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Kochany Mietku,
Dziękuję Ci za list z 4-go, przesyłkę brakujących numerów i „Music & Letters” – wszystko dzisiaj nadeszło. Bardzo piękny wiersz
Rawickiego, druga miniatura w rodzaju Palmy. Myślę, że wyświadczyłbyś mu przysługę (a mnie zrobił przyjemność), gdybyś
wydrukował kilka jego wierszy razem, to pozwoliłoby rozejrzeć się dokładniej w jego poezji i zwróciłoby uwagę czytelników na ten
niewątpliwy talent. Zrób to. Leszcza tym razem trochę zamazany. Kto to jest Wiktor Tyszecki? Nic mnie tak nie cieszy jak nowo
wyłowione nazwisko, po którym można czegoś się spodziewać. Bonnard jest przepiękny, pełny bardzo bliskich mi idei, wyrażonych
poetycznie, w ogóle jest to poemacik prozą i powinieneś mu przyznać trochę prawa do licencji. Giertych jest to intelektualny prostak,
a polityczny nożowiec i pismo tylko na tym zyska, jeśli straci tego współpracownika. Bardziej od niego drażni mnie tylko daduno
Wańkowicz, cio [!] pisie [!] językiem i myśli mózgiem swoich wnucząt. Książka Mackiewicza wydaje mi się znakomitym materiałem i
powinna być tu wydana. Czy on nie robił żadnych kroków w tym kierunku? Jeśli tak, to z kim jest w kontakcie? Przyślij mi jak
najwięcej egzemplarzy, postaram się, żeby dotarły do paru pisarzy politycznych i literatów.
Czy mógłbym Cię prosić o przemówienie Słonimskiego, odeślę po przeczytaniu. Dlaczego prześladujesz mnie dolarami? Dlaczego
wyraziłeś się pogardliwie o Sułkowskim? Dlaczego jesteś taki zniecierpliwiony, gdy przypominam Ci o miłości? Dlaczego? WhyAng.:
Dlaczego?? W[aru]mSłowo odtworzone hipotetycznie z powodu dziurki od dziurkacza. – Niem.: dlaczego? Warum Schumanna? Mam
jeszcze dużo miejsca i mógłbym Ci zakomunikować szereg niezmiernie ważnych wiadomości politycznych, literackich,
ekonomicznych, bibliotecznych, numizmatycznych, archeologicznych, kulinarnych, erotycznych, zakulisowych, matrymonialnych,
finansowych, metafizycznych, intrygujących, poufnych, kongresowych, militarnych, epokowych, i [w]iele innych, ale zmroziłeś mnie
swoim tonem, więc obrażam się i ściskam Cię serdecznie
Kaz
P.S. 18-go będę znów w N.Y. (byłem tam przedwczoraj), jeśli chcesz jakiejś interwencji w Fr[ee] Eur[ope], pisz prędko. Czy ze
[…]z.Słowo niemożliwe do odtworzenia z powodu dziurki od dziurkacza. ustaliłeś, co robić w sprawie stypendium na przyszły rok?
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