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Dr. Su'adAL-Subah

Nale2y do grona najwybitniejszych postaci
wsp6lczesnego Swiata literatury arabskiej. Jest
nie tylko plodn4 pisark4 i poetkq, ale r6wnie2
aktywistk4 spoleczn4. Urodzila sig w 1942 r. w
Kuwejcie. Jest absolwentk4 ekonomii na Uniwer-
sytecie Kairskim. Uzyskala tytul doktora nauk eko-
nomicznych na brytyjskim Uniwersytecie Salford.

W krggu zainteresowafi Artystki s4 kwestie
wolnoSci wyra2ania opinii, prawa czlowieka, ale
r6wnieZ postgp technologiczny oraz rozw6j gos-
podarczy. Wiele wierszy, kt6rych jest autork4,
podejmuje tematykg kobiety i sytuacjg dzieci.

Jest zato2ycielkq wydawnictwa DEr Su'ad
AS-Sabab lilnasr wa at-tawz]' . Z Jej inicjatywy
przyznawanych jest wiele nagr6d, kt6rych cel to
wspieranie literackiej i my6lowej kreatywnoSci.

Wydala liczne tomiki poezji, spo6r6d nich: ,,Na
poczEtku byla kobiera" (1988),,,Do ciebie synu"
( 1989),,,Po6pieszne depesze do mej ojczyzny" ( 1990).
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Przytoczone w niniejszej publikacji wiersze
pochodz4 z szeregu tomik6w Su'ad powstalych w
r62nych latach i podejmuj4cych szerokie spektrum
problem6w. Czytelnik, zaglpbiaj4c sig w tw6rczo36
Kuwejtki, dostrzeie w szczeg6lnoSci kwestie ko-
biety i jej relacli z otoczeniem, ale takze uwiedzi-
ony bgdzie wra2liwo6ci4 na tematykg wolnoSci i
edukacji.

Pny okazji I l. Festiwalu Wiosny Poezji oraz
sympozjum literackiego po6wigconego Dr. Su'ad
AL-Subah, zwr6cilam sie do Fundacji z propozycj4
przetlumaczenia zbioru utwor6w Poetki na jgzyk
polski. Moim celem bylo umo2liwienie polskiemu
Czytelnikowi dostgpu do prezentowanych wierszy,
kt6rych tematyka dotycz4c4 problem6w Swiata ar-
abskiego nie traci, jak sig okazuje, na aktualno(ci.
Fundacja przychylnie odniosla sig do propozycji,
dokonuj4c wyboru utwor6w.

Kamila Panek

****
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Okruchy kobiety

(1)
O panie.. jestem kobiet4 ropy

Kt6ra wychodzi jak miecz spod piasku

I stawia wyzwanie ksizyZkom astrologicznym

I magii

I despotyzmowi k6l6w
I mg2czyznom kt6rzy nie s4mpLczyznarni

Jestem Fatim4

Wyj4c4 jak wilczyca w noc

Samochody ludu Kahfl') przybyly by mnie

aresztowad

O panie..

Jestem bardzo szalon4 kobiet4

Nie da sig opisa6 mego stanu

(1) Koftni.atu hisloria o 6 osoba.h u.ieka.iqcjch przed autorytaryzmem

Wistw6.lfg lcgend! schowov sie w jaski4i i zrsneli na qsiqce lat,

J est okteqleniem czeqo. nicmoiliwego.
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Moja miloS6 do ciebie wywodzi sig z legend

Wigc nie burz mej wyobraZni

(2)

C62 ze mnq zrobilei?

Nie nale2g do niczego tylko do ciebie

JesteS moj4 najw iqksz4 ojczy zn4

Twoje rz4dy o wladco s4 pigkniejsze od

rz4d6w opisywanych w ksi4zkach

Rysujp twoj4 twarz na wszystkich kartkach

kt6re mam przy sobie podczas podr62y

W lustrze nie widzg swojej twarzy, jedynie

twoj4

(A kasety) kt6rych sfucham gdy jestem sama

Nie wsp6rtgraj4 z twoim gustem

Nie mam ju2 miejsca

Po tym jak podbileS wszystkie miejsca

Nie mam iuZ czasu

Po tym jak skonfiskowaleS wszystkie czasy

-t4-
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JesteS moim dachem, nakryciem i moim

wsparciem

Nie mam 2adnego kraju

Odk4d ty jesteS moim krajem

O ty kt6ry okupowaleS mnie skrawek po sk-

rawku

AnulowaleS wszystkie moje adresy

Je6li zawolajq moje imig

maj4 na mySli ciebie

(3)
O panie

Kt6ry rz4dzisz mn4 bezprawnie

Nie zwa2aj4c na szariat

O ty wig24cy mnie jak woda pomigdzy pal-

cami

O ty dziecko kt6rego nie potrafilam

upilnowa6

I podarowalam mu lato

A on dal mi wg2e..

O dziecko kt6re6 wyszlo z mego ciala

Jak2e jeste6 wspaniale
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(4)

O panie

Witaj w tym mie6cie

Schowalam w mych wlosach jaSmin dla

ukochanego

O m6j kr6lu

Bez dokument6w... i bez Swiadectw

M6j zdobywco

Bez ostrzeLenia.. bez wierzchowca.. bez wo-

jska..

O ty spadaj4cy na mnie jak ulewa

Przed tob4 mialam ziemig.. i granice

Stracilam ziemig z miloSci

I stracilam granice

(s)
O panie

Opu6i me wngtrzno6ci, wyjdZ

Z moich ksi4zek

Z mego atramentu

18
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Z moich wers6w

ZLyl mej rgki

O panie wyjdZ

Z po6cieli mego l62ka

Z wody ktdr4 oblewam sig o poranku

Z mych spinek i grzebieni

I arabskiego kohlu(r)..

To nie jest rozs4dne

By6 zostal na mych ustach przez caly rok

Nie jest rozs4dne by6 traktowai mnie przed-

mioto

A p62niej zrzucal wing na mnie

O panie

Odsuri sw6j miecz ode mnie

Bo to nie jest miloSi

To jest

M6wi4c pokr6tce

To barbarzyfi ska inwazja

(I) Ambska mascam.
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(6)

O panie o panie

Kt6ry nosisz mnie na sobie jak straZak

kamizelkg

Czy moiesz

zabra6 sw4 dlofi z mej piersi bym mogla

oddycha6?

B69 sig Tob4 zaopiekuje

Czy mo2esz zostawi6 mnie w spokoju

Poniewaz nie widzg kolor6w twojego Swiata

I nie styszg glos6w

twojego 6wiata ..

Nie znam sloica, ani morza

Ani nocy, ani kosmosu twego Swiata

O panie

GdybyS spr6bowal mnie pochwycii

Zobaczysz tylko okruchy kobiety

Zobaczysz tylko okruchy kobiety

Zobaczysz tylko okruchy kobiety

++**
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Blagania

(1)

lBlagam cig

ByS nie stawal pomigdzy mymi ksiqikami i
mn4

I poniedzy 6wiatlem mych oczu

I mymi oczami

Pomigdzy mojq mascar4 i rzgsami

Pomigdzy moimi ustami i glosem

Bo to tyrania kt6rej nie potrafig znie66

(2\

Blagam cig

ByS nie stawal pomigdzy lustrrem a m4

twarz4

Pomigdzy mq sylwetk4 i jej cieniem

-24-
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Pomigdzy mymi palcami i kartk4 papieru

Pomigdzy fili2ank4 kawy.. a moimi wargami

Pomigdzy nocn4 koszul4 i prze6cieradlami

l6Lka

Bo takiej kolonizacji nie potrafig znie66

(3)
Blagam cig

Nie ka2 mi wybierad

pomigdzy obowi4zkiem kochania ciebie

A historycznym obowi4zkiem wzglgdem

mego plemienia

Nie stawiaj mnie pomigdzy testamentem

mego ojca

A twoim testamentem

Pomigdzy slodkimi jak mi6d pocafunkami

mej mamy

I szaleistwem twych pocalunk6w

(4)
Blagam cig

by6 zabral walizki z hotelu mych wspomnieri

I gazety ... i ksi4zki..

_26-
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Kt6re zapomniale6 w mym samochodzie

Tak samo jak siodkie pudelka migtowych

pastylek

Kt6re kupowateS

Ze,by zaspokoi(. moje dziecigce zachcianki

(s)

Btagam cig

by6 wzni6sl swe rgce ponad czas

I porz4dek mych dni

Bo dalam ci sobotg i niedzielg

I wtorek i Srodg

I lato i zimg

I czas kt6ry istnieje

I czas kt<iry dopiero sig uformuje

Panie feudalny

kt6ry pnejeLd2asz sig na swym koniu po

wlo6ciach mej dtoni

I trzymasz w gar6ci klucze mego 2ycia

I pieczgtujesz moje usta czerwonym lakiem

-28
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Btagam cig po tysi4pkrod

By6 dal mi wolno66 krzyku

I nie stawal pomigdzy mn4 a chmurami

Kiedy pada

****
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Kartka z mojego ukochanego Kuwejtu

(1)

My zostaniemy tutaj..

My zostaniemy tutaj. . .

Ta ziemia od morskiego brzegu do brzegu..

dla nas

I od serca do serca.. dla nas

I od Boga do Boga... dla nas

I wszystko co dotyka mej ojczyzny

Dotyka tez mnie

(2)
My zostaniemy tutaj

Ta ziemie jest nasz4 matk4 kt6ra nas

wykarmila

Ona jest namiotem i plaszczem, i schro-

nieniem

-32-
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Ubraniem kt6re nas okrywa

Jest dachem pod kt6rym chcemy sig schowa6

Jest piersiq kt6ra nas ogrzewa

Liter4 kt6r4 piszemy

Poezj4 kt6r4 dla nas tworzy

Za kaidym razem gdy wymierzajq w ni4

strzal?

Zanurza sig ona w mym sercu

(3)
Sindbad. Byt wielkim Leglarzem Zatoki..

st4d

Ci, kt6rzy uczestniczyli w wyprawie marzefi,

to nasze dzieci

I wiosla kt6re rozbijaty potacie fal byly stqd...

Poniewaz my znamy to morze bardzo do-

brze.. podobnie jak ono nas zna..

Urodzili6my sig na blgkicie jego fal

I piywaliSmy razem z rybami
I z chtopcem z wioski.. bawiliSmy sig..

chodzili6my p6Zno spa6..

kochali6my..

-34-
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(4)
Ta ziemia nazwana Kuwejtem

To cz4stka Boga dla nas

I uciecha ojca i matki nad nami

IleZ zasadziliSmy na tej ziemi palm.. ileZ po-

ez1i..

Ile2 to przechadzali6my sig po jej dolinach

b9d4c dzie6mi

I przerzucali6my jej piasek ziamko po

ziamku

I pod jej czujnym spojrzeniem zajadaliSmy

daktyle

(s)
Ta ziemia nazwana Kuwejtem

Rodzi pszenicg kt6ra nas 2ywi

Dar Pana kt6ry okazuje nam sw4 hojno66

869 kt6ry nas chroni

Przed tq milo6ci4 do6wiadczyli6my teL wiele

wcze6niejszych

I kolejnych...

Jednak2e my
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Nie znaleZli6my kobiety bardziej czarujQcej

Nie znaleZli6my ojczy zny

O bardziej otwartych ramionach, i o piersi

wigkszej mitosierdziem

Ta ziemia nazwana Kuwejtem

Jest z nas.. i dla nas

Kat2dy gw62dL kt6ry jE przeszywa...

przeszywa teZ mnie..

(6)

Ta ziemia nazwana Kuwejtem

JesteSmy jej elementami

JesteSmy tE pert4 ukryt4 w jej gtpbinach

JesteSmy tym czerwonym daktylem na jej

palmach

JesteSmy tym drzemi4cym ksig2ycem na jej

niebosklonie

Ta ziemia nazwana Kuwejtem..

To zapach ptyn4cy w naszej krwi

To minarety oSwietlajEce nasze jutro

To serce w naszym sercu
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(7)

Kuwejtczycy zostaj4 tutaj

Kuwejtczycy zostaje tutaj

I wszyscy szlachetni Arabowie zostaj4 tutaj

Kuwejtczycy w imig Boga.. w imig miecza

W imig ziemi, w imig dzieci, w imig historii

Zostaj4 tutaj

Calujemy port kt6ry nas caluje

Cwiartujemy dlori kt6ra nas policzkuje
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Five otclock tea

(l)
Herbatka o pi4tej po potudniu z tob4

Stala sig przeznaczeniem wypisanym na

mym czole

Prze6laduj4cym mnie gdziekolwiek bym nie

byta

W Wielkiej Brytanii.. lub w Malezji

W Ameryce.. lub na karaibskiej wyspie

Na ziemi.. albo w powietrzu..

Na tym 6wiecie

Lub w Swiecie po2yczonym kt6ry tworzg 9w

mych zeszytach

Kiedy zostajp sama..

(2)
Nie noszg wlos6w upigtych w kok jak Bry-

tyjki
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Jestem kobiet4 Zatoki do szpiku ko6ci

I kocham cig do szpiku ko6ci

Ale herbatka o piqtej po poludniu

Stala sig czgSci4 mojego z tob1dziedzictwa

Stata sig kolejnym rytualem

Spo6r6d tysigcy rytual6w kt6re od ciebie

przejglam

I kt6re mnie bardzo uszczp6liwialy

I torturowaly mnie bardzo

I sprawiaty 2e bylam jak dziecko kt6re za-

nosi sig placzem

Zawsze gdy nadchodzil czas karmienia

(3)
Herbatka o pi4tej po poludniu

Sta'la sig zegarem pobrzmiewaj4cym w

mych wngtrznoSciach

I codziennym holdem oddawanym wiernie

Dniem w kt6rym hotd oddawany jest jedynie

tobie

A jedyn4 ze 6wi4tyi jest twoja pierS
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(4)
Herbatka o pi4tej po poludniu

Stala sig lekarstwem kt6re za2ywam by sig

wyleczyC

I lekarstwem kt6re za?ywam..

by umrzei

(s)
Herbatka o pi4tej po poludniu

Stala sig moj4chwal4.. i moim przekleristwem

Moim u6miechem.. i moj4 lz4

Moj4 oaz4 i moim klopotem

Krzy2em na kt6ry krwawig

I biczem kt6ry smaga moje plecy

Za kaidym razem gdy siadam przy stole,

wydfu2a sig on na dwie osoby

I zamawiam dwie fili2anki herbaty

Jedn4 dla mnie

I jedn4 dla mg2czyzny kt6ry nie wiem kiedy

przyjdzie...
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Kawa

(1)

I przyszedleS..

Pij4c czarnq kawg

Z rzeki mego oka

I czytasz nimi sw4 porann q gazetQ

Zaczglam wiec chodzii do kawiami

ByS mnie wypijal

I kupowai porann4 prasg

ByS mnie czytal

(2)

I przyszedleS..

Ukryty w szkle lusterka mojej torebki

A ja przygotowujg sig do wyj6cia z hotelu
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Zapomnialam miej sca spotkania

Zapomnialam teZ godzinQ

I z kim sig um6wilam

I zdecydowalam Ze zoslang z lob4

(3)

I przyszedle6

Kradn4c pszenicg z 1dibla mych wlos6w

I ukrywaj4c go w twoim szkolnym plecaku

Zabronilam ci kontynuowai grg

A ty nie postuchateS

Uderzylam cig w dlo6

Zeby6 nie kradl chleba

Ale nie powstrzymaleS sig

Pr6bowatam zaprowadzi( cig z powrotem

do szkoty

Ale odm6wite6

I pozostale6 Spi4cy pod drzewami mych

wtos6w..
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BgdZ mym przyjacielem

(1)

B4dZ mym przyj acielem

B4d2 mym przyj acielem

Jak2e milo by byto gdyby6 zostal mym przy-

jacielem

Czego kobieta czasem potrzebuje to dlofi

przyjaciela

I mile slowo kt6re ustyszy

To wszystko prowadzi nas do cieptego nami-

otu opartego na slowach

A nie do burz pocatunk6w

Wiec dlaczego m6j przyjacielu

Nie troszczysz sig o moje male potrzeby?

I dlaczego nie troszczysz sig o to co sprawia

2e kobieta czuje sig kobiet4?
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(2)
B4dZ mym przyjacielem

B4dZ mym przyjacielem

Czasem cig potrzebujg by spacerowa6 razem

po trawie

I czasem by czytai wsp6lnie wiersze

Ztob4
Jajako kobieta bqdg wdziqczna za twe slowa

Dlaczego wigc ty, mQiczyzna wschodu,

troszczysz sig o moje ciato?

I dlaczego wci42 patrzysz mi w oczy

i nie widzisz mojego umysiu?

Potrzebujg tego jak powietrze wody

Wigc dlaczego spogl4daj4c na m6j

nadgarstek widzisz tylko moja bransoletkg

Dlaczegomaszwsobietylkoreszki Shahryara?t I t

(3)
B4dZ mym przyjacielem

B4dZ mym przyjacielem

Nie ma nic wstydliwego w mgsko6ci

Dop6ki mg2czy zna Wschodu

(1) Postat kfila z KsiQei TJsiqca i Jednej NocJ.
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przyjmuje jedynie role bohater6w

Dlaczego wigc robisz te glupie rzeczy

I dlaczego udajesz milo6i skoro nie kochasz

KaZda kobieta na Swiecie potrzebuje glosu

mgskiego

glgbokiego

I spania na pianinie lub ksi4zce

Wiec dlaczego nie dbasz o kulturg?

A dbasz o ubrania

(4)
BqdZ mym przyjacielem

B4d2 mym przyjacielem

Nie proszg cig o wielk4 mitoSi

I nie poproszg cig o zakup jachtu

Ani o wznoszenie palac6w

Nie poproszg by6 spryskiwat mnie fran-

cuskimi perfumami

I dawal gwiazdki z nieba

Te rzeczy mnie nie uszczgSliwiaj4

Moje troski sq male

Moje zainteresowania s4 male
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Moje ambicje to spacerowanie godzinami

Ztob4
Przy akompaniamencie spadaj4cych kropli
deszczu

Moje ambicje to uslysze6 tw6j glos w telefonie

Kiedy sig smucg

i samotno66 doprowadza mnie do lez

(s)
B4d2 mym przyjacielem

B4dZ mym przyjacielem

Potrzebujg spokojnej przystan i

I zmgczona jestem historiami milosnymi

I zmgczona jestem erE

postrzegaj4ca kobietg jako zimny pos4g

Wigc m6w do mnie gdy mnie widzisz

Dlaczego mgZczyzna Wschodu

w obliczu spotkanej kobiety zapominajgzyka?

I dlaczego dostrzega tylkojeden slodki kawalek

i Spiew golgbicy..

I dlaczego zebrawszy jablka z drzew, zasypia?
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Nqidutsza rzeka na Swiecie

Kiedy z tobq tafczq

Moja talia staje sig jak fdZblo pszenicy

A moje wlosy

NajdfuZsz4 rzekq Swiata
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Niemo2liwa wJrprawa

7,acz4lanbaf, sig otwierad baga2

gdy wracam z podr62y

Bo za kaZdym razem gdy chcg powiesi6

ubranie

Ryba wyskakuje z dna torby

I przyprawia mnie o zawal
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Owoc czere6ni

Muzyka twego glosu

I fortepian Claydermanarr I

S4 jak skrzydla na kt6rych do ciebie lecg

Wigc otwdrz swe usta

by schwyta6 w nie owoc czeresni

(l) Frdncuski pianista.
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Histeria

I0'4LQirczyzno kt6ry wprowadzasz

szalonego Swiata

Zamkrij mnie w nim

i zostaw mnie sam4 sobie

Jestem szczgSliwa gdy lezg

pod twoim szalefistwem

mnie do
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Cena macierzy6stwa

Nie mogg powiedzie6 tobie "nie"

I nie mogg sig zlo6cid

na twe dziecigce potknigcie

U2ywasz swego dziecifistwa z bystroSci4

A ja placa cenp macierzyfstwa
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Niepodle9lo36

JesteS jak stary konkwistador

Kt6ry zau'laszcza moje kopalnie,

pola pszenicy, moje owoce, moje surowce

Moje bogactwa naturalne

I trzyrnasz je przy ziemi

Tak jak trzymasz wta6ciciela tej ziemi

I nie chce cig wyrzuca(

I nie chce zatapia6 twej todzi kt6ra cumuje w

wodach moich oczu

Ale chca 2ebyS mi dal

- chociaZ na pr6bg -

JakiS rodzaj niepodleglo6ci !!
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Nieposluszefistwo

Dziecko pije mleko matki

zr2 sig nasyci

I uczy sig Swiata z oczu matki

dop6ki nie opanuje czytania i pisania

I kradnie z jej kieszeni pieni4dzn

by kupi6 papierosy

I chodzi na wqttych koiczynach

uL rtkoiczy uniwersytet

A kiedy stanie sig mgLczyzn4

zaklada nogg na nogg

w inteligenckich kawiamiach

I urz4dza konferencje. utrzymuj4c co

nastgpuje:
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kobieta to dwie pol6wki.. w polowie rozum

w polowie religia..

Slowom tym odpowiada poklask bryczqpych

much

I kawiarnianych kelnenlw
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Opowie36 mej poezji

Ma poezja kt6rE wielbisz jest ciepl4 przystani4
Oparlam sig sobie i zaatakowalam slodycz
nocy
Zbombardowalam poprzedzaj4ce jq wiec-
zory i nie pozwolitam im sig rozrastai
Zdradzilam roSliny kt6re uprawialam za
mlodu
Poezja byla dla mnie cieniem rozpraszaj4cym
upal poludnia
I byta dla mnie gajem . rozsiewaj4cym aro-
mat
I grala w powietrzu jak buntownik...
przyciryaj1co..
Po6wigcala sip zabawie jak dziecko, nie
trac4c nic z naiwnoSci
I leinla na mym ramieniu.. ss4c jedwabny
materiat
Zakochuj4c sig nie zwrtala na
niebezpieczeristwa, odlatywala...
Przytulaj4c mocno
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Spala zadowolona na twej dloni, 3ni4c,

spokojnie

IleZ to nocy go calowala.. wiele razy go

calowala

Byiam zazdrosna o poezjg a jako kobieta

miaiam zlamane serce

lleL to razy twoja melodyjna pier6 byla dla

niej poslaniem ..

I tulile( jE w swych rgkach. czuwaj4c

Jakby byla laricuchem oplatajqcym sumienie

Tak jakby stale6 sig moim wigZniem..

Ile2 wydychateS w ni4 plon4cego dymu

W ksztalt okrgg6w uktadaj4cych sig w
ostrzegaj4ce przed milo6ci4 znaki

Klgby zaczgly kierowai sig w strong

przeznaczenia

Jak mogleS zapomniei o naszej milo6ci, o

wspanialych czasach?

CzyL nie bylam twojq ksip2niczk4... a ty

mym ksigciem?

Czy2 twa milo36 nie byla pierwszq i ostatniE?
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Czy chensz bym wyznala ci co strasznego

zrobilam?

Pociglam m4 poezjg gdy dowiedzialam sig o

twej wielkiej zdradzie

Pociglam j4.. poniewa2 nie malazlam w niej

szlachetnej milo6ci

****
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"Wiersz m osnytt chcg pisad do ciebie

Piszg do ciebie ten list

i nie czekam na odpowied2

Twoja odpowied2 nie jest wa2na

Wa2ne jest co ja piszg

Pisanie jest dla mnie

dialogiem kt6ry oceniam

Zanim ty go ocenisz

Mogg cig do siebie sprowadzi6

nawet jeSli cig tu nie ma

Mogg cig dotyka6

nawet jesli jesteS nieobecny

Nie mySl 2e jestem szalona,

2e jestem rasistk4
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albo mam kamienne serce

Na papierze rysujg twoje rysy

wedlug mego uznania

Nadajg im cechy, kt6re uwazam za sfuszne

I flirtujg z nimi, wtedy kiedy chcg

ChcA pisai

by pozbyi sig wewngtrznej powodzi

Kt6ra polamata wszystkie moje tamy

ChcA sig pozbyd elektrycznego wyladowania

Kt6re psuje mi nerwy

ChcA wyrwai sobie krwinki

kt6re kr4z4 w mych arteriach

Z kt6rych nie potrafiq sig wydosta6

ChcA do ciebie napisa6

I nie chodzi o to, o czym mySlisz - by6 czul

sig dobrze

Ale 2eby Swigtowa6

Mo2e za pierwszym razem -
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Rocznicg stanu zakochania

W spos6b, by w 6wiat eksplodowaly fajer-

werki nagromadzonych emocji

Pisz4c,

tworzg sztuczne niebiosa

Nie mogg do nich wej66,

zdobyd wolno6ci

i rozpczqt nowego 2ycia

Pisz4c. tworzg rajskie wysepki

do kt<irych nie mogg doptyn4i

Pisz4c do ciebie

blokujg swe serce przed eksplozjq uczui do

ciebie

Pisanie - jest jedyn4 l6dkq do kt6rej wsiadam

gdy nadci4ga burza

Chca pisa6

2eby broniC kaZdy centymetr mej kobieco6ci

Kt6ry zostal zawtadnigty

A2 do dzisiaj.
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Pisanie to m6j spos6b

Na rozbicie tego czego nie potrafip zlama6

SpoSr6d wieZ wiek6w Srednich

I mur6w zakazanych miast

I budynk6w sQdowych inkwizycyjnych

ChcA pisa6

2eby sig uwolni6 z tysigcy okrgg6w i rom-

b6w

Wok6l ktdrych krq2y m6j umysl

I uwolni6 sig z pasa zanieczyszczei

Kt6re zabrudzaj4 rzeki

I idee

ChcA pozby6 sig tysigcy ksi4Zek

I tysigcy otaczaj4cych mnie my6licieli

ChcA pisa6 do ciebie

Lub do kogoS innego

Albo do jakiegokolwiek mgZczyzny

Chca przekazal papierowi to

Czego nie mogg powiedzie6 ludziom

Kt6rzy od wiek6w
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Spiskuj4 przeciwko kobieco6ci

ChcA otworzy6 niebo...

Miasto w kt6rym mieszkam

Nie cieszy sig z niczego opr6cz walki

kogut6w

WyScig6w konnych

i oddechdw walcz4cych byk6w

Chcp pisa6

by trochg odpoczq6 od jazgotu

I od obowi4zku ubijania sera i od

przyrz4dzania oliwek

Kt6rych kosz moja mama nosila na glowie

Od momentu kiedy zaczpla dojrzewac

ChcA wyplu6 Zwir z moich ust

Bo to nie jest rozs4dne

2e kocham cig jak szalona

A tw6j sekret jest bezpieczny u mnie jak

dziecko w brzuchu matki

przez 15 stuleci

Nie miej mi za zle

Je3li bylam gtupia i nerwowa
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I buntownicza ze stowami

Bo pisanie dla mgLczyzny

To codzienna rutyna jak palenie

i lowienie ryb

A kobiety

One pisz4 w ten sam spos6b

w jaki matka obchodzi sig ze swym dzieck-

iem

Z tak4 samq ekscytacjQ..

Z jak4karrnt nowonarodzone niemowlg

Mgiczyzna pisze w wolnym czasie

A kobieta pisze wtedy gdy jest plodna

Otacza sig ro6linami

I tropikalnymi owocami

Bgdg wrzeszczala nad moimi kartkami

Jak klacz

A2 ugryzg kulg ziemsk4

jak czerwone jablko

ot
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Wyjqtkowe Lyczeniadla

wyj4tkowego mg2czyzny

(l)
SzczgSliwego roku..

Szczg6liwego roku..

Jednak wolalabym 2eby6my m6wili do

czg3ci z nas:

,,Szczg6liwej miloSci"

Nie zawp2ajmy znaczei sl6w wypowiadan-

ych do innych.

Nie chcg by moje emocje staly sig

Przenoszone jak stowa...

(2)
Czego sobie ZyczQ w nowym roku..?

Och jakiz jeste6 dziecinny w swych pyta-

niach..

Tak bardzo nie6wiadomy jeste6 tego, o ko-

chany, czego chcg?
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Pragng tylko ciebie..

NaleZymy do siebie

Kobiece podarki s4 mi obojgtne

Zadne perfumy mnie nie zachwycajq

I nawet odlegly ksig2yc

C62 mam pocz4e z naszyjnikiem.. a co z

bransoletkami?

C6iL zrobig z klejnotami

O mgLczyzno buzuj4cy w mych 2ylach

O mgLczyzno

Co zrobig ze skarbami tego Swiata

M6j jedyny skarbie?

(3)

Odrzucam miloSi zapakowan4 w pocztowej

paczce..

Poniewaz kocham cig u progu nowego roku..

I kocham cig tez gdy sig koftczy..

Bo milo6i jest wigksza niZ wszystkie czasy

I miloSi jest wigksza ni2 wszystkie miejsca
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I dlatego wolg powiedzie6 do czg6ci z nas:

,,Szczg6liwej miloSci"

Milo6i powstaje na deskach teatru

MiloS6 powstaje na fundamentach

Na korzeniach

Na porz4dku

Milo56 pr6buje wszystko zmieni6

W slownikach milo6ci!! !

(4)

O panie:

O ty kt6ry swymi palcarni kierujesz mym

2yciem

O ty kt6ry mnie obejmujesz.. imnie wy-

pvszcz sz

I roztrzaskujesz mnie na kawalki.. i zn6w

mnie scalasz

Wzniecasz m6j bunt i moje przemiany

Zegar wybija polnoc, wspaniale

Ten 6nieg jest muzyk4 kt6ra do nas m6wi

A ja sig modlg by6 nie przestal mnie kochai
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Przyjmrj m4 modlitwg...

(s)
(Chopin)..

Gra w pobliZu kominka

Powiedz mi: (Kocham cig)

By zwigkszy6 m4 Swiadomo6i

Jestem kobietq..

Powiedz mi: (Kocham cig)

By sekunda stata sig

Niczym perla, pigkna w swym blasku...

(6)

O panie:

O ty ukrywaj4cy sig od dwudziestu lat.. w

mych 2ylach

O ty przykrywajecy mnie plaszczem

JeSli znajdziemy sig razem na zamannigtej

krze

Ale bgdg przytulona do twej piersi

C62 mogg wigcej chcie6 na tej ziemi?
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(1)

Dop6ki jesteS ze mn4

To nowy rok jest szczgSliwszy ni2

szczgSliwy...

,to2-
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Ksigryc i potw6r

(1)

Glgboko we mnie walczq dwa pragnienia

Pragnienie by zostai tw4 ukochan4

I obawa przed staniem sig twojq niewolnicq

Walczy ksig2yc... i potw6r..

Biale. .. z czarnym..

Realizm.. z mistycyzmem..

Bunt.. z kontrrewolucj4

Pragnienie bycia u twego boku..

I zamordowania cig..

(2)

Wewn4trz mnie walcz4 dwa morza..

Sr6dziemnomorskie morze mej kobieco6ci
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I morz e twej mgskoSci

Wy6cielane minami i pelne pirat6w

I obfituj4ce w potwome stworzenia morskie

Walcz4 twe fale ... z moimi piaskowymi

brzegami

I lasami..

I twe tropikalne deszcze

(3)
Kierujg sig w strong mej milo6ci ku tobie

54 dwa rozwi4zania. trzeciego nie ma

Wyborem jest wejScie do wigzienia twej

miedzianej piersi

I wyb6r wyj6cia w strong slorica wolno6ci

Wyb6r ulegloSci wobec historii

I wyb6r konfrontacji z ni4
Wyb6r przyjgcia twych autorytamych

orzeczei

I wyb6r zbuntowania si9 wobec twych

ograniczonych sl6w

(4)
W mych wngtrznoSciach mieszaj4 sig
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Uczucia gniewu

Z uczuciarni matczynymi

I poczucie bezpieczefi stwa

Z przeczuciem nadchodz4cej burzy

PrzeLywanie mych dni z tob4 ale na uwigzi..

Pomigdzy cieptem twego domowego ogni-

ska

I pomigdzy m4 to2samo6ci4

(s)

Ngka mnie tw6j glos w mej duszy

Jak wilk o przenikliwych 6lepiach

Zostawia rang na szyi

I rang we wspomnieniach

I okaleczenie mych lgdZwi

I okaleczenie mych kartek

Sprawiaj4 2e klgkam kazdej nocy

Przy cynamonie... i szafranie..

I afrodyzj akach
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(6)
Rozrywana jestem na tysi4c czg6ci

Pomigdzy twq obecno6ciq na papierze

I twoj4 agresj4 wzglgdem kobiet

Pomigdzy plomienno6ci4 twych sl6w

I chlodem twych pocafunk6w

Pomigdzy twq ojcowsk4 troskq

I narcyzmem

Pomigdzy twym bezgranicznym liberaliz-

mem

I twym bezgranicznym wstecznictwem

(1)
W mym wnptrzu...

54 dlugie kobiece marsze

Zaczynajy sig w Tangerze(r)

A koicz4 w Hadramaut(2)

I hasta wypisane czerwonymi ustami

I emblemat wytworzony

(1) Miasto v Maroku, ut dpne da*niej za,,prqstot nalarzy, pisarzJ,

Mrkoman6w, milionen'hl i homose ksualisl,w"
(2) Miasto w l.menb. Na uvagg zasluguje ,mdfcyjnf s'l zt'cio i

hc rm eE czn o SC kultu r o eo
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Z nitek dawnych pofczoch

I protesty przeciwko systemowi jednopar-

tyjnemu

I jednemu ngiczyinie. . .

I l62ku wielu narodowo6ci...

(8)

A kiedy koriczy sig demonstracja

Kiedy grzebienie wracaj4 do swych

opakowaf

Kiedy pierScionki wracaj4 do swych szuflad

Perfumy do flakonik6w

Rzucam me postulaty

I zapominam o mych protestach

I szukam cig w jakiejS pobliskiej kawiami

By napi6 sig z tob4 kawy

-tt2-
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Kobieta bez granic

O m6j panie:

Me uczucia wzglpdem ciebi. r to morze kt6re
-l

nle ma granrc

A moje stanowisko wzglgdem milo6ci.. nie

jest powszechnie akceptowane

O m6j panie:

Ty jesle6 tym, kt6rego pragng

Nic nie pnewyLsza mojego pierwotnego

pragnienia

Ty jesteS tym, kt6rego kocham

I w og6le nie ma znaczenia

Ze twe wargi przenikngiy m4 krew

I uznaly mnie kobiet4

Sprzeniewierzajqcq sie tradycji

O m6j panie:

Bgdg dalej zabijai
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By wygrai 2ycie

I drzewa w lesie pokrywaj4 sig li36mi

I milo6i wchodzi do dom6w Smierci

Nic nie dor6wna milo6ci

W kt6rej mocy jest wskrzeszanie zmartych

O m6j panie:

Nie b6i sie mvch fal.. i nie b6i sztorm6w'v
Bo czy2 nie kochasz kobiety, kt6ra nie zna

granic?
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Czarny wiersz

(1)

Jak bardzo zmienila mnie wojna.. o przy-

jacielu

Jak zmienila m4 naturg

Jak zmienila m4 kobiecoSi

I porozrzucala w mym wngtr-zu odlamki...

I nie mo2na ju2 rozmavtia6

I nie moLna krzyczeC

I nie mo2na zwariowa6

Jeste6my po prostu uwigzieni w butelce

placzu..

(2)
Wojna mnie rozbila m6j przyjacielu

Zostawila balagan w 6wiadomo6ci
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I roztrzaskala kompas serca

I nie ma ju2 nasion

Ani uprawy roli

Nie ma zi6l

I nie ma wody

I nie ma ciepla

I nie ma czulo6ci

Wojna mnie okaleczyta m6j przyjacielu

O jak wojna okalecza czlowieka..

Czy jest jaki6 inny spos6b... byS mnie

pokochal?

Bo w mych oczach nie ma nic pr6cz rzeki

lez...

(3)
O m6j panie:

Nie wr6cilam z wojny.. zastanawiam sig kim
jestem?..

Zranion4 kotk4?

Utracon4 gwiazd4?

Niem4 lz4?
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Albo statkiem z papieru

Tlamszonym przez niepomy6lne wiatry

Gdzie s4dzisz sig spotkamy?

Pomigdzy nami spalone miasta

I tylko popi6t..

Czy jest jaka6 inna szansa

Zeby6 mnie pokochal?

Po tym jak smutek rozerwal mnie na strzgpy

Wojna ograbila mnie z dzieciristwa

I zabila m6j u6miech

I potargala m4 nienawi66

Wyrwala zielone drzewa..

I ja nie ostalam sig z gatunku kwiat6w..

I nie ostalam sig z gatunku kobiet...

I jak s4dzisz, kt62 mnie przekona?

7n niebo wci4z jest niebieskie

l2emy..
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W czasach zanieczyszczenia dusz

I umysl6w

I narodowo6ci

Mo2emy nadal by6 przy jaci6lmi?

(4)

O m6j panie:

Nie jestem wysp4 pokoju

I nie jestem kobieq na powiekach kt6rej

Przesiadywaiy golgbie

I nie jestem te2..

Fontann4 wody..

I symfoniq marmurdw...

O m6j panie:

Nasze wargi pokryty chwasty

Kt6re rozcigty slowa,

Jak wigc przywr6cimy dni pelne milo6ci?

Jeste5my pogrzebani

Pod brudem i gruzami...
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(5)

O m6j panie:

Nie jestem ju2 t4 kt6r4 znasz

Moje wspomnienia s4 wybi6rcze

I nie ma w6r6d nich ju2 dat

Ani adres6w..

Ani twarzy

Ani imion...

Jak sqdzisz, dok4d p6jdziemy, m6j pny-

jacielu?

Nie mam przecieL 2adnego kompasu, kt6ry

wskazalby nam drogg

Na tej ziemi

Ani w niebie...

A c6Z zrobimy w naszym kraju?..

Ludzie formuj4 sig tam w kolumny..

By zaczerpn4', powietrza ! !
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(6)

O m6j panie:

W waszym kierunku podq2a moje rozc-

zarowanie

zawoty glowy

zmpznnie

Ale nie bgdziesz mi mial za zle mej rczryzy
Ie6li przeczytale6 ten czamy wiersz...
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Burdiwy mgircryzltra

MgLczyzno zaangrtowany w tysi4ce wojen

Walczysz do ostatniej kropli krwi

Walczysz przeciwko czasowi i fili2ance

kawy

I historycznej ksizpce

TW6j jeden palec zwalcza drugi

I twoje uczucia po2erajq sig wzajemnie

I mnie

MgLczyzno zajgty swoj4 bigami4

Nie pamigtam czy kiedykolwiek widzialam

go sirmego

Tivoje hotele s4zawsze zajge

I twoje ramiona

I twoje serce zawsze zajgte

Mp2czyzno uciekaj4cy od swego baga2u
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I paszportu

I porzucaj4cego wszystkie adresy

Kocham cig

Z calq nerwowoSci4 oceanu i jego glupot4

I szaleistwem i zmienno6ciq

Nie denerwuj sig

Je6li skrzywdzg cig slowami

Bo moja zlo66 jest po6rednia

I najgorszy rodzaj milo3ci to milo56

po6rednia

I slaby jest wiersz,

traktuj4cy poSrednio

-r32-



..cJi- ib
..4pbJl $,.1'. -..;taJl tp-l

..dFt d!
..6tit-+J .J''$ i*,-. Jq

..€t)il3,q15t$

"&1"= )ti

cbliJ Jlr+ ,iJ...S li!

t "ull C €s' l"ll -*l a!

..L"utl +-ll g.r:-Jl gl+l l.lL
..rir. "rl ,i+b

L..,.rll ,rl' 'tl 'l-.'^:d,ll C

*rF**

-133-



Niemy mgLczyz,n

Wznoszp sip na wy2yny jgzyka

By pozna6 kulturg ptak6w

I pozna6 szyfr golgbi

I bgdg czyta6 linie twoich dloni

By pozna6 m4 przysztoS6

I wyczuwam tw6j mgski zapach

I nie potrafip ci sig oprze6

Rozmawiam z twoj4 dtoni4

Gdy jesteS ze mn4

Rozmawiam z lasem o wymarlych drzewach

I pianinem na kt6rym nikt nie gra

I Swi4tyni4 w kt6rej nikt sig nie modli

Rozmawiam z widocznymi 2ylami

-r34-
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I twoimi okularami kt6re zapomniale6 na

siedzeniu

I twojq gazet4 ktdrej nie dokofczyle( czytac

I 6cianami kt6re mnie

bardziej rozumiej4 ni2 ty

I powstrzymuj q m6j smutek

lepiej ni2 ty

Walczg z tw4 r€ka

gdy cig nie ma

Wbijam w ni4 paznokcie

jak kot kt6ry bawi sig welnianymi klgbkami

ObyS krzyczal

I krwawil

Tak jak ja krwawig
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Niemo2liwe wakacje

Przybylam do Europy

By wspomnienia o tobie wyblakly..

A je3li chowasz sig na dnie mej torby?

Przybylam by odetchn4i od zawirowafi

milo6ci..

I zawirowari morza..

I jeSli rozpoznasz mnie na swych falach,

gdzieS wysoko

I wzniesiesz do swej piersi.. kolejny raz..

Pr6bowalam uciec od twego miedzianego

glosu..

I obezwtadn iaj4cego zapachu..

Ale potrafiq uciekai tylko tobie naprzeciw.. .

Przybylam do p6lnocnego kraju

By cieszyd sig wakacjami.

A ty zd42yleS jul zarezerwowai wszystkie

miejsca w samolotach..
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Wszystkie hotelowe pokoje

Wszystkie teatralne bilety

Wszystkie autobusy i taks6wki.. .

I zostawiasz mnie 5pi4c4 na chodniku...

Udalam sig na wyspg Morza Karaibskiego

Kt6ra przez nikogo nie byta odwiedzuta ... i
nie przyplywaty do niej lodzie..

Ale ja, jak tylko przybytam nabrzeg..

By wyloLy(, sig na gor4cym piasku. ..

WytoniteS sig z glgbin morza jak rekin. ..

I poZarte( mnie..

Wszystkie wyprawy kt6re zaplanowalam

Pozostaly jedynie tuszem na papierze. ..

I wszystkie podr62e sprzeciwiaty sig ziem-

skiej grawitacji

Wakacje nie majq znaczenia ...

JeSli sig pod nimi nie podpiszesz..

Jakze bytam gtupia..

Otwieraj4c bramy piekiet golymi rgkami..

- 140,



"LiJtii'll ' iJ: 6J

..CJLJI 5li:6r
..iFil c,bl-* ''J c,L-lJl .[j

,: 
.,,J1 + ftrl rj<J:ie

'',Jr.Jt<ll r-+'l d ir:i+ J! .+^i

:Sljl kil! 'l-: )3 ...s1 l-o.rb-2 !
.3tt :Jl ,r.ll c,.ai tJ-.gilS!

..liilJl <JL", .rIc .ri;Y

.. -Jl iiL"cl .r";;;<^..< J :.r;r

snKb
td ...LLr cilt pti-l ;F

'cirr + li'r' dtS

..o;!l +il+.r; d,rts d)t-'J .$r

.ijLs) 1+rl }.i
a..dt r{.r. i}J

.dl...cl ,ltS L

(5+i lJ{+ .J|Jll c":i a's

-l4l-



Poparzylam sobie palce..

I spalilam sk6rzan4 kurtkg

Spalitam wszystkie 36nowe ubrania, kt6re

ostatnio kupilam

Ale nie spalilam wspomniei.

Kt62 schroni mnie przed europejskimi

deszczami

Po twoim odejSciu?

Kr62@dzie moim dachem. .. i parasolem?

Kt62 mnie schowa w kieszeni plaszcza?

Albo pod sk6r4 zegarka..

Albo w swej dloni

Gdy wzmog4 sig wiatry...

I rozpgta bvza'! ...

C62 pocz4e, w tych kawiarniach

Pelnych wgZy... i duch6w?...

Jak2e do nich wej6i..

Gdy w kaZdej twarzy widzg twoj4 twarz...

I kazdy glos jest twym glosem...
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I kaidy dym wypelniaj4cy me pluca

To tw6j dym...

CzegoL mogp chciei od kelnera?

JeSli objawiasz sig mi

w ka:2dej wypijanej fili2ance kawy??..

Bolesny jest zimowy okres

Gdy nie ma cig przy mnie..

Bolesny jest zapach drewna..

W bryryjskich wiejskich kominkach

Bolesne s4 wiktoriariskie palace

Bolesne wybijanie godziny przez zegar (Big

Bena)

Bolesny smak herbaty (Earl Grey)

Kt6r4 razem pijaliSmy

O godzinie pi4tej.. .

I bolesny jest d2wigk ty2ek i noZy

Kt<ire rozcinaj4 kos*g masla...

I rozcinaj4 tgtnice mego serca!!..
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Kt62 sprawi Le btrze stanQ sip mniej szal-

one?

I deszcze mniej buntownicze

Szron mniej lodowaty

Moje zgby zarnarzajyz zimna

Moje Zebra zamarzaj4 z tgsknoty

Moje serce zarnnza z samotno6ci

Moimi wspomnieniami wzbudz aj4 dreszcze

z powodu niespetnionych pragniei

Jak wigc odzyskam spok6j w tym mie6cie

Kt6rego ulicami chodzili6my razem

I rozmawiali3my w kawiamiach

I ktadliSmy sig razem poSr6d ogrodowych

traw

Jak2e dyskutowai z tym miastem

Kt6re widzialo nas od dziecka

I gdy bytam noszona

jak jabtko w twej lewej rgce

A teraz ju? nie rozpoznajesz we mnie tej

jedynej?

Kochalam zimg bo wygl4data jak ty
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I wygl4data jak ja

W naszej petno6ci

I wielkich wybuchach

I naszym uroczym szalefistwie

Kochalam j4 bo zakrywala nas jak abajatrt

I zawljala nas w zimowe przeScieradta

I nawil2ala nasze serca kaZdej nocy kam-

forowym olejkiem

I pudrem ekscytacji i pasji

Dlaczego wstrzymaleS zapasy zimy

Z olejku.. drewna.. zapalek..

milo6ci.. czutoSci ..welnianych kocyk6w?

Dlaczego okradleS z mych oczu kolory tgczy

I zostawile6 je w kolorach czarno bialych

Dlaczego zwin4leS slowa spod moich st6p

I pozostawileS milcz4c4?

Wszystkie pory roku s4 bez ciebie

niemoZliwe

Lato jest niemo2liwe

(1) Wieachnie okrycie noszone w kmjach muzulmartskich.
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Wiosna jest niemoZliwa

Jesiei jest niemoirliwa

Zima nie jest pr:awdziw4 zima

Gdy ciebie nie ma
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Przemiana ryby

Co ze mn4 zrobile6. . .

Przed laty...

Bytam mal4 rybkq w akwarium

AL nagle znalazlam sig w wielkim oceanie

Nie pamigtam ju2 jak to jest zyi w objgciach

szkla

Nie jestem juZ w stanie pogodzii

Tradycji mego plemienia

Z szalonymi wersami.

Epok lodowych ze stref4 tropikalnq,

Historycznego szariatu z bezprawiem poety-

ckiej tw6rczo6ci.

Chlodu spisanych tekst6w

Z potencjalem sl6w wychodz4cych poza

niego...

****
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Przepraszam cig

(l)
Przepraszam cig m6j panie..

Przepraszam cig m6j panie..

Przepraszam cig z glqbi serca..

I z zakamark6w mej my6li

Za sfiacony czas

W kt6rym nie bylo mego ukochanego

Przepraszam cig za lato i zimg

I za jesieri i wiosnp

I za ku2d4 czg66 z czg6ci drugorzpdnych

Nie ukrylam cig pod mymi powiekami

I nie zaproponowalam ci mleka mej czuloSci
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(2)

Przepraszam cig m6j panie

hzepraszam cig za me dzieciristwo

Kt6re minglo bezbarwnie.. i bez jedzenia.. i

bez zapachu..

Nie odczytywatam twego pisma poprawnie

I pozostawalam obojgtna na tw4 odwagg...

Przepraszam.. za dni kt6re nie byiy dniami

Za m4 historig, kt6ra nie byla histori4

Za m6j ogr6d kt6ry nie zakwital

Za me niebo kt6re nie dawalo deszczu

(3)

Przepraszam cig m6j panie

Za sto lat izolacji

W kt6rej nie powstalo z mej my6li

Ani jedno drzewo

Drzewo zmienia historig

A jeden fiolek nie zmienia historii fiotk6w

A jeden wiersz nie zmienia historii poezji

-156-



(2')

. .gJ:g ti cI Jr:.i

'/'tit iP 
"U 

J$'t
..i-tb 19 ..f..l. )b ..9u.l ! -j" .r.lt

..liF "t J! t J-: J,Li )ti
.. l!+ cf.ta -r. i-3b lr-ui J tr
,61,-l !S d sJl 6U .r. ..;l:.1

ri-,u 6E ,l o;tt uiru,
../Ji J c,itS dll dilJ,.J
.."J".i 

' 
.:rlS ,r:ll {r,,t--{,

(3)

"€+- li 'il Ji:'l
ASri g,. ib f.. ue

SFit t*-"elt"d

..iJ-b iJ+.i

. . ..:Jl eiJtj J#s

.U;+tt g-rE::,, i.r-13 i--.ii' t9

r'-j.ll t;.,E J*i; a.l-b 8+.-i tJ

-157 -



(4)
Przepraszam cig m6j panie..

Przepraszam cig.. chociaZ w spos6b retro-

spektywny

miasta kt6re odwiedzilam w pojedynkg

I samolot Concorde(r) kt6rym podr62owalam

w pojedynkg

I ulice na kt6rych bawilam sig w pojedynkg

I deszcze na kt6rych moklam sama

I biblioteki kt6rych ksi42ki czytalam w

samotnoSci

Przepraszam.. cig..

I za opuszczone hotele do kt6rych
wchodzilam sama

I w kt6rych plakatam samotnie...
I przepraszam ciq za lata pozbawione emocji

kt6rymi 2ylam

Przed tym jak staleS sig mym panem .. i mym
k16lem..

(s)
Przepraszam cig m6j panie

(l) Sa olat Nsai"'f'ki *tcofant z crynncj sluitrf hilk4n41cie Lt! tem,

gl6wnie z pAltczyn ekonomiczt Jch.
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Przepraszam cig po raz pigidziesi4ty..

Za ka2dy aspekt mej mySli kt6ry nie dotyczyl

twego zadowolenia

I kaZdy centymetr mych wlos<iw

Kt6ry nie wszedi w obszar twego posiadania

I ka2d4 nii mego ubrania kt6ra nie przyniosla

na twej twarzy u6miechu

Przepraszam cig za wszystkie listy

Kt6re napisalam do ciebie zanim sig

urodzilam

I nie dostarczylam ich tobie..

I za wszystkie sny kt6re malowaiam

niewidzialnymi kolorami

W lonie mej matki...

I kt6rych nie widzialeS

I za wszystkie ryby kt6re schwytalam

Dla ciebie z ksigZycowego jeziora

I zmady mi na rgkach.
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Szara Symfonia...

(1)

Moi ukochani:

Chcialabym ustyszei od was

Tej nocy, coS z milosnej poezji

Bo kobieta w kaZdym wieku

I ka2dej narodowo6ci

I ka2dej rasy

Mdleje przed mow4 milo ci

Chcialabym wam skra66 kilka sekund

Z kr6lestwa piasku, do kr6lestwa traw

Moi ukochani:

Chcialabym od was uslyszei

CoS z muzyki serca
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By6my w arabskiej epoce

Zatrzymali bicie serca

(2)

Moi ukochani:

Jak mogg

ignorowai tg realn4 ojczyznp w klach ter-

roru?

Jak mogg

Przekroczyi to duchowe bankructwo

I tg zapa66 narodowq

I tg suszg.. i jalowo6d?

(3)
Moi ukochan|

Chcialabym by6cie wkroczyli w czas poezji

Ale 6wiat. Przepraszam. Zamienil sig w szal-

onego potwora

Po2eraj4cego poezjg..

Moi ukochani:

sip od was uczy6
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Jak Spiewa6 w strong wolno3ci kim on jest w

czeluSciach studni?

Pragng sig od was uczyi

Jak r62a rozkwita znad przeslaniaj4cych j4

drzevt?

Pragng sip od was uczy6

Jak poeta recytuje poezjg

Obracaj4c sig jak kura na r62nie?

(4)
Moi ukochani:

To nie jest czas poezji, i nie czas poet6w

CzyL pszenica kietkuje z cial ngdzarzy?

CzyL r6La rc)kwita z szubienic?

Albo czy2 wych odz4 z.dol6w cmentarnych

Kwiaty czerwone?

Czy poezja rodzi sip w czasach mordu?

Czy kropla deszczu wychodzi codziennie z

metalicznych wspomniefi ?

(s)
Przypomina chifrski ry2...
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Przeszkadza mordercy

Z,^bity plrc,ze sd,4c martwym

Czaszka przejmuj e cza,szkg

I but pogrzebany obok buta

Nikt nie wie g&ie pogrzebano medycyng

A polowa zabitych w czasach rozumu

Bez imion...
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Moje cido to palma pr.i?ca z

MorzaArabskiego

(1)

Jestem c6rk4 Kuwejtu

C6rk4 6pi4c4 na piaskowym wybrze2u

Jak pigkna gazela

W moich oczach spotykaj4 sig

gwiazdy nieba z li6cmi palmy

St4d wyptywam, st4d moi przodkowie

wyplywali razem

P6Zniej powracali i przywozili z sob4

niemoZliwe

(2)

Jestem c6rk4 Kuwejtu

Znampefiy,
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Zbieralam muszle i rozgwiazdy

Morze bylo mi przyjazne i hojne.

Nastppnie przybyla era szatafiskiej ropy

I zawtadngla nami

OddawaliSmy jej czeSi rano i wieczorem

I zapomnieli6my o wartoSci pustyni,

braterstwie... i kawie..

I mihbaczu(r) i o starej poezji

I zanurzyliSmy sig w pr62no6ci

Zburzyli(;my wszystko co nam niegdyS

przy6wiecalo

Pierwotne i wielkie

(3)
Jestem c6rk4 Kuwejtu

Sloice jest moim pokojem

Jednym z mych imion jest poranekl?)

Moi przodkowie wynaleZlifale i ocean

I muzykg wiatru

ZaprzyjaLnili sig ze Smierci4.. a konie nie

zaznaly odpoczynku

(l) Payr4d do pataenia kawf
(2) Nazwisko poetki to As-SaLah (z arabskicgo: ,,poranek")
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od swych pobo2nych Lycze6..

ani miecze nie miaty wytchnienia

Przekleristwo ropy nas ogamglo,

Podwazyto wszystkie dotychczasowe za-

kazy

Gaje staly sig domami rozkoszy

Wyperfumowane blondynki

Wyznaczajq kierunek naszym nocom

Rzucane do st6p dinary

Wylewane na ciala drinki

Wta4nie tak m6j kraju

Powiewaj4 flagi

Zapomnieli o mieczach kt6re placzq

Za moim ojcem

W ten spos6b broi ptacze

(4)
Moja ojczyzna - ju2 jej nie znam.

Czy to bazar ?
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Czy czeki bez pokrycia?

Czy mo2e kasyno?

Czy niestrawna ryba?

Czy jest spoleczefi stwem

zabijaj4cym w 6wietle dnia?

Ziemia sig zlo6ci

bo nie uczestniczyla w wojnie. Tylko

krzykiem

I kt6ra niegdy6 zrodzila w b6lach

Rycerzy walcz4cych w kaZdej pogodzie

(s)

RozzloS6 sig

ziemio 6pi4ca dtugo

na zlotym lo2u

Rozzlo6i sig

ziemio pij4ca ropg

i buduj4ca trony

Rozzlo66 sig

- t76
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ziemio kt6ra upita sig bogactwem

I zaSlepila nier6bstwem.

Odmawiam uznania ropy za moje przeznac-

zenie,

Nie wielbig ognia

I nie rzucam swych dzieci do paleniskajako

przyn9ta.

O m6j kraju:

porzui gieldg i wskaZniki

I doi4cz do arabskiej armii.

W Libanie dzieci umieraj4

A kobiety s4 gwalcone,

RozzloS6 sig ziemio

Bo nic tobq nie wstrz46nie pr6cz gniewu

(6)
Za kaLdym razem gdy spogl4dam w me sny

Salah ad-Din(r)

btaga o okruchy chleba w Jerozolimie

rysuje na drzwiach arabskie miecze

I za ka2dym razem gdy go widzg

(I) SaladJn, pieruszJ saltan Egiptu. W toku II87 n.e, jego u,ojska zaj€l!

lerczolimg ( bfta to jedna z tzw. kontrkrucjot) ,
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Pytaj4c na pustyni o plemig Tai,

Tamim i Ghazja

Za krtdym razem gdy widzg go na poster-

unku policji

Stoi pod Scian4 bez kurateli i dokumentu

Krzyczg na widok otwartej rany

O ero mlodo3ci

Czasie, gdy zapomnialeS do czego sluZy org2..!

(7)
Jestem c6rk4 Kuwejtu

Za kuhdym razetn gdy pomySlg o dzisie-

jszych Arabach, placzg..

Za kaLdym razem gdy pomy6lg o Kura-

jszytachtr I

Po tym jak odszedl Prorok Mahomet

ZdradzajE mnie tzy, i placzg..

Za kaldym razem gdy widzg ten kraj

rozciqgnigty

Pomigdzy opresj4 a opresj4... ptaczg

(l) Plemie bedaiiskie, zrmieszkujqce okolice Mekki i *'ladajqce niq od

VII \,. Z plemienia tcgo $'Jvtodzi sk n.in, fid Hasztmitdw, z kt6rego
pochodit Mahomet.
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Za kaLdym razem gdy wpatrujg sig w mapg

wczorajszego dnia

I w mapg dzisiaj..

Placzg..

Za kaidym razem gdy przygl4dam sip pta-

kom w Rzymie

lub ParyZu, Spiewajqcym

bez strachu.. placzg.

Za kaidym razem gdy widzg arabskie

dziecko

Wysysaj4ce nienawi6i z mlekiem matki

Placzg..

Zaku2dym razem gdy widzg arabskie wojsko

Wymierzaj4ce ogieri w ludno6i .. placzp

Za kaidym razem gdy wladca opowiada mi

o milo6ci ludu

I o Shura(r)... i o wolno6ci opinii.. placzg

Za ku2dym razem gdy katarska policja

wypytuje mnie

O detale mojego paszportu

Wracam sk4d przybytam ..

(l) Muzalmatskie ,,konsultacje" zwiqzane z akqvnoictq relig|n4 i
politycznq.
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(8)
Jestem c6rk4 Kuwejtu

Czy mo2liwym jest by moje serce stalo sig?

suche jak konik drewniany

Zimne

Jak konik drewniany

Czy moZliwym jest bym odcigla sig od

przynale2no ci do Arab6w?

Przecie? moje cialo to palma pij4ca z Morza

Arabskiego

I na ten samej stronie napisalam

o wszystkich blpdach, smutkach,

Nadziejach Arab6w

Pozostang na zawsze

W oczekiwaniu na przychodz4cego do nas

Mahdiegotrr

A w jego oczach Spiewaj4 ptaki

I ksig2yc..

I zwiastuny deszczu

Pozostang na zawsze

(I) Islomski ,aesjdsz, zbaeiaizl
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W poszukiwaniu wierzby.. i gwiazd

I raju kryj4cego sig za mira2em

Pomstang na zawsze

W oczekiwaniu na kwiat

Kt6ry wyro6nie spod guz6w.
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Kocham cig milo3ciq wielkq

Kocham cig milo6ciq wielk4, siln4,

przywotuj4cq.. .

Kocham cig o duchu mej duszy... i w twe
imig cierpig niezno6nie...

I ileL razy o kochanie .. spotykali sig ze mnq

by zobaczye..

2n nie noszg Laloby, pnywdziewam bow-
iem jedwabnq poezjg

I wypelniam swe dni promieniami sloica i
uspokajam me noce

Porzqdkujg m4 poezjg Spiewem i zat^piam

sig w lekkiej bryzie

Me serce bliskie jest pragnieniu spotkania...

chce poleciei
Mijaj4 sekundy i liczg je w latach

AL zacie6ni4 sig granice mej wyobraZni, a

m6j smutek sig powigksza
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Dla nich m6j sen jest iluzj4, a jakZe byla

6lepa moja wyobraLnia..!

A ty jako ty wciEZ roztrzaskujesz me serce

na kawalki

Och, czy2 zostawisz mnie o m6j mily
cierpi4c4 w tym powietrzu i po2odze?

Moje noce s4 teraz dlugie, a rleL to nocy byto

k16tkich

Coraz szerzej sig uSmiecham, m6j u6miech

byl mym zwycigzc4

Wypijam kubek odwa2nie. agresywnie.

boleSnie

Zmierzam samotnie do lasu i nie odr62niam

zapach6w

Slofice w 2alo3ci nad nami popelnia

samob6jstwo. i placze przeznaczenie

I pogodzone wpada do morza izastyga w

cieple i Swietle

Jak gdyby ten nasz wlasny zach6d stoica

byl prekursorem kaZdego zachodu.

Moje wspomnienia mnie potrzebuj4, chyba

zanz zaplonq
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Ci4gn4 mnie po 6cie2kach, kt6re wytoczylo

nam przeznaczenie

Przenosz4 mnie po ogrodzie kt6rego aro-

maty razem wdychaliSmy

I zatapiaj4 mnie w bezpieczeistwie kt6rego

wznosili6my mury

A twoja dlori w mej dtoni spoczywa

szczgSliwie, czule, wdzigcznie

Nie przestaleS byi mi drogim,

I nie przestale6 byi wyj4tkowym moje sny

wciq2 tworz4 na6cienne arasy, a ty wci4L
jesteS moim ksigciem

Nie przestale6 by6 6wiatlem mych oczu, I
nie przestaleS byi m4 wielkq miloSci4

Bo byle6 moj4 mitoSci4 pierwsz4, I wciqz
jestes t4 ostatni4
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