11 maja 53.
Kochany Mietku,
List Twój z 7-go przyszedł dopiero dzisiaj, odpisuję natychmiast w sprawach niecierpiących zwłoki. Stefcia ma rację do pewnego
stopnia. Marble Arch Kara Cake jest podobny do baumkuchena (sękacza) i moim zdaniem mógłby przebyć morską podróż. Poproś ją,
niech w imię szlachetnej sprawy napisze do Kary (Sag Harbor, P.O. Box 95). Okłamałeś mnie, że prosiłeś Karę o ten cake przed
dwoma laty, okazało się, że kucharka, która umie go zrobić, jest u Falenckich dopiero kilka miesięcy. À propos Stefci, nie pojmuję
dlaczego nie zaprosiła mnie dotychczas na żadną kolację. Słyszałem, że ostatnia (leszcz z pieczarkami, barszcz, kaczka z galaretą
porzeczkową, tort, sałata z pomarańcz, PommardCzerwone wytrawne wino produkowane w gminie Pommard w Burgundii. 1939, trzy
butelki) udała się znakomicie. Dlaczego to ukryłeś przede mną? Kto na niej był? Jak się nazywa leszcz po angielsku, beamBłąd
Wierzyńskiego; leszcz – ang.: bream.? À propos leszcza, odwiedził mnie Jan Leszcza z Chicago. Pokazywał mi wiersz Noc, który
odrzuciłeś. Nie mogę się domyślić dlaczego. To miły młody człowiek, bardzo chłonny wiedzy, wierszy i ludzi. Zacznij Cary’ego od Mr.
Johnson. Przeczytaj także Dylana Thomasa, który zresztą jest teraz w Stanach. Prześliczny koniec felietonu Pandory o psie: „dosyć
tego pisania”. Każdego wiersza Łobodowskiego jestem bardzo ciekaw. To wynalazczy, odkrywczy poeta, bez monotonii oklepanych
rytmów i rymów, z jakąś tajemniczą mgłą, z niedopowiedzeniem, z sekretem. Drukuj go, drukuj, im częściej, tym lepiej. Kisielewski
nie odpisał mi ani razu, kiedy „korespondowałem” z nim w czasie druku Korca maku. Veritas to najfantastyczniejsza firma z
wszystkich, z którymi miałem w życiu do czynienia. Terlecki nie pisał do mnie od kilku miesięcy, co się z nim dzieje? Grześ przyjedzie
w maju lub w początku czerwca. Przyśpieszyli mu wizę. Czy wyobrażasz sobie, co to będzie? Ja nie.
Ściskam Cię serdecznie, pozdrów Sakowskich i napisz o tym leszczu, który mnie zaniepokoił. Może to FogasWęgier.: sandacz.?
K & HPrzy inicjałach podpisu rysunek serca przebitego strzałą.
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