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Wiersz  bez ta jemnicy

Być sobie na Żuławach operatorem śluzy

na mało istotnym odcinku kanału,

pośrodku płaskiego krajobrazu. Codziennie

jeździć rowerem do betonowej budki,

mniejszej niż kiosk ruchu. Obserwować przez

kwadratowe okienko wschody i zachody

słońca. Nie mieć pojęcia o sztuce, wiedzieć,

gdzie się czają szczupaki, a gdzie węgorze. W

pewien mglisty poranek, popijając herbatę

ze spirytusem, usłyszeć w radiu, które odbiera

tylko jedną stację, że na świecie żyje

ponad dziesięć milionów gatunków roślin i

zwierząt, i nie dać temu wiary, albo

że są takie kraje, gdzie ludzie umierają

z głodu, i zamyślić się nad tym, i zapomnieć

spuścić śluzę. I zalać kilka pobliskich łąk.

I nie ponieść za to żadnych konsekwencji.
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* * *

Jestem jednym z dziesięciu

milionów szczurów w tym mieście,

codziennie przemykam kanałami, nie wiem

po co. Może tylko po to, by znaleźć jakąś

szczurzycę, do której mógłbym się przytulić i

na chwilę zapomnieć, że jestem szczurem. Czasami

spotykam szczury, które mówią: „Daj spokój,

nie bądź szczurem, bądź sobą!”. Mają amputowane

ogony, albo dyskretnie wpuszczają je w nogawkę,

golą futro, a wychodząc na powierzchnię,

stają na tylnych łapach i zadzierają nosa.

Zastanawiam się, kto nas karmi, kto

rozsypuje trutki, rozstawia pułapki.

I jaki ma w tym interes. Przecież i tak

byśmy się rozmnażały i zdychały.
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* * *

Błądzę po największym domu towarowym

w Europie; sklepy, restauracje, kina,

kaplice. Próbuję znaleźć wyjście, lecz nikt

nie potrafi wskazać mi drogi. Ci, którzy wydali

wszystkie pieniądze, snują się całymi

dniami i umierają z wycieńczenia. Dyskretne

służby zbierają ciała, zanim ktokolwiek zdąży

je zauważyć. Skąd o tym wiem? Nie wiem. Chodzę

już drugą dobę i domyślam się.

6



* * *

Myślałem, że dziura po WTC jest większa,

że zobaczę pustynię wielkości kilku boisk

futbolowych. Tymczasem gdyby nie dźwig i przybita

do niego flaga, trudno byłoby uwierzyć,

że coś tu stało. Dziura po WTC

zasysa własną historię, zamienia się

w jednodniowe dzieło sztuki współczesnej. W tak

elegancki sposób znikają kultury.

Cywilizacje życia

i śmierci.

9

* * *

Chodzę po Nowym Jorku i ani żywego ducha,

a tyle się nasłuchałem o zgiełku tego miasta,

mijam wieżowce, falowce, poduszkowce,

wędruję z zachodu na wschód, z północy na

południe, przechodzę na czerwonym i nikt

we mnie nie wjeżdża, przyłapuję się na tym,

że mówię sam do siebie, wsadziłem sobie

słuchawki w uszy, żeby się skupić, żeby

nic mnie nie rozpraszało, żeby zmęczonym

nogom nadać rytm, kupuję kolejnego

hamburgera, kolejny półlitrowy kubek

kawy ze Starbucksa, bo chodząc dzień i noc,

potrzebuję energii, przeszedłem Manhattan

wzdłuż i wszerz i nikogo nie spotkałem, i tylko

para ze studzienek, smród spalin zmieszany

z zapachem wszystkich kuchni świata, neony

i trzęsąca się ziemia mówią mi, że ktoś

tu, do cholery, musi żyć, że trzeba tylko

szybciej szukać.
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* * *

Emerytowany profesorze Harvardu,

dziękuję, że przyszedłeś na moje spotkanie,

choć miałeś do wyboru tyle innych atrakcji,

na górze czytał Šalamun, Pamuk dwa domy dalej.

Dziękuję, że przyszedłeś, chociaż zacząłeś chrapać,

zanim zacząłem czytać, i obudziłeś się

na brawach. Wspaniale było patrzeć, jak zapadasz

się w fotel, jak się zanurzasz w wody płodowe

snu, odżywiając się moją metaforą

przez niewidzialną pępowinę. A może wychodziłeś

w tym czasie na kosmiczny spacer w kombinezonie

słowiańskiej mowy, chroniącym cię przed próżnią.

Lub nic ci się nie śniło, byłeś zwyczajnie

sobą po wylewie, a ja cię utrzymywałem

w poetyckiej śpiączce. Nie wiem, w każdym razie

dziękuję, że przyszedłeś. Ważniejsza była dla mnie

twoja obecność niż twoja nieobecność.
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Notatki  z  muzeum 

Ze względu na ilość zwiedzających

w Muzeum Guggenheima wprowadzono ruch

jednokierunkowy: po dojściu na szczyt

zwiedzający rzucają się na hol.

Gości z plakietką

„Membership” chwyta (w ramach happeningu)

ustawiony na dole artysta współczesny.

Nowy Jork 2009
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