 
Ulokowani na piętrze skąd panorama na wzgórza, 
przeglądamy księgę domu rodową. Gospodarz przerzuca kartki, 
abyśmy nie dostrzegli mężczyzn w mundurach. Ale z nami można 
o tym i o tamtym. Jesteśmy normalni. Rozumiemy 
tamten zburzony porządek i ten chylący się doceniamy. 
Oto i dyrektor departamentu w Münster przed  I wojną. 
Oto i studenci w latach 50. roześmiani na łódce. 
Tamto zdjęcie jakby sportowe to pluton w Rosji. 
Drużyna piłkarska. Karabiny w kozłach. Słońce. 
„I nasze miasteczko było zbombardowane z  powodu fabryki. 
Tutaj dobrze nam się mieszka. Ten pan z sąsiedztwa  
jest z Königsberga, ale nic o tym nie mówi. 
Ta pani zna regionalny dialekt. A ten jest Ślązakiem. 
A to nasza służąca Polka. Niedawno zwiedziliśmy Gdańsk 
i ją spotkaliśmy. Co za niespodzianka. Jaka radość!”. 
Na dalekim wzgórzu klasztor. Niebotyczny opat 
przyjmuje kolejną wycieczkę wiernych. Łagodnych ludzi 
w turystycznych butach i pokazuje im w ścianach 
zamurowane pyły zburzonych miast w Anglii i Niemczech. 
Wszyscy jesteśmy gotowi do zrozumienia. I nie burczy nam 
w sumieniu ani brzuchu. Gęś dobrze była przyrządzona. 
Smaczna jest Europa i w meczetach o tym wiedzą. 
Słowiańskie gęsi z islamskim nadzieniem na germańskim rożnie! 
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8. 
 
Kiedyś Niemcy zabijali Polaków 
i zabierali im gęsi. 
Teraz Polacy zabijają niemieckie gęsi, 
ponieważ Niemcy brzydzą się krwi. 
 
Krew z rąk jest już zmyta 
i nie burzy Europy ojczyzn. 
Oprócz bośniackiej, serbskiej, albańskiej, 
ale ta jakoś inaczej wygląda i 
najlepiej żeby sama spływała do morza, 
nie naruszając kruchych murów Wenecji, 
nie poruszając naszego sytego serca. 
 
W specjalnej gablocie Muzeum Prus Zachodnich 
hula śnieżyca 1945 roku i wykrwawia się pamięć, 
która deportuje w przyszłość niemieckie dziedzictwo. 
„Dlaczego nie chcecie budować swoich muzeów Kresów? 
Pyta mnie dyrektor, Ślązak. Tak jak my mamy swoje? 
Ale dbamy o prawdę historyczną i pojednanie! 
My i wy zostaliśmy wygnani. To nasze credo!” 
Takie muzea są jaskinią troglodytów-mówię. 
Za dużo w Europie tej przepędzanej schizofrenii. 
 
Ból przywołuje nienawiść i obija się o gabloty, 
w których para staruszków ciągnie przez Zalew Wiślany sanki. 
Tak było, ale to nie zmienia historii katów. 
A może lepiej z III Rzeszą w Moskwie byłoby zwyciężać 
i Żydów razem gazować usłużnie dla dobra germańskiej Europy? 
Stanąć karnie w poczekalni śmierci z ospałym okiem? 
Przed niemieckim papieżem i cesarzem rasy?  
Lecz Niemcy i Rosjanie wbili nóż w serce i plecy. 
Polska gęś rozszarpana i lepkie pierze brudzi mapę. 
Chociaż z wrzaskiem uciekła i paradowała w koronie. 
Prawda że krótko i dziwacznie. Prawda że ocalała. 
Polacy to jednak nie gęsi i swój rozum mają. 
Nie chcą być drobiem w buraczkach na obcym stole. 
 
9. 
 
Profesor czyta swoją powieść o pięknej Polce. 
Musi z nią jednak odwiedzić i Oświęcim, i Warszawę, 
gdzie jej brat młodziutki w powstaniu zginął. 
Fascynuje go ta Polka, sam służył jedynie w straży. 
Hamburg palił się jak benzyna. Nie jest Grassem, 
ale i on ma swoją słowiańską kobietę do obłaskawienia. 
„Polacy przez stulecia miłowali walczyć. Dopiero w XVIII w. 
stoczyli się na dno kielicha i prywaty. Wymyślili Solidarność, 
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która nie jest niczym nowym. To chrześcijańskie braterstwo. 
A ta Polka to w sumie kobieta próżna i lubiąca błyskotki. 
Gdyby połączyć niemiecką gospodarkę i rządność z polską 
wyobraźnią i spontanicznością ( ale dlaczego wyrachowaną?), 
to byśmy mieli w środku Europy całkiem ciekawy naród. 
A tak to ani Niemcy, ani Rosjanie. Mieszane plemię.  
Krzykliwe, choć efektowne. Upadłe w niecierpliwą niezgodę.  
Nic dziwnego, że malujecie najlepiej portrety trumienne.” 
 
10. 
 
Alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. 
Chociaż nic nie w porządku. Zawieszone sądy, uczucia, układy. 
Koniec epoki jednania, przemówień, poklepywania po grobach? 
Polska i Niemcy popatrują na siebie z urażonego dystansu. 
Rosja oddałaby Niemcom Prusy za wyłączność przyjaźni. 
Nasi przyjaciele - literaci z regionalnej organizacji 
są katolikami i nie lubią komunizujących mieszczan. 
Putin ich niepokoi. Ameryka nieco drażni, ale w normie. 
Tylko najstarsze pokolenie jęczy poetycko za miodami  
w Sudetach, Banacie, Prusach. Oni wolą idylle miejscowe. 
Romantyczne kryształy pór roku. Albo haiku poezjolubne. 
Które ceni dom z panoramą na odlatujące gęsi. 
Dobrobyt kruszeje im w mocnych rękach. Na prowincji ludzie 
żyją inaczej, a ich dzieci są milsze i zdrowsze moralnie. 
Po autostradach mkną ciężarówki, auta, dudnią pociągi, samoloty. 
Nowe technologie niewidzialnie łączą globalne zyski. 
Denerwują się imperia, kłopotliwie rozglądają się finanse. 
Trucizna jest w żołądku Europy i wabi islamskich detonatorów.  
Gęsi kombinują przerzuty grypy na konsumentów. 
Nadzieja znów jest w cenie, za nią można kupić ropę u mordercy. 
 
Nic nie jest przesądzone. 
Strony świata są umowne. 
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deutsche übersetzung 
 

Borussia 
   Zum Gedenken an den Magus des Nordens 

   J.G. Hamann (1730-1788) aus Königsberg 
 

Verbogener himmel wie blech der helme von kreuzrittern und sowjets 
verrosteter wind von der see verbrennen auf einem haufen aus algen 
in bernstein paralysierte gliedmassen und hügelgräber der Pruzzen 
Königsberg dieser verrusste leuchtturm Germaniens 
von dessen spitze Lenin der welt nicht mehr zuwinkt 
Königsberg du jammervolle stadt erobert durch betrunkene arme leute 
Kaliningrad du unglückliche stadt vulkanisch wie eine mondlandschaft 
atom-uboot randvoll mit blut schnaps und tränen gefüllt 
verbogener himmel wie blech preußischer und sowjetischer standbilder 
nehrung verrosteter kotze poeme wohnblocks fabriken 
 
Kaliningrad du jammervoller archipel im ozean des zerborstenen imperiums 
betonklotz inmitten zerstörter altstadt 
samländischer dom seine alten knochen mühsam streckend 
durch die dich eine lächelnde goldbezahnte frau aus dem land  
von Hieronymus Bosch führt und dich für einen waschechten Deutschen hält 
trambahns und busse künden klebrig von den vorzügen des sozialismus 
aufgeputzte frauen sitzen artig in zerschlissenen sesseln 
amerikanisierte jungens zerkauen die weite beim eingang von wechselstuben 
veteranen in wattierten jacken zittern vor wut oder delirium 
zwei plastikbeutel voller broschüren der Zeugen Jehovas 
gefrorene werke von Marx liegen auf dem gehsteig neben Budda 
ein ehepaar beim spaziergang weicht aufmerksam den pfützen aus 
löcher voller brennesseln und betonklötzen drohen wohnblocks zu sprengen 
ein hübsches mädchen steht in einer lächerlich windschiefen bude 
ohne fensterscheiben und türen und lacht laut ins telefon 
es anwortet ihr ohne umschweife Stalin im unterrock aus deutschem päckchen 
Ausländische autos fahren ratternd stänkernd vollgepfercht mit  
kreischenden  berauschten jungen leuten 
denkmäler von Schiller Kant Lenin D-Mark Kalaschnikow Mafia 
deutsche festungen sowjetische basare parteien und huren 
am gehsteig feilgebotene nackte beine äpfel flaschen saure gurken 
bier gibts aus einer mit rockmusik aufgeheizten zisterne 
quietschend rumpeln vehikel trabis karren 
zwei leute gut gekleidet waten durch blechschrott nach hause 
über dieser unmöglichen stadt kräht der feuchte rote mond 
wälzt sich unter die kaputte erde baltischer bernstein des moloch 
zieht gen westen das zugtier des nichts 
verräterischer zentaur alkoholistierter groteske 
 
Kneiphof ist nicht mehr ein chimerischer park auf der leiche der stadt 
sieht gut aus auf verscharrten toten künstliche mahnmale der poesie 
mit Oleg jüdisch-russischem autor dunklen auges besuchen wir 
Jesienin Blok Puschkin und noch andere aus stein 
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und lauschen von unten deutscher sphärenmusik  gespielt von Kant 
bei sternklarem himmel zugedeckt mit von bomben verbranntem rasen 
dann liegen wir im schatten der äste reden über das schöne die erinnerung 
vergleichen den moralischen imperativ mit anderen europäischen metaphern 
Oleg öffnet eine tasche entnimmt atlas roman sein ganzes archiv 
jahre fuhr er zur see war in häfen und docks sah als kind 
polnische offiziere in gefangenschaft getrieben es war kalt 
jetzt hat er ein buch geschrieben über seinen frühen vorfahren aus Nazareth 
wieder ist es nach der revolution also kam Jesus nach Russland zurück 
 
Wir sitzen bei der literatenversammlung vor mir habe ich alte köpfe 
verbrauchte buchstaben versoffene symbole kranke herzen und schulbänke 
wie beim pressevertrieb im dorfklub der parteiversammlung 
jeder dieser menschen ist eigenständig rührend ungewöhnlich 
aber ich sehe sie als eine ausgepumpte maske monotonen grauens 
und weiß nicht wie ich helfen soll weil ich mich selbst als deren kind empfinde 
Mein freund Oleg du jüdischer Pruzze in sandalen des apostels 
abgerackerter prophet von Borussia riesig wie Russland und reich wie Deutschland 
ich schreibe dir einen brief daß du nicht rückwärts schauen sollst ob  
irgendwo in den augenhöhlen der bürgerhäuser es nicht nach apokalypse riecht 
 

 
Aus dem Polnischen übersetzt von Winfried Lipscher 

 
 
 
 

Borussia 
 
 

Niebo powyginane jak blachy krzyżacko – sowieckich hełmów 
zardzewiały wiatr od morza spala na stosie glonów 
sparaliżowane w bursztynie kończyny i kurhany Prusów 
Königsberg ta okopcona latarnia Germanii 
na której szczycie nie kłania się światu Lenin 
Królewiec żałosne miasto zdobyte przez pijanych ubogich ludzi 
Kaliningrad nieszczęśliwe miasto wulkaniczne i księżycowe 
atomowa łódź wypełniona po brzegi krwią alkoholem płaczem 
niebo powyginane jak blachy pruskich i sowieckich pomników 
mierzeja zardzewiałych rzygowin poematów bloków fabryk 
 
Kaliningrad  żałosny archipelag na potrzaskanym oceanie imperium 
betonowa maczuga pośrodku wybitej starówki 
sambijska katedra niezdarnie prostuje swoje stare kości 
po której oprowadza cię uśmiechając się złotymi zębami 
niewiasta z krainy Boscha biorąca cię za wiernego Niemca 
tramwaje i trolejbusy lepią się od uroków socjalizmu 
wykwintne kobiety siedzą delikatnie na porwanych fotelach 
zamerykanizowani chłopcy żują przestrzeń na stopniach kantorów 
kombatanci w kufajkach trzęsą się ze złości lub delirium 
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dwie plastykowe torby wypełniają broszury Świadków Jehowy 
zamrożone dzieła Marksa leżą na chodniku obok Buddy 
jakieś małżeństwo na spacerze omija uważnie kałuże 
doły pokrzywy i betonowe kłody grożące na osiedlu wybuchem 
cudowna dziewczyna stoi w rozchybotanej drwiąco budce 
bez szyb i drzwiczek i głośno śmieje się do słuchawki 
odpowiada jej bez namysłu Stalin w halce z niemieckiej paczki 
Jadą zagraniczne samochody dygocąc smrodząc i krzycząc 
wewnątrz pełno oszołomionej młodzieży 
pomniki Schillera Kanta Lenina Marki Kałasznikowa Mafii 
fortece niemieckie sowieckie bazary partie oraz kurwy 
wystawione na chodniki golenie jabłka butelki kiszone ogórki 
piwa możesz się napić z rozgrzanej rockową muzyką cysterny 
jadą popiskując gaziki gruzawiki rudery graty i obce groby 
para zadbanych ludzi brodzi przez żelastwa w kierunku domu 
nad niemożliwym miastem pieje wilgotny czerwony księżyc 
przetacza się pod zepsutą ziemią bałtycki bursztyn molochu 
ciągnie na zachód zwierzę pociągowe nicości 
zdradziecki centaur wyskokowej groteski 
 
Knipawy nie ma chimeryczny park na zwłokach miasta się wznosi 
dobrze wyglądają na zasypanych trupach sztuczne pomniki poezji 
więc z Olegiem żydowsko – rosyjskim pisarzem o ciemnym oku 
odwiedzamy Jesienina Błoka Puszkina i kilku jeszcze w kamieniu 
i nadsłuchujemy z dołu niemieckiej muzyki sfer w wykonaniu Kanta 
o gwiaździstym niebie przykrytym spaloną bombami darnią 
potem leżymy w cieniu gałęzi i rozmawiamy o pięknie i pamięci 
porównujemy imperatyw moralny do innych europejskich metafor 
Oleg otwiera teczkę wyjmuje atlas powieść całe swoje archiwum 
lata spędził na statkach portach dokach jako dziecko widział 
pędzonych w niewolę polskich oficerów pamięta było zimno 
teraz napisał powieść o swoim dalekim przodku z Nazaretu 
znów jest po rewolucji więc do Rosji powrócił Jezus 
 
Siedzimy na zebraniu literatów mam przed sobą stare głowy 
znużone litery przepite symbole chore serca i uczniowskie stoły 
jak w klubie Ruchu świetlicy rolniczej partyjnej naradzie 
każdy z tych ludzi jest odrębny wzruszający wyjątkowy 
a widzę ich jako jedną wyczerpaną maskę monotonnej grozy 
i nie wiem jak im pomóc bo sam poczułem się ich dzieckiem 
Przyjacielu mój Olegu żydowski Prusie w sandałach apostoła 
zapracowany proroku Borussii ogromnej jak Rosja i jak Niemcy 
bogatej list do ciebie przesyłam żebyś nie oglądał się za siebie 
czy gdzieś w oczodołach kamienic nie cuchnie apokalipsa 
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 Sarajewo, kwiecień 1997 
1. 

 
Śpię w pokoju dwunastoletniej dziewczynki 
której rodzice wynajmują mieszkanie cudzoziemcom 
Ja tuziemiec jestem cudzoziemcem właśnie 
Typowe meble dziecięce nad łóżkiem regalik 
a na nim pluszowe zabawki Co ta dziewczynka teraz robi 
i gdzie jest? Na drzwiach szafy i ścianie plakaty  
sportowców jugosłowiańskich i stronice czasopism 
z podobiznami muzyków i aktorek zasypiam 
W łazience (dwa razy dziennie woda) 
mnóstwo zagranicznych kosmetyków (dary?) 
Kuchnia połączona z jadalnią z balkonem 
widok na wypalony bombą wieżowiec 
Z osmalonych  ścian  wystają rury od piecyków  
na balkonach drewno na opał dziury w tynkach 
Myślę o przyziemnych sprawach higienie cieple 
teraz jest początek wiosny a zimno nie puszcza 
Na podwórzu podniszczone auta jedno spalone 
karawany  bloków odmalowany punktowiec 
Na wzgórzach jednorodzinne domki tam byli Serbowie 
w zasięgu ognia mieli całe niepodległe miasto  
Spacery bo my spacerujemy dwa lata temu to miasto 
nie widziało spacerowiczów dzisiaj mieszkańcy chodzą 
w pokoju zaglądając do sklepików i magazynów 
szczególnie  ludzie młodzi wesoło i hałaśliwie 
Podążamy w wietrze do  katolickiej katedry 
ma przyjechać papież na placu tańczy po derwiszowsku 
bractwo z Taizé śpiewając po chasydzku psalmy  
Młodzież duchowni silne głosy w chłodnym 
powietrzu Trochę gapiów ale to zabawa cudzoziemców 
rozgrzewających miasto przed przybyciem ojca świętego 
policja dziennikarze w kościele wyniosła czujność  
Spacery w dół i w górę rano wieczorem w południe 
miasto w niecce otulonej śmiercionośnymi wzgórzami 
ślady po wojnie targowisko gdzie była masakra 
na zboczach bieleją cmentarze muzułmańskie 
wielowiekowe i wieloosobowe grób mężczyzny 
biała kolumna przykryta turbanem „Prącie wojownika” 
myślę skrycie i wstydliwie wyschnięta gleba 
 
Cmentarz żydowski  na ostrym stoku w pobliżu 
żmijowisko żywych i martwych domów meczety 
minarety cmentarzyki W dół i w górę miasta Europy 
historii która miała się zakończyć a przyspieszyła 
koniec mitu wielokulturowości koniec postmodernizmu 
wyszarpane pociskami  wnętrzności biblioteki 
ten kto nas oprowadza połyka łzy w drobnym śniegu 
Wojskowy helikopter ważka  znieruchomiała w ogniu 
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zachodzącego słońca chmury jak ciche zakładki 
w  krwawych księgach proroków  

 
 

2. 
 

Nie mam  nic do powiedzenia moja wiedza jest śmieszna 
Przyjechałem do Bośni jako mądrala światowidz  
wyjadę jako zdruzgotany śmiertelnik 
Patrzę i nie rozumiem dotykam dobra a odkrywam zło 
którego zasady odnajduję w samym sobie  
Całe szczęście że Polska nie ma Lwowa albo Wilna 
mielibyśmy wojnę domową  jak na Bałkanach 
truchło  wojen światowych komunizmu i niewoli tureckiej 
Kto jest większym barbarzyńcą kto  niezawinioną ofiarą 
tego  nie wiem bo pytać chcę inaczej 
na nic się nie zdadzą moje humanitarne impertynencje 
Nie jest obca mi agresja i bezsilne resentymenty 
lecz tu coś się stało co komplikuje przyszłość 
i nie chodzi o mordy i gwałty  lecz o istotę  
nienawiści  która jest przebiegła i urażona 
Podchodzi   kobieta w okularach  i zadaje mi pytanie  
„Czy czytał pan Koran” – „Tak trochę odpowiadam 
mam w swoim księgozbiorze” – A ona : 
”Problemy Bośni rozwiąże światowe zwycięstwo islamu” 
Mówi to kobieta która skończyła uniwersytet w Belgradzie 
i szkołę koraniczną w Londynie ma zaciśnięte usta 
włosy schowane pod chustą i płomienne czarne oczy 
Nie wierzę w  Boga może Bóg wierzy we mnie 
ani wiara ani niewiara nie nastrajają mnie emocjonalnie 
nie mam uczuć teologicznych nie mam prawa żyć 
Wyrzuca mnie z meczetu prorok Mahomet tutejszy 
staje nade mną i ostrym głosem w otoczeniu wojowników 
naciera Muszę uciekać na ulicę nie moje tu piekło 
nie moje tu niebo imamowie mnie gonią muzułmańscy 
chrześcijańscy żydowscy komunistyczni faszystowscy 
i każdy z nich nienawidzi życia w imię objawionej księgi 
A co ja robię jak nie piszę swojej biblii 
pełnej pomyłek olśnień na własny rachunek? 
Nie narzucam się światu ja nędzny śmiertelnik 
mam szczęście warta mnie wypuszcza nakładam buty i człapię 
w głąb swojej niesakralnej śmierci bez turbanu mycki tiary 
karabinu kościoła szamanów sekt i banków 
Nie ma dla mnie odpowiedniej kary „Czy jest pan wierzący? 
Jeżeli nie to nie zrozumie pan naszej nadziei na życie wieczne” 
Gorąco przepraszam ja z innej epoki panie i panowie święci 
ja często się mylę nie byłem w Auschwitz i Kołymie 
mam trudności tutaj z odróżnieniem kata od ofiary 
staram się pozostać przy dobru sceptyk w rozumie 
dość mam tej natchnionej mordowni która roni łzy 
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nikogo nie potępiam sam jestem nieszczęsny Słowianin 
przepraszam że żyję  
 
3. 

 
Stare miasto ryneczek kawiarenka targ deptak spacery 
zapominam że jestem w Europie tyle orientalnej egzotyki 
dwa minarety i nagle śpiewy muezinów z  iglic 
Brzęczy tramwaj czar pryska  tłum wybiega 
kramy i knajpki dwa dzbanki mocna kawa cukier 
ludzie ubrani po europejsku a atmosfera azjatycka 
znów tramwaj jak z filmu w irrealnych dekoracjach 
wybiegają młodzi w dżinsach dziewczyna podskakuje 
na widok chłopaka biegną cicho wstępuje na sztywne niebo księżyc 
wysoko i daleko bieleją  prawosławne klasztory 
burkoczą przy pancernej  szybie nieboskłonu śmigłowce 
które strzegą porządku gwiazd i  ludzi przy stoliku 
bośniacki generał zwycięski po chwili znika na jego miejscu 
siedzi staruszek w tenisówkach  i mycce strugający laskę 
Trzeba wracać powrót wzdłuż ciemniejącej rzeki błądzimy 
osmalone ruiny punktowców wilgoć i odór lepiej tam nie 
wchodzić betonowe zielska śmierci Nie ma dostępu do 
tego bólu który się zasklepił tylko doraźnie ale czuję jego 
swąd wściekłości i nienawiści ta wojna mnie przerasta 
bo dowodzi że nie ma ocalenia  przed  barbarzyństwem 
Ale ktoś tę grozę musiał przygotować i przeżyć ktoś musiał 
boli mnie moja nieprzydatność i nieufność 
Idę miastem które rozpoczęło zamachem XX stulecie 
i to stulecie wariacką wojną zakończy 
Miasto  jak ten wiek pełne hańby i cierpienia 
jak dobrze że się kończy szkoda że grozą i lamentem 
Otwory w murach rozwalone samochody spalone biblioteki 
trupy na bazarach filharmoniach ulicach szkołach 
ekskrementy wynoszone w gazetach miłujących pokój 
Nie pojmuję idę po omacku w zimnym powietrzu wieczoru 
knajpka z której wybiegł zamachowiec nie to tamta 
cuchnie  wojną powszechną koniec Europy Rodzinnej 
koniec idylli zakrywanej teraz humanitarną propagandą 
Chcę stąd wyjechać nic tu po mnie jestem zabity 
jak każde tutejsze pokolenie które miało nadzieję 
zabrzęczał tramwaj wskakuję prawie w biegu 
na pomoście całuje się para nastolatków 
nikt nie nuci wojskowej pieśni 
księżyc już nie chrzęści 
Jestem swoim sumieniem zmęczony 
tylko zmęczony 
Miasto w nocy bandażuje wieżowce grobowców 
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