
7 I 1977

� Wigili´ i Êwi´ta, i Nowy Rok z Ewelinkà i Nansenem. Czy mo-
˝e byç na Êwiecie cudowniejsze towarzystwo?

� Raniutko o 556 ze Wschodniego do Sopotu. O 15 do Elblàga „˚u-
kiem”. Wyst´p w „Zameczku”. Zameczek. Zakł. Dom Kultury.
Rozpaczliwie. W pró˝ni´, w pró˝ni´. Albo jak grochem o Êcian´.
Zupełnie niemo˝liwe to jest, ˝eby ci ludzie byli głusi na takà pro-
stot´ i prawdziwoÊç. A jednak sà głusi.
Hotel „Wanda” w Sopocie. Nad morzem, nad samà pla˝à. Okna

na zatok´. Pokój nr 108.Wielkie stada białych łab´dzi i dzikich kaczek.

8/9 I [19]77. Sopot.

� Jak˝e przygn´biajàce, odbierajàce sił´ jest przysłuchiwanie si´
ludziom kłócàcym si´ ze sobà, niszczàcych siebie.
Wsz´dzie te nieudane ˝ycia, wsz´dzie! Wyjedê stàd, odejdê stàd,

bracie miły. Nic tu po tobie. Nie pomo˝e si´ nikomu, kto nie chce
sobie samemu pomóc.
Morze i gwiazdy! I pełne gracji, wdzi´ku i elegancji sylwetki bia-

łych łab´dzi na przybrze˝nych wodach Zatoki. Jak cudowne zjawy
na wodzie, to ptaki o tej nocnej porze.

10 I 1977. Poniedziałek.

� W południe ruszyłem z Sopotu brzegiem morza na płn. zachód
w kierunku Gdyni. Doszedłem chyba do Orłowa, bo rybackie łodzie
na brzegu majà napisy Orłowo 26. Kawiarnia „Pod Skorpionem”, pra-
wie nad samym morzem. Wst´puj´, bo troch´ zmarzłem. Zimno.
Wiatr (w plecy). Wielkie stada kaczek na brzegu i na przybrze˝nych
wodach. Od Sopotu do Orłowa. I prawie jest tak samo gdzie indziej.

� Edward Stachura DZIENNIKI340
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W nocy nie udało si´ spaç. Czytałem Dyla Sowizdrzała. Zasnà-
łem gdzieÊ o szóstej i spałem do wpół do południa.
Ruszam dalej. Zaraz za baro-kawiarnià „Pod Skorpionem” pla-

˝a zw´˝a si´ i zaczyna si´ wysoki, klifowy brzeg. W jednym miej-
scu wàskie przejÊcie pomi´dzy wodà a ziemià. Nad głowà wisi wy-
soka skarpa z rosnàcym na samym szczycie drzewem. Troch´
strach przechodziç. Wsz´dzie na wodzie wielkie iloÊci dzikich ka-
czek. Dochodz´ do Gdyni. Przez Kamiennà Gór´, obok nowego
Domu Studenckiego Wy˝szej szkoły Morskiej, dochodz´ do Âwi´-
tojaƒskiej, w sklepie sà podkolanówki damskie, ale mogà słu˝yç
te˝ m´skim nogom. Kupuj´, w MpiK-u Êciàgam skarpetki stare
i zakładam nowe i suche. „TwórczoÊci” nr 12/76 jeszcze w czytel-
ni nie majà436.
Nic si´ ju˝ nie da zmieniç w głowie Êwiata ludzi. Wszystkie si-

ły na to. ˚eby Êwiat ludzi mnie nie zmienił. Nie zmienił mnie. To
bardzo jasne.

�W Sopocie w barze mlecznym „Zdrojowym” – kapuÊniak + buł-
ka = 5 zł 80 gr. Na ul. Szopena – „Bar Przekàskowy Relaks” – ju˝
zamkni´ty, bo do 19. W kinie „Bałtyk” grajà film Zawód – repor-
ter. Krótko myÊl´, czy iÊç i decyduj´ si´.

� Modlitwa do ˝ywiołów437

Ziemio, ach, daj mi siły
Wodo, ach, daj mi siły
Ogniu, ach, daj mi siły
Wietrze, ach, daj mi siły
Bym chodziç mógł (bym skakaç mógł)
Bym pływaç mógł
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436 Zob.: M. Deguy, Âniadanie na obrusie;Nazwa i rzecz,O stosunku uczuciowym
poszczególnych warstw publicznoÊci do poezji, przekł. E. Stachura, „Twór-
czoÊç” 1976, nr 12, s. 5, 7.

437 Utwór nie był publikowany.
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Bym płonàç mógł
Bym lataç mógł

Bo zdarza si´ – ˝e ci´˝ko jest
Bo zdarza si´ – ˝e podle jest
Bo zdarza si´ – ˝e strasznie jest

11 I [19]77. Gdaƒsk. Wtorek.

� Spotkanie w PWSSP. Zgroza.
Pytanie: Co pan myÊli o kobiecie? itp. Jak gdybym wyglàdał ze

statku kosmicznego.
Jeszcze jeden jak gdyby dowód na to, ˝e sztuka jest oszustwem,

a w ka˝dym razie, ˝e jest podejrzana: malarze, rzeêbiarze mogà ro-
biç Êwietne rzeczy, pi´kne obrazy itd., choç majà absolutnie popie-
przone w głowie. Nic nie rozumiejà albo niewiele.

� Wieczorem do Marka Durczewski[ego] na Cygaƒskà Górk´ (ul.
Szuberta 25, 80-159 Gdaƒsk, tel. 32-19-26). Grzane wino. Dziew-
czyna – artystka sztuk pi´knych. Pijana troch´, udajàca wi´cej...
Cyniczna, rzucajàca mi´sem. W nocy id´ spaç, a ta si´ pakuje
do mnie i nagle staje si´ romantyczkà, anielicà. „Wiesz, jak robià
kangury. Teee, t´, t´, t´. Stachuro, bàdê kangurem. Porozmawiaj ze
mnà”. I dobiera si´. Słuchaj – mówi´ – ja nie jestem glanc-papier,
˝ebyÊ si´ o mnie ocierała. Wstałem i przeniosłem si´ na kanap´.
Zmarzłem. Rano, kiedy poszła, poło˝yłem si´ na materac.

12 I [19]77. Âroda.

� Namawiam Marka438 do Tczewa. Paƒstw. Gospodarstwo Ryb-

� Edward Stachura DZIENNIKI342

438 Marek Durczewski.
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