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1 Paul Ce lan do In ge borg Bach mann, wiersz i de dy ka cja w al bu mie
 Ma tis se’a, Wie deń, 24. (?) 6. 1948

W Egip cie
Dla In ge borg

Będziesz mówił do oczu tej obcej: Stań się, wodo!
Będziesz szukał w oczach tej obcej tych, które widziałeś w wodzie.
Będziesz wywoływał je z wody: Ruth! Noemi! Miriam!
Będziesz je stroił, kiedy leżysz przy obcej.
Będziesz je stroił chmurą włosów tej obcej.
Będziesz mówił do Ruth, do Miriam, do Noemi:
Patrzcie, śpię przy niej!
Będziesz stroił najpiękniej tę obcą przy tobie.
Będziesz stroił ją bólem o Ruth, o Miriam, o Noemi.
Będziesz mówić do obcej:
Patrz, spałem przy nich! 

Wie deń, 23 ma ja 1948
[przeł. R. Kry nic ki] 

Upo rczy wie punk tu al nej, 
22 la ta po jej na ro dzi nach,

upo rczy wie nie punk tu al ny

2 In ge borg Bach mann do Pau la Ce la na, Wie deń, Bo że Na ro dze nie
1948, list nie wy sła ny

Bo że Na ro dze nie 1948
Pau lu dro gi, ko cha ny! 
Wczo raj i dziś du żo my śla łam o To bie al bo ra czej o nas. Pi szę do Cie bie nie
po to, że byś Ty znów na pi sał, ale dla te go, że spra wia mi to te raz ra dość,
i dla te go, że chcę. Mia łam też za miar spo tkać się z To bą w tych dniach
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4 In ge borg Bach mann do Pau la Ce la na, Wie deń, 12. 4. 1949

Wie deń, 12 kwiet nia 1949
Dro gi Mój, 
tak się cie szę, że przy szedł ten list – a te raz zno wu ja ka za łam Ci tak dłu -
go cze kać, cał kiem mi mo wol nie i bez żad nych nie przy ja znych my śli. Sam
wiesz, że cza sem tak by wa. Nie wia do mo dla cze go. Dwa czy trzy ra zy na -
pi sa łam do Cie bie, a po tem mi mo wszyst ko nie wy sła łam. Ale cóż to ma
za zna cze nie, sko ro my śli my o so bie i pew nie jesz cze bar dzo dłu go tak
 będzie. 

Mó wię nie tyl ko do Twe go bra ta, dziś wła ści wie mó wię tyl ko do Cie -
bie, bo prze cież za po śred nic twem Two je go bra ta je steś mi dro gi, i nie
wol no Ci my śleć, że Cię wy mi nę łam. – Nie dłu go znów przyj dzie wio sna,
któ ra ze szłe go ro ku by ła ta ka dziw na i tak nie za po mnia na. Pew nie za każ -
dym ra zem, idąc przez Park Miej ski, uświa do mię so bie, że mo że być ca łym
świa tem, i zno wu bę dę ma łą ryb ką sprzed ro ku. 

Ca ły czas czu łam, że masz kło po ty – daj mi znać, czy po mo gło by Ci,
gdy byś do sta wał wię cej li stów! 

Je sie nią przy ja cie le po da ro wa li mi Two je wier sze. To by ła smut na
chwi la, bo przy szły od ob cych i bez jed ne go sło wa od Cie bie. Ale każ da
 li nij ka znów mi to wy na gro dzi ła. 

Mo że ucie szy Cię, je śli Ci opo wiem, że cza sem o Cie bie py ta ją,
niedaw no mu sia łam na wet cał kiem ob cym lu dziom z Gra zu po dać Twój
adres, że by ich za do wo lić. A ma ła Na ni i Klaus De mu so wie na dal ma ją
roz pro mie nio ne oczy, gdy mó wią o To bie. 

Dziś ro zu miem do brze, że słusz nie zro bi łeś, ja dąc do Pa ry ża. Co byś
po wie dział, gdy bym je sie nią na gle się tam zja wi ła? Po dok to ra cie mam
do stać sty pen dium do Ame ry ki al bo do Pa ry ża. Nie mo gę w to jesz cze
uwie rzyć. By ło by za pięk nie. 

O mnie nie wie le jest do po wie dze nia. Du żo mam pra cy, stu dia zbliżają
się do koń ca, prócz te go pi su ję do ga zet, do ra dia etc., wię cej niż przed tem.
Sta ram się nie my śleć o so bie i z za mknię ty mi ocza mi prze pra wić się ku
 te mu, o co na praw dę cho dzi. Na pew no wszy scy jesteśmy w wiel kim
 na pię ciu, nie mo że my się od prę żyć i po ru sza my się okręż ny mi dro ga mi.

gdzieś w Pa ry żu, ale po tem głu pia, próż na obo wiąz ko wość za trzy ma ła
mnie tu taj i nie po je cha łam. Tyl ko co to zna czy: gdzieś w Pa ry żu? Nie
mam po ję cia, ale tak czy ina czej by ło by wspa nia le! 

Trzy mie sią ce te mu ktoś na gle po da ro wał mi Twój to mik. Nie wie -
dzia łam, że to wy szło. By ło tak…, zie mia ze lża ła i za ko ły sa ła się po de mną
i tro chę, tro szecz kę za drża ła mi rę ka. Po tem zno wu dłu go nic. Przed pa -
ro ma ty go dnia mi w Wied niu opo wia da no, że Je no wie po je cha li do Pa ry -
ża. Wte dy i ja wy bra łam się w dro gę. 

Cią gle jesz cze nie wiem, ja kie zna cze nie mia ła tam ta wio sna. –
A wiesz, że za wsze chcę wszyst ko do kład nie wie dzieć. By ło pięk nie – i te
wier sze, i ten wiersz, któ ry uło ży li śmy ra zem. 

Dziś je steś mi dro gi i tak bar dzo obec ny. Chcę Ci to ko niecz nie po wie -
dzieć – wte dy czę sto te go nie ro bi łam. 

Jak tyl ko bę dę mia ła czas, mo gę na pa rę dni przy je chać. Chciał byś
mnie zo ba czyć? Na go dzin kę al bo dwie. 

Wiele czu ło ści! 
Two ja

In ge borg

3 Paul Ce lan do In ge borg Bach mann, Pa ryż, 26. 1. 1949

31, Rue des Eco les
Pa ryż, 26. 1. 1949

In ge borg, 
pró bu ję na chwi lę za po mnieć, że tak dłu go i tak upo rczy wie mil cza łem –
mia łem du żo kło po tów, wię cej niż mój brat mógł mi ująć, mój po czci wy
brat, któ re go do mu na pew no nie za po mnia łaś. Na pisz do mnie tak, jak -
byś pi sa ła do nie go, bo on za wsze my śli o To bie i wło żył do Twe go me da -
lio nu li stek, któ ry za gu bi łaś. 

Nie każ mi, nie każ je mu cze kać! 
Ści skam Cię

Paul
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jak kła dę na Two im sto le uro dzi no wym mak, wiel kie mnó stwo ma ku, i pa -
mięć, ty leż sa mo pa mię ci, dwa du że świe tli ste bu kie ty. Od ty go dni cie szę
się na tę chwi lę. 

Paul

7 In ge borg Bach mann do Pau la Ce la na, Wie deń, 24. 6. 1949

Wie deń, 24 czerw ca 1949
Mi ły Mój, 
na wet o tym nie my śla łam i dla te go dziś, w przed dzień – w ze szłym ro ku
by ło prze cież tak sa mo – przy fru nę ła Two ja kart ka i tra fi ła mnie w sa mo
ser ce, tak wła śnie jest, ko cham Cię, ni gdy te go wte dy nie po wie dzia łam.
Zno wu czu łam mak, głę bo ko, bar dzo głę bo ko, Two je cza ry tak cu dow -
nie dzia ła ły, nie po tra fię te go ni gdy za po mnieć. 

Cza sem chcia ła bym po pro stu ru szyć w dro gę i do trzeć do Pa ry ża, po -
czuć, jak do ty kasz mo ich rąk, jak ca łej mnie do ty kasz kwia ta mi, i znów nie
wie dzieć, skąd przy cho dzisz i do kąd idziesz. Dla mnie je steś z In dii al bo
z ja kie goś jesz cze dal sze go, mrocz ne go, bru nat ne go kra ju, dla mnie je steś
pu sty nią i mo rzem, i wszyst kim, co jest ta jem ni cą. Wciąż jesz cze nic
o Tobie nie wiem i dla te go czę sto bo ję się o sie bie, nie umiem so bie
wyobra zić, że miał byś ro bić coś, co my, in ni, tu ro bi my, po win nam mieć
dla nas za mek i spro wa dzić Cię do sie bie, że byś był w tym zam ku mo im
za cza ro wa nym wład cą, bę dzie my tam mieć mnó stwo dy wa nów i mu zy kę,
i od kry je my mi łość. 

Czę sto się za sta na wia łam, Co ro na to Twój naj pięk niej szy wiersz, naj -
do sko nal sze prze czu cie chwi li, kie dy wszyst ko sta je się mar mu rem i jest
na za wsze. Ale dla mnie tu nie na stał „czas”. Łak nę cze goś, cze go nie do -
sta nę, wszyst ko jest pła skie i mdłe, mar twe i zu ży te, nim jesz cze zo sta ło
uży te. 

W po ło wie sierp nia bę dę w Pa ry żu, tyl ko na pa rę dni. Nie py taj mnie
dla cze go, po co, ale bądź dla mnie, przez je den wie czór, al bo dwa, trzy…

Ale cza sem je stem od te go aż cho ra i bo ję się, że w pew nym mo men cie
nie da się już wy trzy mać. 

Na ko niec chcia ła bym Ci jesz cze po wie dzieć – li stek, któ ry wło ży łeś
do me go me da lio nu, nie zgu bił się, na wet gdy by od daw na już go tam
w środ ku nie by ło; my ślę o To bie i wciąż jesz cze Ci się przy słu chu ję. 

In ge borg

5 In ge borg Bach mann do Pau la Ce la na, Wie deń, ko niec ma ja/ po czą tek
czerw ca 1949 (?), urwa ny bru lion li stu

Pau lu, ko cha ny Pau lu, 
tę sk nię do Cie bie i do na szej baj ki. Co mam zro bić? Je steś tak da le ko ode
mnie, a Two ja kart ka z po zdro wie nia mi, któ ra jesz cze nie daw no dawała
mi pełnię szczęścia, już mi nie wy star cza. 

Wczo raj przez Klau sa De mu sa do sta łam Two je wier sze, któ rych nie
zna łam, w tym trzy z ostat nie go cza su. Trud no mi znieść, że do tar ły do
mnie tak okręż ną dro gą. Pro szę, pro szę, nie do pusz czaj do te go. Prze cież
i mnie coś się na le ży. 

Umiem je czy tać le piej od in nych, bo w nich spo ty kam się z To bą,
 od kąd nie ma już Be atri xgas se. Za wsze cho dzi mi o Cie bie, du żo o tym
roz my ślam i mó wię do Cie bie i bio rę w dło nie Two ją ob cą, ciem ną gło wę
i chcia ła bym usu nąć ka mie nie z Two jej pier si, uwol nić Two ją rę kę z goź -
dzi ka mi i usły szeć, jak śpie wasz. Nie sta ło się nic ta kie go, co na gle ka za ło -
by mi bar dziej in ten syw nie my śleć o To bie. Wszyst ko jest jak za wsze, mam
pra cę, od no szę suk ce sy, męż czyź ni mnie ota cza ją, ale to nie ma więk sze -
go zna cze nia: Ty, pięk no i mrok kła dą się na upły wa ją cych dniach 

6 Paul Ce lan do In ge borg Bach mann, Pa ryż, 20. 6. 1949

Pa ryż, 20 czerw ca 49
In ge borg,
te go ro ku przy by wam „nie punk tu al nie” i z opóź nie niem. Ale mo że to
 tyl ko dla te go, że chciał bym, aby ni ko go prócz Cie bie nie by ło przy tym,
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Mo że się łu dzę, mo że jest tak, że roz mi ja my się aku rat wte dy, kie dy
tak bar dzo chcie li by śmy się spo tkać, mo że wi na le ży po obu stro nach.
 Tyl ko cza sem po wia dam so bie, że mo je mil cze nie jest mo że bar dziej zro -
zu mia łe niż Two je, bo mrok, któ ry mi je na rzu ca, jest star szy. 

Wiesz: wiel kie de cy zje trze ba za wsze po dej mo wać sa me mu. Gdy przy -
szedł tam ten list, w któ rym py ta łaś, czy masz wy brać Pa ryż, czy Sta ny
Zjed no czo ne, mia łem chęć Ci po wie dzieć, jak bar dzo bym się cie szył,
 gdy byś przy je cha ła. Czy po tra fisz zro zu mieć, In ge borg, dla cze go te go nie
zro bi łem? Po wie dzia łem so bie, że gdy by na praw dę za le ża ło Ci tro chę (to
jest wię cej niż tro chę) na tym, że by miesz kać w mie ście, w któ rym i ja
miesz kam, nie py ta ła byś mnie o ra dę, prze ciw nie. 

Mi nął dłu gi rok, rok, w któ rym z pew no ścią nie jed no Ci się zda rzy -
ło. Ale nie mó wisz mi, jak da le ko w ty le za tym ro kiem le ży nasz wła sny
maj i czer wiec. 

Jak da le ko i jak bli sko je steś, In ge borg? Po wiedz mi, że bym wie dział,
czy za my kasz oczy, kie dy Cię te raz ca łu ję. 

Paul

10 In ge borg Bach mann do Pau la Ce la na, Wie deń, 24. 11. 1949

Wie deń, 24 list. 1949
Ko cha ny, ko cha ny Pau lu, 
już li sto pad. Mój list, na pi sa ny w sierp niu, wciąż tu le ży – wszyst ko jest ta -
kie smut ne. Mo że cze ka łeś na ten list. Przyj miesz go dzi siaj? 

Czu ję, że mó wię za ma ło, że nie mo gę Ci po móc. Po win nam przy je -
chać, zo ba czyć Cię, wy do być, uca ło wać i trzy mać, że byś się nie wy śli znął.
Pro szę, uwierz, że pew ne go dnia przy ja dę i za bio rę Cię. Ze stra chem
 wi dzę, że zno si Cię na wiel kie mo rze, ale ja zbu du ję sta tek i spro wa dzę
Cię na po wrót z za gu bie nia. Mu sisz tyl ko sam się do te go przy ło żyć i nie
utrud niać mi. Czas i wie le in nych rze czy jest prze ciw ko nam, ale nie  wol no
mu znisz czyć te go, co chce my oca lić. 

Za pro wadź mnie nad Se kwa nę, bę dzie my się wpa try wać w wo dę, tak dłu -
go, aż sta nie my się małymi ryb ka mi i zno wu się roz po zna my. 

In ge borg

8 Paul Ce lan do In ge borg Bach mann, Pa ryż, 4. (?) 8. 1949

In ge borg, mi ła mo ja, 
tyl ko pa rę li ni jek, w po śpie chu, że by Ci po wie dzieć, jak bar dzo się cie szę
na Twój przy jazd. 

Mam na dzie ję, że ten list przyjdzie w po rę i na pi szesz, kie dy przy jeż -
dżasz: czy wol no mi po Cie bie wyjść? Czy ra czej nie, sko ro nie wol no mi
też py tać dla cze go i po co? 

Mi ła, cze kam nie cier pli wie. 
Twój Paul

Mój nu mer te le fo nu: 
DAN 78-41

9 Paul Ce lan do In ge borg Bach mann, Pa ryż, 20. 8. 1949

31, Rue des Eco les
Pa ryż, 20 sierp nia 49

Dro ga mo ja In ge borg, 
przy je dziesz więc do pie ro za dwa mie sią ce – dla cze go? Nie mó wisz, nie
mó wisz też, na jak dłu go, nie mó wisz, czy do sta łaś sty pen dium. Tym cza -
sem mo że my prze cież, jak pro po nu jesz, „wy mie niać li sty”. Czy Ty wiesz,
dla cze go przez ten ostat ni rok tak rzad ko pi sa łem? Nie tyl ko dla te go,
że Pa ryż wtrą cił mnie w strasz li we mil cze nie, z któ re go nie mo gę się
 wydo być, ale tak że dla te go, że nie wie dzia łem, co my ślisz o tych krót kich
ty go dniach w Wied niu. Co mo głem wy wnio sko wać z Two ich pierw -
szych, po bież nie skre ślo nych li ni jek, In ge borg? 
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nie umiem Ci po wie dzieć, w ja kim ce lu. Nie wiem, dla cze go i po co  Cie bie
chcę. Cie szę się z te go. Za zwy czaj wiem aż nad to do brze. 

Wie le mi się te go ro ku przy da rzy ło, po su nę łam się o ka wa łek da lej,
mia łam du żo pra cy, wy pu ści łam kil ka swo ich pierw szych rze czy,
z mnóstwem wąt pli wo ści, za ha mo wań, na dziei. 

Czy pa mię tasz, że mo ja otwar tość w nie któ rych kwe stiach za wsze do -
pro wa dza ła Cię tro chę do roz pa czy? Nie wiem, co chcesz te raz wie dzieć,
a cze go nie, ale mógł byś my śleć, że czas od Cie bie nie mi nął mi bez
 kon tak tów z męż czy zna mi. Mia łeś wte dy pew ne ży cze nie w tej spra wie
i speł ni łam je; te go też Ci jesz cze nie po wie dzia łam. 

Ale nic nie sta ło się wię zią, ni gdzie nie zo sta ję na dłu go, je stem bar -
dziej nie spo koj na niż kie dy kol wiek i ani nie chcę, ani nie umiem nic
 ni ko mu przy rzec. Py tasz, jak da le ko zo stał za tym wszyst kim nasz maj
i nasz czer wiec: nie od da li ły się na wet o je den dzień, ko cha ny mój! Maj
i czer wiec jest dla mnie dziś wie czo rem al bo ju tro w po łu dnie i jesz cze
przez wie le lat. 

Pi szesz z ta ką go ry czą, że dziw nie się za cho wy wa łam wo bec al ter na -
ty wy Pa ryż czy Ame ry ka. Ro zu miem Cię do brze i na wet te raz strasz nie
mnie bo li, że tak to ode bra łeś. Co kol wiek od po wiem, za brzmi fał szy wie.
Mo że chcia łam się tyl ko prze ko nać, czy jesz cze Ci na mnie za le ży, nie
z roz my słem, ra czej nie świa do mie. Nie chcia łam też w ten spo sób wy bie -
rać mię dzy To bą a Ame ry ką, ale jak gdy by nie za leż nie od nas. Do cho dzi
jesz cze to, że trud no mi Ci wy tłu ma czyć, jak czę sto pla ny roz wie wa ją się
z dnia na dzień i zmie nia ją ob li cze. Dziś są sty pen dia, któ re ju tro już nie
wcho dzą w ra chu bę, bo trze ba by ło zło żyć pa pie ry w okre ślo nym ter mi -
nie, na któ ry nie moż na zdą żyć, po tem za świad czenia, któ rych nie  moż na
zdo być. Dziś wy glą da to tak, że mam dwie re ko men da cje, jed ną na
 sty pen dium do Lon dy nu, dru gą do Pa ry ża, ale nie umiem na pew no po -
wie dzieć, co z te go wyj dzie, i skła dam po da nia bez okre ślo nej my śli,  tyl ko
w na dziei, że któ ryś z tych pro jek tów kie dyś się urze czy wist ni. Po za tym
ktoś chce mnie za brać pry wat nie w po dróż do Pa ry ża. Je stem ra czej
 pew na, że to aku rat doj dzie do skut ku, bo już raz nie wie le bra ko wa ło.
Chwi lo wo prze szko dy le żą po mo jej stro nie, bo koń co we eg za mi ny do
dok to ra tu prze cią ga ją się po nad wszel kie wy obra że nie. 

Na pisz do mnie szyb ko, pro szę, i na pisz, czy chcesz ode mnie jesz cze
jakiegoś sło wa, czy mo gę Ci jesz cze tro chę po móc, czy cza sem jesz cze się -
gasz po mnie i okry wasz mnie cięż kim snem, któ ry chcia ła bym roz świe tlić. 

Spró buj, na pisz do mnie, za py taj mnie, wy rzuć z sie bie wszyst ko, co Ci
cią ży! 

Bar dzo przy To bie
Two ja In ge borg

10. 1 Za łącz nik

Wie deń, 25 sierp nia 1949
Naj droż szy, 
ten list nie bę dzie ła twy; bez py tań i bez od po wie dzi upły nął ca ły rok,
z nie licz ny mi, za to bar dzo czu ły mi po zdro wie nia mi, wą tły mi pró ba mi, by
prze mó wić, z cze go jak do tąd nie wie le wy ni kło. Pa mię tasz na sze pierw sze
roz mo wy te le fo nicz ne? Ta kie to by ło trud ne; mnie za wsze coś dła wi ło,
ja kieś uczu cie, po dob ne do te go, któ re do tych czas nio sło na sze li sty. Nie
wiem, czy wi dzisz to tak sa mo, ale za kła dam, że tak. 

Two je mil cze nie by ło na pew no in ne niż mo je. Dla mnie jest oczy wi -
ste, że nie bę dzie my te raz mó wić o To bie i Two ich po bud kach. Są i za -
wsze bę dą dla mnie waż ne, ale je śli coś mia ło by ob cią żyć sza lę, to nic, co
do ty czy Cie bie. Dla mnie Ty to Ty, dla mnie nie je steś ni cze mu „wi nien”.
Nie mu sisz mó wić ani sło wa, choć cie szę się naj drob niej szym. Ze mną jest
ina czej. Je stem pew nie prost sza z nas dwoj ga, ale to ra czej ja mu szę się
tłumaczyć, bo To bie trud niej to zro zu mieć. 

Mo je mil cze nie zna czy przede wszyst kim, że chcia łam za trzy mać tam -
te ty go dnie, ta kie, ja kie by ły, nie chcia łam ni cze go prócz kart ki od Cie bie
na po twier dze nie, że to wszyst ko mi się nie śni ło, ale by ło na praw dę [tak],
jak by ło. Ko cha łam Cię, nie zmien nie, w wy mia rze „spo za kasz ta nów”. 

Po tem przy szła te go rocz na wio sna i wszyst ko się na si li ło, wez bra ło
 tę sk no tą i wy stą pi ło po za szkla ny klosz, pod któ rym było umieszczone.
 Na ro dzi ło się du żo pla nów, chcia łam je chać do Pa ry ża, zo ba czyć Cię, ale
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Uwierz mi, nie po peł ni łam, przy naj mniej świa do mie, błę dów, któ re tak
mnie od Cie bie od da li ły i zro dzi ły ty le ob co ści. W ostat nich ty go dniach
by łam bar dzo cho ra; za ła ma nie ner wo we ze wszyst ki mi ob ja wa mi
 to warzy szą cy mi obez wład ni ło mnie i nie po zwa la ło pra wi dło wo re ago -
wać ani po dej mo wać ja kich kol wiek de cy zji. W do dat ku my śla łam – to
tyl ko  jed no z nie po ro zu mień – że nie po win nam do Cie bie oso bi ście
 pi sać. 

Wy bacz mi, je śli po tra fisz, i po móż mi się stąd wy do stać! Czy to moż -
li we, że byś przy słał mi za pro sze nie? Mo gła bym przy je chać w paź dzier ni -
ku, a do tej po ry praw do po dob nie bę dę też mia ła dość pie nię dzy, że by
spę dzić pierw szy okres w Pa ry żu, nie ob cią ża jąc Cię za nad to. 

Pau lu dro gi, trud no mi na pi sać coś wię cej, bo czu ję, że wszyst ko  mo że
być zno wu do brze, jak tyl ko bę dę mia ła oka zję sta nąć przed To bą,  trzy mać
Cię za rę kę i wszyst ko, wszyst ko Ci opo wie dzieć. 

Nie każ mi cze kać na od po wiedź, bez wzglę du na to, jak wy pad nie! 
Ści skam Cię i my śla mi je stem bar dzo przy To bie! 

In ge borg

13 Paul Ce lan do In ge borg Bach mann, Pa ryż, 7. 9. 1950

Pa ryż, 7 wrze śnia 1950
Dro ga mo ja In ge borg, 
oto list, w któ rym Pa ni Dr Ro sen berg za pra sza Cię do Pa ry ża: mam
 na dzie ję, że wy star czy do uzy ska nia wi zy fran cu skiej. Pro szę, po dej mij
 na tych miast nie zbęd ne kro ki i daj mi znać, czy wszyst ko to czy się nor -
mal nym try bem. Nie zwle kaj, In ge borg: je śli na praw dę chcesz przy je chać
do Pa ry ża, to naj le piej za raz. Nie mu sisz się mar twić o po byt tu taj, pod
żad nym wzglę dem. Cie szę się, że przy jeż dżasz, a pew nie już byś tu by ła,
gdy byś w po rę od pi sa ła na list Na ni. Miej my na dzie ję, że kon su lat nie prze -
cią gnie spra wy wi zy, w każ dym ra zie bę dziesz mu sia ła tro chę o to za dbać.
Klaus, któ ry zna fran cu skie sto sun ki, mo że Ci pew nie to i owo pod -
szepnąć. 

Wy cią gniesz z te go wszyst kie go wnio sek, że je stem bar dzo da le ko od
Cie bie. Mo gę Ci po wie dzieć tyl ko jed no, choć to dla mnie sa mej nie praw -
do po dob ne: je stem bar dzo bli sko Cie bie. 

Ży ję z To bą w mi ło ści, to bar dzo pięk na mi łość i tyl ko dla te go, że  bo ję
się po wie dzieć za du żo, nie mó wię, że naj pięk niej sza. 

Pau lu, chcia ła bym ująć w dło nie Two ją bied ną, pięk ną gło wę, po trzą -
snąć nią i prze ko nać, że mó wię tym sa mym bar dzo du żo, o wie le za du żo
jak na mnie, bo pa mię tasz chy ba, jak trud no mi zna leźć sło wa. Chcia ła -
bym, że byś zdo łał wy czy tać z tych li ni jek wszyst ko, co za wie ra się mię dzy
ni mi. 

11 In ge borg Bach mann do Pau la Ce la na, Wie deń, 10. 6. 1950

Wie deń, 10 czerw ca 50
Dro gi mój, 
za kil ka dni Na ni Ma ier je dzie do Pa ry ża i po pro szę ją, że by omó wi ła
z Tobą wszyst ko, co trud no mi po wie dzieć w li ście. 

Więc chcę tyl ko z gó ry po słać wie le, wie le my śli i mieć na dzie ję, że
wkrót ce spoj rzy my na wo dę, któ ra zno wu gra ni czy z In dia mi i ze sna mi,
któ re kie dyś śni li śmy. 

Ale je śli już nie mo żesz al bo już za nu rzy łeś się w in nym mo rzu, wy łów
mnie, tą rę ką, któ rą ma się wol ną dla in nych! 

Chcę Ci bar dzo po dzię ko wać,
In ge borg

12 In ge borg Bach mann do Pau la Ce la na, Wiedeń, 6. 9. 1950

Wie deń, 6 wrz. 1950
Naj droż szy, 
do pie ro te raz, kie dy na si przy ja cie le, Na ni i Klaus, wró ci li i mo głam z nimi
prze ga dać wie czór, wi dzę, ile na ro sło mię dzy na mi nie po ro zu mień.
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Jak tyl ko bę dę zna ła wię cej szcze gó łów, przede wszyst kim da tę wy jaz -
du al bo przy jaz du, na pi szę zno wu. 

Prze każ, pro szę, naj ser decz niej sze po dzię ko wa nia owej nie zna nej mi
oso bi ście Pa ni Dr de Ro sen berg! 

Nie ba wem już cał kiem
Two ja

In ge borg

15 In ge borg Bach mann do Pau la Ce la na, Wie deń, 27. 9. 1950

Naj droż szy, 
tak strasz nie spra gnio na je stem odro bi ny spo ko ju, aż się pra wie bo ję, że
nie dłu go ma się to speł nić. Bę dziesz mu siał oka zać mi wie le cier pli wo ści
– al bo nie bę dziesz miał ze mną żad nych kło po tów. Je stem za gu bio na,
zroz pa czo na i roz go ry czo na i wiem, że nie mo gę się spo dzie wać, by sam
Pa ryż roz wią zał wszyst kie te mo je we wnętrz ne trud no ści, ale du żo za le żeć
bę dzie ode mnie i od te go, jak się uło ży mię dzy na mi. 

Wy glą dam te go, co na dej dzie, na prze mian z ra do ścią i z lę kiem; lęk
na ra zie prze wa ża. Po sta raj się, pro szę, być dla mnie do bry i trzy mać mnie
moc no! Cza sem wy da je mi się, że wszyst ko to za wi ły sen i że Cie bie ani
 Pa ry ża w ogó le nie ma i jest tyl ko strasz na, stu gło wa hy dra bie dy, któ ra
mnie miaż dży i nie chce pu ścić. 

Wi zę mam ode brać 5 paź dzier ni ka; li czę, że bę dzie w tym ter mi nie
na praw dę go to wa. Je śli jesz cze znaj dą się ko niecz ne pie nią dze, mia ła bym
zno wu, po dłu gim cza sie, po wo dy, by czuć się szczę śli wa. 

Ści skam Cię, ko cha ny, i wkrót ce dam Ci znać, kie dy wy jeż dżam! 
Two ja

In ge borg

O ile mo głem wy wnio sko wać z ust nych, a po tem tak że pi sem nych,
re la cji Na ni, by ło Ci cięż ko, In ge borg. Tak mi przy kro. Ale wie rzę, że
 Pa ryż ule czy te tro ski: aku rat te tro ski. I mo że zdo łam Pa ry żo wi w tym
do po móc. Wi dzisz, mu sia łem się dłu go zma gać, nim Pa ryż mnie na do -
bre przy jął i za li czył do swo ich. Ty nie bę dziesz tak sa mot na jak ja, nie tak
osa mot nio na i od rzu co na, jak ja by łem. Bo pierw sze pra wo, któ re czło -
wiek so bie tu wy wal cza, jest ta kie: osła niać przy ja ciół przed tym, na co
sam tak dłu go, bez osło ny, i na wet nie świa do mie, był na ra żo ny. 

Klaus i Na ni opo wie dzą Ci, ja ki pięk ny jest Pa ryż: a ja się cie szę, że
bę dę przy tym, kie dy zo ba czysz to na wła sne oczy.

Od pisz mi szyb ko. Ści skam Cię
Paul

Moc po zdro wień dla Klau sa i Na ni. 

14 In ge borg Bach mann do Pau la Ce la na, Wie deń, po 7. 9. 1950

Naj droż szy, 
bar dzo, bar dzo dzię ku ję za Twój ser decz ny list, za pro sze nie i wszyst ko, co
dla mnie ro bisz. Za raz przy stą pi łam do dzia ła nia, by łam w kon su la cie
i teraz tę sk nie wy glą dam wi zy. Kie dy wszyst ko wresz cie uło ży się tak, że
 bę dę mo gła je chać, te go na ra zie jesz cze nie wiem, ale mam na dzie ję, że
w pierw szym ty go dniu paź dzier ni ka wy ru szę. 

Przed ta ką wiel ką i de cy du ją cą po dró żą jest na tu ral nie mnó stwo do
zro bie nia, mar twię się, jak – i w ja kiej mie rze – mam zamknąć swo je
 tutejsze spra wy. W do dat ku cią gle jesz cze cze kam, jak wy pad nie de cy zja
co do mo jej książ ki u Fi sche ra; ale na wet bez wia do mo ści od dr. Ber man -
na wy ja dę, jak tyl ko sa ma bę dę go to wa. Że by nie paść Ci w ra mio na w sta -
nie zbyt wiel kie go wy czer pa nia, chcę się po dro dze za trzy mać na je den
dzień al bo na jed ną noc w Inns bruc ku i w Ba zy lei, u zna jo mych, i do trzeć
do Pa ry ża wy po czę ta. W tej chwi li trud no mi pi sać dłu żej; za cho waj my
wszyst ko na te wspól ne dni przed na mi. 
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