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EROTYK 
Z KOŃCA XIX WIEKU 

Nogi dwie albo cztery 
Nogi na głowie 
Nogi na plecach 
Nogi na ramionach 
Nogi wyrzucone w powietrze 
Nogi uciekające 
Noga zagięta 
w kolanie 
Kankankankankankan 

Bucik za szybą czerwony 
pantofelek złoty 
but na nodze lakierowany 
wąs podkręcony 

more ferarum 

kolano lwica 
ponczocha rozpięta 
między palcami ręki 



gdybym był młodszy dziewczyno 
na udzie podwiązka 
wąsy zakręcone do góry 
broda binda matrona 
noga założona na nogę 
nogi skrzyżowane 
rąbek sukni dzieweczka 
drgające wąsy czarne 
noga w wannie 
noga na drzewie 
noga na drabinie 
nóżka 

całuję rączki 

między nogami fortepianu 
stoją gorsety abażury 
sztuczne kwiaty gwiazdy 
wypchane orły sokoły 
fałszywe gotyckie katedry 

Xll 1959 
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O PODSTĘPACH DOBREJ MATKI NATURY, 
CZYLI JAKIE PUŁAPKI UKRYWA W SOBIE 

TAK ZWANE ŁONO PRZYRODY 

Można przecież żyć tak prosto, zdrowo. Smak poziomki, 
kropla deszczu, sen w sianie, mucha w smietanie. Drzewa, 
grzyby, ryby. Można uciec na łono przyrody. Ryczą kro
wy, szczekają psy, spiewają ptaki. Nad głową chmury, ga
łęzie drzew. Na ścieżce mrówki. 
Można życ tak prosto i zdrowo, że lektura „Procesu" wy

da się nam snem albo rozśmieszy do łez„. Ludzie zaczy
nają nam przeszkadzac. Pełno ich. Nawet w rezerwatach 
dla ptaków i ryb. Zasmiecają lasy i pola, zanieczyszczają 
jeziora, rzeki i niebo. A my tak kochamy surowe, czyste, 
puste krajobrazy. 

Chronimy nasz złudny raj, ogródek; mijają tygodnie, 
miesiące, lata. 

W pewnej chwili między lisc i kroplę deszczu 
między smak poziomki i smak wody 
między stopę i trawę 

między zielen i chmurę 
kropla po kropli 
zacznie spadać 
zacznie nas drążyc 
ta bezkształtna jeszcze 
myśl 

racze1 uczucie 
drobiazg 
dawno wypowiedziane słowo 
uśmiech 

ta mysi 
odbarwi niebo i kwiaty odbierze zielen zieleni 
odbierze poziomce smak i zapach 
odbierze nam światło 
i oddech 

Nadzy wyrzuceni ujrzymy nagle dobre 
obojętne wieczne oblicze matki natury 
Odwrócone. 
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Do dnia dzisiejszego tzw. przeżycie estetyczne ciągle 
wydaje mi się śmieszne, choć już niegodne pogardy. To 
przekonanie o śmierci dawnego „przeżycia estetycznego" 
leży ciągle u podstaw mojej praktyki pisarskiej. 

Produkowanie „piękna" w celu wywołania „przezyc 
estetycznych" było dla mnie czynnością nieszkodliwą , 
śmieszną i dziecinną ... 

Byłem (sam się skazałem) na wymiar wyłącznie ludzki. 
Tu i teraz. Żróc.lła metafizyczne, które karmiły poezję od 
jej początków, przestały bić dla mnie. żródła estetyczne 
również wyschły. 
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REGIO 
fragment 

Wielkie ciężkie białe 
toczone wznoszące się 
piersi 
Seks-Bomby 
w czarnym rozchylonym 

futrze 
wargi 
duże 

wargi małe słodkie życie 
regio 
okolica krain<i 
granica 
strona nieba 
regio femoris 
regio orb1talis 
regio oralis 
okolicLJ ustna 
w okolicy ustnei 
wyróżniamy czerwien wargową 
rubor labiorum 



r 

powoh rozchyla 

wargi 

w obłoku swiatła 

dłonie złożyła 

na łonie 

toczyła dłonie 

od stóp do gardła 

wzdłuż 

oddawała się sobie 
oddawała się przedmiotom 
muzyce 
światłu 

które spadało na nią 

prostopadłe czerwone 
niebieskie złote 
ogarniała 

otaczała 

zamykała 

niewidzialnego ptaka 
białego łabędzia 

rubor laborium 

strumien światła 
wpadał w otwartą twarz 
w usta 
niósł w sobie 
wszystkich zebranych 
tu mężczyzn 

złożyła dłonie 

na wzgórku Wenery 

kiedy mężczyzni 
starcy i młodzieńcy 
w białych kołnierzykach 

krawatach 
w napięciu z1ewa1ąc 
z kieliszkiem w dłoni 
z usmiechem 
spłynęli 

po długich szczupłych 
palcach 



zakończonych 

rubinowymi srebrnymi 
pazurkami 
kiedy spłynęli 
do vestibulum vagina 
kobietę pokrył 

obłok swiatła 

pękła czerwien wargowa 
w ciszę wpadła 
rozdzierająca ostra 
muzyka 

zapłonęły światła 

kobieta oddalała się 
na mgnienie otwierając 
płaszcz 

zmęczona uśmiechnięta 

z twarzą między nogami 
znikała za cieżi<ą kotarą 
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Te wszystkie rozważania estetyczne, tomiki , liryki, me
tafory, „szkoły" - do śmietnika, do śmietnika, do worka• 
Tu trzeba porównywać i przenosić. Trzeba dotknąć pal
cem. 

Czy mam prawo przedstawiac się w takim swietle. Prze
cież to jest kosz na śmieci. A co będzie, jak wyrzucę 
z siebie ten śmietnik? Będzie pusto. Co wstawią na 
miejsce śmietnika? Co tam wyrosnie w tym wnętrzu? We 
mnie. Może drzewo poezji? 
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Im bardziej się jej przypatruję, tym bardziej przekonuję 
się, że jest osamotnioną postacią. Nigdy żaden mężczyz

na, nawet młodzieniec, nie jest tak samotny; ponieważ 

rozwój jego zasadniczo polega na refleksji, musi znaj
dować się w kontakcie z innymi. Młoda dziewczyna nigdy 
nie może być interesująca, gdyż pojęcie interesującej za
wiera zawsze refleksję ku sobie, tak jak w sztuce inte
resujące zawsze jest odbiciem artysty. Młoda dziewczyna, 
która chce się podobać przez zainteresowanie, najczęś

ciej interesuje tylko siebie samą. To jest właśnie główny 
zarzut estetyczny przeciwko każdej formie kokieterii. 
Oczywiście sprawa się przedstawia zupełnie inaczej, je
żeli chodzi o kokieterię całkiem naturalną , tak łatwośc, 

z jaką dziewczyna się rumieni , jest jej najp iękniejszą ko
kieterią. Interesująca dziewczyna może się czasem po
dobać; ale tak samo jak ona wyrzeka się czasem swych 
cech kobiecych, mężczyzni, ktorym się ona podoba, maja 
mało w sobie męskosci. Interesującą staje się taka dziew-



czyna dopiero przez swój stosunek do mężczyzny. Ko
bieta jest słabszą płcią , a jednak jest dla niej o wiele 
ważniejsze być samotną w młodości n i ż dla mężczyzny , 

może wystarczać sama sobie, ale to, w czym sobie wy
starcza, jest iluzją ; to jest właśnie ten posag, którym na
tura ją po królewsku obdarzyła . Ale właśnie to trwanie 
w iluzji izoluje ją . Często dziwiłem się temu, skąd to po
chodzi, że nie ma nic niebezpieczniejszego dla dziewczy
ny, jak obcowanie z innymi dziewczynami. Widocznie po
lega to na tym, że to obcowanie nie jest ani jednym, ani 
drugim; niszczy iluzj ę, ale jej nie objaśni a. Najgłębszym 

przeznaczeniem kobiety jest być towarzyszką dla męż

czyzny, ale obcowanie z własną płcią prowadzi zbyt cze
sto do skupienia refleksji na kobiecym towarzystwie i za
miast towarzyszki staje się ona d amą do towarzystwa. 
Sam język jest bardzo znaczący w tym wzg lędzie . Męż

czyzna nazywa s i ę panem, kobieta nie nosi nazwy słu

żącej czy czegoś w tym rodzaju , nie, określa s i ę ją istot
niej - jest towarzyszką , ale nie poddaną. 
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