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Jestem zsa Buga i jestem zad Renu, bo stamt4d przybyli moi przodkuwie p o ~  mieczu i po . k Ń d z i e l i .  Jestem z Berlina, z z a c ğ z o d -
niej strony Odry. P o Ŝ r e d n i c z ,  mif.dzy tymi, kuirzy kochają mnie tam, a tymi, którzy kochają mnie tu. Siebie zai nawzajem nie-
nawidzą. ( .. .) Nie jestem Polkq, nie jestem Niemką, córlub matką; nauczycielką, ukochaną, nie jestem nawet ani mężczyzną, 
ani kobietą, jestem osobą siedzącą na piasku. Czyli ptMtkq, JWI4 - nawet jes1i nie piszę wierszy - pisze o sobie w Dziewczy-
nie z Meksyku Brygida Helbig (ur. 1963). Jej książka Enerduwce i inne ludzie zawiera obok siebie takie właśnie wyzna
nia,. fragmenty praskiego dziennika,. rodzinne wspomnienie o dziadkach. zza Buga czy wreszcie teksty, które można 
oazwać równie dobrze opowiadaniami lub reportażami - Kallemaik albo Luber Reiner -w zależności od naszej wie· 
dzy, czy Brygida Helbig zmyśliła. ich bob a terów, czy opisała prawdziwe postacie. Przenikaj1ą zresztą z teks.tu do tek
stu, pelni sentymentu do młodości w RD ci Ossis, jak opisyw,ani. z wielką empatią Rein.er czy Uwe. 10bcokrajowcy 
we własnym kraju. Rozpamiętujący jak Reiner bezsensowną 3-letnią służbę w ludowej armii, wynikającą ze złożonej 
w wieku 14 Jat deklaracji chęci zostania jej oficerem, ale jednocześnie uraźeni obniżeniem ich wschodnioniemiec
kich ocen maturalnych po zjednoczeniu. Jak Uwe, nie mogący się przystosować do życia w Chemnitz; które przesta
ło być już Karł··Marx Stadt (Kallemalle)- magazynujący stare gazety i wraki enerdowskich motocykli. Wspominający 
młodzieńcze wypady w latach 80. do czeskiej Pragi,. jedynego dostępnego nZachodu"- tej. samej Pragi, do której już 
w XXI w. przyjeżdża autorka. jako gościnny wykładowca (obcesowość Czechów), w 'innym tekście opisuią.ca nędzny 
los Die Privatdozentin- osoby z habilitacją bez uniwersyteckiego kontrak(u., której dozwala się prowadzić wykłady 
gr.atis (oschłość Niemców). 
A więc tak, Brygida Helbig jest poetką" a Enerduwce to taka poezja non-fiction. 
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