




Beth Collar

Tak żyłam (ale hordy mongolskie!) 
Mark IV: ADDENDUM



Cześć ok,
 
Dobrze,
 
Chociaż, ok, tak więc myślę, 

Tak więc myślę, że mówię z perspektywy - no cóż, początek jest taki, że 
jesteśmy na bitwie pod Waterloo. 

To znaczy, wy jesteście na bitwie pod  
Waterloo. Mmm, jesteście na jakimś wykopalisku archeologicznym.  
Nie jest to teraz. Tylko wtedy.

Ale.  

po prostu, hm, po prostu lecimy nad ziemią, gdzie ON był. [duży gest w 
szerokim kapeluszu]. Gdzie oni byli.  

Więc uchwyć to - to wielkie pole bitwy - to jest jak. 3 mile kwadratowe.  
3 mile kwadratowe lub coś koło tego. 

Francuzi posuwający się w stronę Hougoumont. Farma Hougoumont.  
Siły alianckie: Belgowie, Prusacy, Brytyjczycy itd. Wszys-cy są na pokła-
dzie. Kilka lat później Joseph Mallord William Turner, wiecie, Turner, 
nasz facet, malarz, przychodzi i rysuje to tutaj.  
W szybkich szkicach w swoim małym notesie. - Nie jestem tym zaintere-
sowana za bardzo, ale jest to dobry wstęp. 

Ale to jest wtedy, i jesteście z Żołnierzami, a Żołnierze to są, no wiecie, 
normalni faceci, wszyscy mają mamy i tatusiów i wszyscy byli w Sytu-
acjach. 



Więc robimy te WYKOPALISKA - wykopujemy rzeczy ... wszyscy wyko-
pujemy pozostałości. 

Ale Ok, hm.

Więc naprawdę ten kawałek tutaj. - Trzeba uważać, bo Niemcy lada chwila 
mają tu być - bo oczywiście, jesteśmy naprawdę nieopodal Brukseli. 
To jest prawy sierpowy wychodzący z lewego pola.

- Mam na myśli to, że to NIE jest przesądzone. 

Oni nie mają szans - Belgowie - .. Teren nie jest wyrównany 

Po pierwsze, teren ma ten wielki kopiec ziemi piętrzący się na jednej 
krawędzi z lwem na szczycie. Kopiec Lwa. Pomnik ku czci złamanej ręki 
księcia Orańskiego.
Ale nie, to był pierwszy raz - pierwszy raz jak tam byłam w 1815 - 2015 
mowa o 18, 2018. 2015 to był pierwszy raz. I wtedy nadal go kochałam. 
lub. Nadal miałam na jego punkcie obsesję. nie opuszczał moich myśli. 
utknęliśmy w jakimś zapętleniu ... w kółko i w kółko te same emocjonalne 
pułapki - ta sama komediowa rutyna ... - i od tego zaczynamy - od 2015 
roku: 
to było
Leżąc w łóżku hotelowym, w Nivelle na zarysie pola bitwy - na krawędzi. 
niespokojna, wpatrzona w niebo lub sufit - to nie były sny. to były koszma-
ry – to był Czyngis chan, rozstrzeliwujący każdą ostatnią osobę z całego 
Pekinu. Cały milion, on, zabił ręką od 10 do 80 milionów ludzi. Tak więc, 
żadne procesy mechaniczne. tylko siekiera. 
 To znaczy - jeśli podzielisz 1 milion na sto pięćdziesiąt tysięcy żołnierzy, 
otrzymasz po 6,6 ludzi i to jest naprawdę łatwa liczba do ścięcia ... i miasto 
kończy się jako rzeczywista góra z mięsa, - to znaczy - pomyśl o objętości 
ciał? mam na myśli! milion ciał - dziesięć lat później, 



tłuszcz
tłuszcz z ciał, lata temu, leżał w kałużach lipidowych w promieniu wielu 
kilometrów - - 
- i oczywiście przez lata można było wyczuć zapach śmierci w całej okolicy.
i błoto - kiedy próbujesz się ruszyć, zanurzasz się tylko głębiej. Nikt nie 
może pomóc - oszalejesz, zanim w końcu utoniesz 
zmarznięte kikuty ich pozbawionych butów stóp hałasują jak drewniane 
chodaki na zamarzniętej ziemi.

Pięćset tysięcy wchodzi i ... 
dwadzieścia tysięcy wychodzi ... 
40 milionów, wiesz, tego rodzaju liczby .. Moje dłonie były po prostu 
nieznośnie zimne, piekące, wilgotne zimno, bolały paznokcie .. wszech-
ogarniający ból .. 
ten ból od kogoś innego - 

{þæs ofereode, þisses swa mæg!}
das afrioda dis is słar mej  
To minęło, tak będzie.  
To odeszło, to też może.  
To minęło, to też może.  
fa so werej-odej si sis słarmej  
To się zmieniło, to też może.  
To przeminęło; to również może. 
To minęło, więc to też może. 
To przeminęło; to również może. 
To minęło, więc To Też Może. 

zresztą - zresztą - 
zresztą, dlaczego o tym mówię – hm,
Napoleon miał na sobie długą, powiewną szatę wierzchnią - stoi na wy-
chodni - prawdopodobnie na kopcu, miejscu pochówku jakiejś tatarskiej 



legendy - lub smok blokujący rękę Beowulfa
Chodzi mi o to, że zastanawiam się nad trudnością zrobienia czegoś, po-
wiedzenia czegoś lub bycia w stanie zobaczyć coś, aby powiedzieć  
Cokolwiek ,,, Myślenie o niemożliwości nie Możliwości
Jak wiesz, jestem na polu bitwy pod Waterloo… Kopiec Lwa i Panorama 
oczywiście - to sprawia, że czujesz się, hm, czujesz się, jakbyś był w samym 
środku bitwy. 180 stopni otaczających Dźwięków - prowadzę też „bada-
nia” nad historią imperium Mongolskiego. To znaczy, słuchałam podca-
stów. Mam na myśli całkiem sporej ilości „Hardkorowej Historii Dana 
Carlina”. 
Nie, na tym etapie - chciałam tylko przybliżyć wam poczucie perspektywy 
- wiem, że to może wydawać się bardzo zagmatwane (i tak jest) - nie ma 
dobrego sposobu żeby zrozumieć te wydarzenia - mam na myśli rzeczywi-
ste wydarzenia - jak to mogło być możliwe -
To znaczy, wiemy, że pod parkingiem jest masowy grób, dzięki rysunkom, 
które mamy z tamtego czasu.  
Chodzi mi o to, że próbuję powiedzieć, że na tym etapie - jeśli o tym 
pomyślicie - wielu ludzi klęka głęboko w tym. I musicie wziąć pod uwagę 
Hordy Mongolskie
(to Katniss Everdeen i Dothrakis, jeśli potrzebujecie współczesnych 
odniesień) 
Mongołowie tutaj reprezentują światopogląd całkowicie sprzeczny z dwie-
ma znormalizowanymi średniowiecznymi walczącymi ideologiami - tutaj 
chrześcijaństwo, a tutaj islam ... 
 Zamierzałam opisać całą historię Imperium Mongolskiego ... 
Ale nie będę was zanudzać długim czytaniem - więc tutaj są te listy - od 
papieża Innocentego IV do mongolskiego chana Ugedeja napisanego mię-
dzy 1245 i 1246 AD : dwie litery: możecie je przeczytać w swoim czasie. 



Widząc, że nie tylko ludzie, ale nawet irracjonalne zwierzęta, elementy, które składają się na 
maszynę świata, są zjednoczone pewnym wrodzonym prawem na wzór duchów niebiańskich,  
z których wszystkie Bóg Stwórca podzielił na chóry w trwałej stabilności pokojowego porządku, 
nie bez powodu jesteśmy zmuszeni do wyrażenia w mocnych słowach naszego zdumienia, że jak 
słyszeliśmy, najechałeś wiele krajów należących zarówno do chrześcijan, jak i do innych, i nisz-
czyłeś je w okropnym spustoszeniu i z wściekłością wciąż nie słabnącą nie zaprzestałeś wyciągać 
niszczycielskiej ręki do bardziej odległych krajów, ale zrywając więzy naturalnych więzi, nie 
szczędząc ani płci, ani wieku, wściekałeś się na wszystkich bezkrytycznie mieczem kary.
Dlatego my, idąc za przykładem Króla Pokoju i pragnąc, aby wszyscy ludzie żyli zjednoczeni w 
bojaźni Bożej, upominamy i gorąco błagamy was wszystkich, abyście w przyszłości całkowicie 
zaniechali ataków, a zwłaszcza prześladowań chrześcijan, i że po tylu tak ciężkich wykrocze-
niach, pogodzili się stosowną pokutą na gniew Boskiego Majestatu, który bez wątpienia poważ-
nie wzbudziliście taką prowokacją; Nie powinieneś też być ośmielonym do dalszego okrucień-
stwa przez fakt, że kiedy miecz twojej potęgi szalał przeciwko innym ludom, Bóg Wszechmogący 
aż do chwili obecnej pozwolił, aby padały one przed tobą; bo czasami na chwilę powstrzymuje 
się od karcenia pysznych na tym świecie, z tego powodu, że jeśli zaniedbają uniżenie się z wła-
snej woli, nie tylko nie odkłada już kary za ich niegodziwość w tym życiu, ale również zwiększa 
zemstę w przyszłym świecie.

W związku z tym uznaliśmy za stosowne wysłać do was naszego ukochanego syna i jego 
towarzyszy, niosących ten list, ludzi niezwykłych ze względu na ich religijnego ducha, uroczych 
w swej cnocie i obdarzonych znajomością Pisma Świętego; Przyjmij ich uprzejmie i traktuj z sza-
cunkiem z szacunku dla Boga, a nawet tak, jakbyś przyjmował nas samych w swoich osobach,  
i postępuj z nimi uczciwie w sprawach, o których będą z wami rozmawiać w naszym imieniu,  
i kiedy będziecie prowadzić pożyteczne rozmowy w odniesieniu do wyżej wymienionych spraw, 
zwłaszcza tych dotyczących pokoju, w pełni poinformujcie nas za pośrednictwem tych samych 
Braci, co skłoniło was do zniszczenia innych narodów i jakie są wasze zamiary na przyszłość, 
zapewniając im bezpieczeństwo i inne potrzeby zarówno dla ich podróży powrotnej, aby mogli 
bezpiecznie wrócić do naszej obecności, kiedy zechcą.

Papież Innocenty IV, marzec 1245



Dzięki mocy Wiecznego Nieba jestem wszechogarniającym Chanem  
wszystkich Wielkich Narodów.
To jest dekret wysłany do wielkiego Papieża, aby mógł go poznać i wziąć pod uwagę.
Po naradzie u monarchów pod twoim zwierzchnictwem, przesłałeś nam ofertę podporządko-
wania, którą przyjęliśmy z rąk twojego wysłannika. Jeśli będziesz postępować zgodnie ze swoim 
słowem, to ty, jako Wielki Papież, powinieneś przyjść osobiście z monarchami, aby złożyć nam 
hołd, i zostać pouczonym według  prawa Jasa.
Twój list do nas zawiera kilka rzeczy, które musimy zrobić: Musimy zostać ochrzczeni i musimy 
zostać chrześcijanami. Na to odpowiadamy, że nie rozumiemy, w jaki sposób chcesz, abyśmy 
cokolwiek zrobili. Ponadto napisałeś do mnie te słowa: „Zaatakowaliście wszystkie terytoria 
Madziarów i innych chrześcijan, czym jestem zdumiony. Powiedz mi, jaka była ich zbrodnia? 
Tych słów również nie możemy zrozumieć. Czyngis-chan i Wielki Chan Ugedej przekazali rozkaz 
Wiecznego Boga, że cały świat powinien zostać podporządkowany Mongołom. Ale ci, których 
przywołujesz, nie uwierzyliby przykazaniom Nieba. Ci, o których mówisz, okazali się bardzo 
aroganccy i zabili naszych wysłanników. Dlatego zgodnie z przykazaniami Boga Przedwieczne-
go mieszkańcy tych krajów zostali wymordowani i unicestwieni. Jeśli nie na rozkaz Nieba, jak 
ktoś może zabić lub zwyciężyć o własnych siłach?

A kiedy powiadasz: „Jestem chrześcijaninem, szanuję Boga”. Jak myślisz, skąd wiesz, komu Bóg 
odpuści i na czyją korzyść okaże swoje miłosierdzie? Jak śmiesz wyrażać taką opinię?
Dzięki mocy Wiecznego Nieba wszystkie ziemie zostały nam dane od wschodu do zachodu 
słońca. Jak ktokolwiek mógł osiągnąć cokolwiek, jeśli nie z rozkazu Boga? Teraz jednak musisz 
powiedzieć ze szczerym sercem: „Będziemy posłuszni i oddamy do Twojej dyspozycji nasze 
moce”.
Musisz osobiście przybyć ze swoimi królami, wszyscy razem, bez wyjątku, aby złożyć mi hołd  
i służyć mi. Dopiero wtedy uznamy twoje poddaństwo.  
A jeśli nie będziecie postępować zgodnie z rozkazem Boga i przeciwstawicie się naszym rozka-
zom, poznamy was jako naszego wroga ”.
Oto, co musimy wam powiedzieć. Jeśli nie postąpisz zgodnie z tym, jak możemy przewidzieć,  
co się z tobą stanie? Tylko Bóg wie.

Mongolski Chan Gujuk, listopad 1246



i oczywiście Grande Armée Napoleona, największa armia, jaką kiedy-
kolwiek zgromadzono,  i jak powiedziałam, wchodząc na prawą flankę, 
próbując przechytrzyć Belgię, Belgia to Niemcy - jak wspomniałam 
wcześniej - na początku pierwszej wojny światowej… to znaczy, taki był to 
plan armagedonu.
To znaczy, oczywiście nie ma ich zbyt wielu - Belgów - ale radzą sobie bar-
dzo dobrze, - widzisz, to ciąg fortyfikacji zbudowanych przez Hanower-
czyków - lub kogokolwiek - ratuje w tej chwili ich skóry - ale oni nie mają 
absolutnie pojęcia, co ich zaraz uderzy - patrzymy teraz na Duże Działa. 
OGROMNE Działa. Większe niż wszystko, co było kiedykolwiek wcze-
śniej - szalone - mam na myśli trzy tysiące razy potężniejsze niż największe, 
które Napoleon używał jeszcze minutę temu.
Więc po prostu robią w tym dziurę. 40 lat później nadal usuwają ciała 
z pola bitwy - Wyobraź sobie, że to twoja ziemia uprawna? Każdego 
roku wydobywają 500 ton łusek, a to jest koniec lat 90-tych - poważnie. 
Miliony pieprzonych łusek. I oczywiście ciała. To znaczy Rosjanom się to 
nie udało. 
Są tereny pokryte Nazistami, których jeszcze nie sprzątnęli. 
Ale z drugiej strony Brytyjczycy - importowaliśmy mnóstwo statków  
z ciałami z Austerlitz, Waterloo, Wagram - z pól bitew napoleońskich na 
całym świecie - nazwijmy je po prostu kopalniami kości - wszystkie konie 
i ludzie, ich ciała ledwo co rozłożone, pomieszane jak popadnie – nie-
ustanny strumień statków - wysłano je do Hull (europejskie miasto kultury 
2017), a następnie „uziemiono” je w celu uzyskania nawozu  
i rozprowadzono równomiernie na polach. - Nie żartuję. To sprawdzony 
fakt. - milion buszli ludzkich kości rocznie - w tamtym czasie był kryzys 
nawozowy, ponieważ nie został jeszcze wynaleziony... 
I myślę, że w tamtym czasie ziemia była przepracowana, przez wieki wy-
czerpującego trudu ludzkiej pracy, że w całej Europie panował głód. 
wszyscy po prostu umierają z głodu. Nie ma państwa opiekuńczego. 
i błoto. Widzicie, o to mi chodziło - tym, co próbowałam osiągnąć  tymi 
szerokimi pociągnięciami, jest - to naprawdę - to błoto i ... aż do pasa - 



mam na myśli, aż po szyje.
lub niski filmowy głos mężczyzny. Wygłoszony przez:  

Dan Carlin… TO JEST „HARDKOROWA HISTORIA”
 
musisz zatrudnić kogoś, kto da temu głos.  
I jak powiedziałam, falująca peleryna Generała, gdy patrzy na pole bitwy  
z góry, stojąc na jakiejś wychodni… jakimś kurhanie. jak wspomniałam. 
 PRZESTAŃ MARZYĆ, ZACZNIJ ŻYĆ. TO JEST 
 TO JEST KAC,
 TO JEST KAC
 ON : 
zupełna samotność - pusta, drżąca paplanina, na własną rękę - 
Nie obchodzi mnie, kim myślisz, że jesteś. Z kim myślisz, że jesteś lub czy 
jesteś z kimkolwiek w związku -  
wpatruję się we wzory na deskach podłogowych - I jakoś tam wciąż był - 
mężczyzna potrzebujący samotności, trzymający palec w szczelinie framu-
gi drzwi mojej sypialni - moja śpiąca głowa, moja moja głowa - kiedy jesteś 
obok siebie i raz usunięty i jeszcze raz obok tego innego ja, ale przyklejony.
do sedesu - lub sparaliżowany na kanapie - ręce rozgrzane i spocone na 
nich. Niewytłumaczalnie gorące dłonie - śliskie - we własnej niewidzialnej 
biosferze:
 
to było jakbym miała na sobie niebieskie lateksowe rękawiczki medyczne -  

Musiałam się zamknąć, kurwa, znowu o nim mówiłam, znowu historia 
- moje życie można podzielić na dwie części, jak widzicie - utwór przed 
spotkaniem z nim i kawałek po spotkaniu. 

Najlepsze uczucie bliskości, swobody i szczególnie zabawnego i pobudza-
jącego umysłowo intelektualnego wyścigu zbrojeń – poczucie wyższości 
- nieodwracalne partnerstwo czy coś. Widzisz. Ale to jest całkowita  



i totalna pustka; przyssawki; eksperyment z pompą powietrza; 

Ponownie, to jest nieobecne dziecko, nieobecne z udawaną chorobą, 
chcące czegoś bardziej trwałego niż pustka, spróbuj wywołać wymioty, 
aby poczuć się źle. Wyglądać na chorego. Opróżnij się. Nie wychylaj 
głowy i poczekaj. 

das afrioda dis is słar mej  
To minęło, tak będzie.  
To odeszło, to też może.  
To minęło, to też może.  
fa so werej-odej si sis słarmej  
To się zmieniło, to też może.  
To przeminęło; to również może. 
To minęło, więc to też może. 
To przeminęło; to również może. 
To minęło, więc To Też Może. 

To przeminęło; to również może. 
To minęło, więc to też może. 
Przypływ odpłynął, ta inna substancja osiadła na dnie, to już nie jest błot-
nista woda. Glinka opadła, a woda wyparowała. 

Jesteś zdany na siebie. 
na zawsze przyjaciele, << Sylvanian families >>, w końcu zaczynające się 
rozkładać, teraz lepkie, na wysypisku, w chorobie i zdrowiu, trzepocząc 
zgarbiony, przygryzając paznokcie – że tak w dół do skóry. 

odgryzanie skóry -
Szorstkie granitowe skały, a potem stojące kamienie, rzędy, kręgi, kurhany. 
Ale w tym wszystkim byłam tam tylko ja: 



Tego lata... 
Oliver Cromwell był moim przejściowym narkotykiem 
Tego lata >>> POSTANAWIA NAJECHAĆ 
Nic ci nie jest? „Dla trzech mężczyzn wojna domowa nie była piekłem.  
To była praktyka!” 
„Niezmienni ludzie w zmieniającej się krainie. Poza krokiem, poza miej-
scem i desperacko poza czasem. ” 
I 
„Dziewięciu mężczyzn, którzy przybyli za późno i zostali zbyt długo ...” 
więc jeśli wy - mam na myśli - zejdźcie z drogi 

[ - - - WYSTRZEL STRZAŁĘ - - -\ 
 

[- - - NARYSUJ CEL - - - \ 

dobrze 
widzicie, o to mi chodziło 
to był mój cel ... albo, ja sprawiłam, że to był mój cel. - może nie był to mój 
cel. hm, to była metafora, całkiem oczywista.
 
Brzmi żałośnie. 

Tęsknię za uczuciem zmysłowego porzucenia, to rzadka rzecz. Zbyt często 
choroba twojego życia, twoja analiza, twoja paranoja i lęk miażdżą każdą 
chwilę rzeczywistego porzucenia, którą możesz mieć nadzieję przeżyć... 
dobrze jest zaakceptować miłość - cieszyć się towarzystwem kogoś ...
Może to kompleks wyższości… Nawet nie lubię moich współlokatorów. 
Strażnicy z Coldstream barykadują bramy podwórka. Pole śmierci znaj-
duje się na północ od miejsca, obok sadu i wśród drzew na zalesionym 
terenie - pozostały tylko 3 pierwotne kasztanowce, dwa są martwe…  
w korze wciąż są otwory po kulach muszkietów. I tam właśnie znaleziono 



większość kul do muszkietów. 
Masowy grób nie jest tam, gdzie myśleliśmy. Jak wyjaśniałam w zeszłym 
roku, masowy grób został rozrzucony po całej Wielkiej Brytanii jak pył. 
Jak koc z mgły. 
Haubica prawdopodobnie znajdowała się w tam gdzie rośnie żywopłot, 
gdzie wydaje się być ten rów, a guziki rekonstruktorów, które spadły z 
mundurów rekonstruktorów, są zmieszane z prawdziwymi obiektami…  
i wszystko Migruje w górę. 
i wszystko Migruje w górę. 
jest to coś, o czym musicie pamiętać - że wszystko, co znajdziecie na polu, 
nie jest tam, gdzie było, kiedy było pierwszy raz. - Wszystko porusza się 
stale pod górę - w przewidywalnym tempie. Więc jeśli stoicie tutaj, gdzie 
jest ta kula muszkietowa, to tak naprawdę jest - tutaj 200 lat później. nie 
tutaj. ale tu. 

das afrioda dis is słar mej  
To minęło, tak będzie.  
To odeszło, to też może.  
To minęło, to też może.  
fa so werej-odej si sis słarmej  
To się zmieniło, to też może.  
To przeminęło; to również może. 
To minęło, więc to też może. 
To przeminęło; to również może. 
To minęło, więc To Też Może. 

ale nie myślisz o możliwości zmysłowej przyjemności: 
myślisz o niemożliwości zmysłowej przyjemności: 
to pożar, który rozbija się przez las twojej nieświadomości i łapie za zasło-
nę twojej ..... no nie wiem. 
hm, czy mogę sobie wyobrazić, że Napoleon może sprawić, żebym tryska-
ła? A może chodziło o to, że masturbowałem się myśląc o nim stojącym, 



lub o sobie będącej nim i stojącej na zboczu wzgórza w płaszczu samotnie 
na zboczu… on, ja -
Nie wiem które, tzn. jedno i drugie. W ciągłym ruchu pod górę.  
Ponieważ w 1815 roku Napoleon zdał sobie sprawę, że w umyśle swoich 
wrogów jest na równi z najbardziej zdumiewającymi dziełami -  
Wyobraźni. 
Widzisz, przeczytałam kiedyś, że „w pełni przeżyte życie to takie, w któ-
rym pod koniec nie ma już siebie, by umrzeć” 
widocznie. 
Tak więc w tym momencie miałam do czynienia z całą ludzkością
widzicie, na tym etapie zmierzam się z wielkością osiągnięć Człowieka, 
widzicie. więc wykopaliska - to duże pole bitwy. - Waterloo. 
ale to już jest ten drugi raz. 
 
Tego lata. 
 
więc 1817 - dwa lata później. JMW Turner udaje się na pole bitwy i rysuje 
ruiny Hougoumont. i tym razem tam - to - ja tam byłam, 
Tego lata - nie mam na myśli tego lata to oczywiście zostało odwołane. 
2017 - po raz trzeci. Na tej samej ziemi, ale z mniejszą ilością uczuć. pra-
wie nic. Brak zbiorowego grobu pod parkingiem w tym roku. Rysuję pole 
bitwy z tych samych pozycji. - Jak Turner - z żołnierzami. 
Tego lata - nie znajdziemy żadnych kości - ponieważ wszystkie zostały 
zabrane na nawóz. 
ale to co próbuję powiedzieć, to że to już czwarty raz. ale to inne uczucie 
- zostaje mi zdjęcie na ścianie - zdjęcie dla niego. właściwie nie dla mnie. 
teraz. 
Ponieważ do tego czasu, do czasu, gdy rok 1815 toczy się wokół, Napo-
leon zdał sobie sprawę ze statusu w umysłach swoich przeciwników - na 
równi z największymi osiągnięciami ludzkiej wyobraźni. 
Zauważyłam, że nie obchodzą mnie obrazy, które wisiały na moich wła-
snych ścianach, albo meble, które nabyłam, ani naczynia, ani szkło. Czy to 



wszystko było dla niego? Na wypadek, gdyby przyszedł? 
I nigdy się nie pojawił. 
- Stwierdziłam, że nie jestem pewna, czy w ogóle wykonam taką pracę. To 
znaczy, jak mówię, teraz jest CZWARTY RAZ. Oczywiście ten rok został 
odwołany.
Ale nie mam pojęcia, czy to jest praca, którą bym wykonała. Że to jest 
utwór, który bym zaprezentowała.
Tak więc ostatnio czytałam nekrolog Susan Sontag autorstwa Terry Cast-
les, który został opublikowany w Internecie -  
jej opis statusu, jaki Sontag osiągnęła w jej duszy – jakimś cudem bę-
dąc tak niesamowitą rzeczą - że do jej domu, to znaczy do domu Terry 
Castle, Sontag się wkradła - jej dom stał się tego świadectwem - rzeczy na 
półkach, książki, przedmioty ... Na wypadek, gdyby Sontag kiedykolwiek 
przyszła z wizytą.  To sprawiło, że pomyślałam o tym, jak radzić sobie  
z ekwiwalentem - kiedy osoba, którą kochasz, staje się kimś, kogo już nie 
kochasz - lub kimś, z kim teraz właściwie ogóle nie chcesz być w jakim-
kolwiek związku ... a potem spoglądasz na swój dobytek i rzeczy, które 
są ci drogie, i zastanawiasz się, w jaki sposób są twoje i w jaki sposób tak 
naprawdę są dla nich ... ale przerażającą rzeczą jest to - jak mogą przenik-
nąć twoją duszę - i jak oczyścić tę duszę z ich mroku. To znaczy, o boże! 
Kim mogę być pod spodem?
kiedy to zostanie usunięte.
może nic nie ma? 

das afrioda dis is słar mej  
To minęło, tak będzie.  
To odeszło, to też może.  
To minęło, to też może.  
fa so werej-odej si sis słarmej  
To się zmieniło, to też może.  
To przeminęło; to również może. 
To minęło, więc to też może. 
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