
TAJA KRAMBERGER

Kraina

Dla Jasny i Milana

Âni∏o mi si´, ˝e jesteÊmy,

ka˝dy ze swoim pierwszym wersem,

który zakorzeni∏ nas w poezji, spi´ci razem.

˚e jesteÊmy jak dwie mi´kkie i pachnàce

drewniane cz´Êci klamerki do bielizny 

spi´te razem specjalnym mechanizmem.

Wydawa∏o mi si´, ˝e za 

ka˝dym machni´ciem skrzyde∏

tajemniczego ptaka j´zyka, który nas uniesie,

korzenie naszej mowy pog∏´biajà si´.

Wydawa∏o mi si´,

˝e Ênie˝nobia∏a kraina przeÊcierad∏a, które

spinajà dwie cz´Êci klamerki,

swobodnie trzepoce na wietrze.

Pod tymi palcami powstaje muzyka.

Pod tymi palcami tylko muzyka mo˝e zastàpiç mow´.
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Ze stanu na jawie wiedzia∏am,

jak jedna kraina mo˝e byç pobudzona drugà

(to dzieje si´ równie˝ mi´dzy naukà a poezjà),

ale teraz pierwszy raz widzia∏am, jak

Ênie˝ne p∏atki naszej mowy w niskim locie

zmieniajà si´ w drobne nutowe zapisy,

a te w melodi´,

która nie chcia∏a i nie chcia∏a si´ skoƒczyç

jeszcze d∏ugo potem, gdy

szcz´Êliwe dr˝enie strun

uspokoi∏o si´ i gdy

wiatr w krainie zmieni∏ si´ i

zaczà∏ wiaç w odwrotnym kierunku.
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TAJA KRAMBERGER

Zapach eukaliptusa

Hemos entendido la puerta, noc

rozpostar∏a swój ciemny obrus.

A˝ do drzwi jezuitów unosi si´

zapach eukaliptusa.

A po tamtej stronie: wielka powietrzna

loteria z kilkoma przeb∏yskami

obiecanego stanu.

WeszliÊmy w las i znaleêliÊmy si´

w nocnej arenie. Wilgotne bezpaƒskie psy

mru˝à oczy na parterze i myÊli spadajà, 

jakby nieznani niebiaƒscy goÊcie weselni

sypali ry˝ na szcz´Êliwà par´.

Entrar con la ellos

y allir con la nuestra.

Bezpiecznie i mi´kko spadajà myÊli,

jak wielkie p∏atki pami´ci, a kiedy

majàc pi´ç lat, w zerówce,

gra∏am ig∏´, na mnie nabi∏ si´

zbój.

Ta rola bez przerwy trzyma si´ mnie,

wesz∏a we mnie uwa˝nie,

tak jak cz∏owiek wchodzi do swojego ulubionego pokoju

i nie chce wyjÊç.
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Spotykam wielu zbójów.

Niektórzy ukrywajà uk∏ucia, wiedzàc,

˝e wiem i tylko z boku obserwuj´

maskowanie ról i towarzyszàcy teatr.

Inni podnoszà krzyk, a˝ w koƒcu

brakuje im g∏osu, ale w∏aÊciwie

nic im z tego nie przychodzi.

Uk∏ucie jest trwa∏e. Jak 

przestrzeƒ po tamtej stronie.

A zupe∏nie jasne by∏o ju˝ wtedy

i jest równie˝ teraz, ˝e przezi´bienie

nie rozmi´kcza mnie, ˝e

dla mnie zachowane sà najwy˝sze fale,

najsubtelniejsze i najg´stsze drzewa,

najstromsze Êciany. Wielkie lawiny i

najbardziej osamotnione diuny. GdzieÊ

daleko w przysz∏oÊci d∏ugie niewys∏ane

listy czekajà na mnie. Wielkie historie, które 

trzeba zmniejszyç do rozmiarów

codziennego ˝ycia.

W ka˝dej z krain jestem niszà, której jeszcze 

nikt nie wydrà˝y∏,

jestem myÊlà, jeszcze niewypowiedzianà,

p´dzlem ciàgnàcym inne linie,

pismem, którego jeszcze nikt nie umie czytaç,

literà pewnego nowego alfabetu

i teraz

teraz ju˝ prawie ca∏y pokój pachnie,

ju˝ prawie ca∏e ˝ycie pachnie, 

a zapach wcià˝ czeka:

il n’est pas encore arrivé.
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