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TŁUMACZENIA
Ostap Sływynski

Przełożył Bohdan Zadura

Gospodarz

Boski Johannesburg i wszystkie jego miraże wsiąkły w perfumowane drewno!

Masz na sobie piaskową sukienkę, która osypuje się, kiedy wstajesz napić się wody.
Co byśmy robili bez anonimowych opuszków palców na klamce nocnej łazienki, bez
niczyjego skrzypienia schodów; czym napychalibyśmy głośną szufl adę za
naszym tutaj? A ty jeszcze pytałaś, co wpisać w rubryce „dawne imiona”!

Gospodarz oprószy niebieskim światłem ściany nad naszym
łóżkiem, potem starannie zapisze rezultaty, spuści żaluzje, położy się w naszych nogach. 

„Wyjdź mi naprzeciw, póki nie zapomniałem, po co wychodziłem” 

Wśród chmar świetlików w Piranie (jak je sobie wyobrażam) – stoimy my,
ciężcy jak dwa skórzane półbuty. I co? Nie wpuszczą nas
na pomost, jaki budują tu na piasku, żebyśmy my też
wypróbowali na swoim gardle promień? Jeśli mówią, że jemy
drewnianą kaszę, to niech tak będzie: 
wyjdziemy i zrzucimy koszule, wiatr sam zagra na naszych żebrach,
wiatr wie, co ma robić.

Słuchaj swoich butów, one przeżyły to, co dla ciebie było snem.
Kiedy płynąłeś na weselnej barce, twoje pięty walczyły
ze smolistą rzeką.

Graz, 27.07.2008 
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***
Na basenie już zgasili światło.
My byliśmy ostatni.

Ktoś stukał metalowymi szafkami, chłopiec i dziewczyna
Z jednakowymi tatuażami wycierali się
Długim ręcznikiem. Gasła
Szmaragdowa woda, aż na dnie pojawiło się jakieś inne życie: osad,
Świetlisty plankton. Tak malują dusze, kiedy
Wychodzą z ciała na chłód. Tak pościel,
Chwiejna i bezimienna, będzie wić się dla nas na ostatnim piętrze.

Święty jest ten, kto się spóźnia,
Kto przy wyjściu ogląda się, czy salę pokrywa cień.

Łazienka

Może czegoś się nie nauczyłem? Powiedziałaś: poczekaj, przebiorę się:
w szparze drzwi lśniło światło i próbowałem czytać twój ruch,
ale pismo było niewyraźne, przyznaj się, tam był jeszcze ktoś? Może
ogień z zapalonych baków odbił się w lustrze albo jakiś owad przeniknął
do samego wolframu?

Starając się
być uczciwymi i dokładnymi, szukając najwierniejszego światła,
zaplątaliśmy się w przypisach?

Sami w łóżku, przycichli,
w schronisku dla bezdennych psów.
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