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Trauma-market 

Czy nie jest Pani kolejną ofiarą, 

która sprzedaje swoją traumę?  

zapytała mnie blondynka z Harwardu  

której mózg wyceniają na pół miliona  

Nie potrafiłam powiedzieć po angielsku  

Nawet pani nie wie, jak bliska jest prawdy. 

Dziewięć śmierci, krwotok z błony bębenkowej, 

lawirowanie między pociskami -  

Wszystko zmieści się w słowie trauma. 

Tak, nie potrafiłam powiedzieć po angielsku, 

obawiam się,  

że to jedyna cenna rzecz jaką posiadam. 

 

Sarajewski sen 

Odkryłam lek, który uratuje człowieczeństwo. 

Wysiłek nagrodzono Noblem. Mama oglądała wręczenie nagrody. 

Bardzo wymachiwałam rękoma w czasie przemowy.  

Dzwoni telefon. Gratulacje od przyjaciół.  

Dumni. Pięknie wyglądałam na wręczeniu nagrody. Wymachiwanie rękoma  

na pewno była skutkiem poddenerwowania.  

Koledzy też oglądali. Gratulują.  

Wyjazd był słuszym rozwiązaniem, warunki u nas nie są najlepsze.  

Tylko nie wiadomo dlaczego żywo gestykulowałam.  

Dzwonią krewni. Sąsiedzi. Nawet ci 

z którymi nie rozmawiam od lat. 

Wszyscy gratulują, dumni. I wspominają o rękach.  

Wstydzę się. Gdybym tak mogła 

cofnąć czas. Naprawić błąd. 

Nie wymachiwać nerwowo rękoma. Nie kompromitować się. 

Nie pojawić się na wręczeniu nagrody. Wymyśleć odpowiednie kłamstwo.  

Nie wygłosić przemowy. Usprawiedliwić się na czas.  

Nie wyjechać. Nie osiągnąć sukcesu. 

Nie odkryć leku.  

  



Zwykły wojenny dzień  

   - otworzyć oczy. wstać.  

   - obudzić go.  

   - wyszykować na linię frontu.  

   - odprowadzić rutynowo, bez płaczu.  

   - przynieść wody. 

   - wykąpać się.  

   - zaniepokoić się, że spóźnia się miesiączka. 

   - wyregulować brwi. 

   - po raz piąty przeczytać tę samą książkę.  

   - nasłuchiwać strzałów od strony, gdzie ma wartę. 

   - wyjść na poszukiwanie mąki.  

   - spiesznie przemykać ulicami. 

   - usłyszeć wybuch. 

   - poczuć uderzenie metalu lub kamienia.  

   - leżeć.  

   - palcami dotknąć rany. 

   - zlizać krew. 

   - długo leżeć. 

   - nie płakać. 

   - zrezygnować.  

   - otworzyć oczy. wstać.  

  

Poetry reading  

Irlandczyk opowiedział kawał  

którego nie zrozumiałam  

i śmiał się za nas czworo. 

Ruandczyk beknął  

i przeprosił po francusku.  

Wietnamczyk z jakiegoś powodu wyjaśniał  

że jego hometown  

jest niedaleko od Hanoi. 

Ja się pociłam  

z powodu reflektorów i zażenowania.  

      - So, our reading can start?  

      - But of course! Uśmiech.  

Przywitajmy serdecznie  

naszych gości, pisarzy 

którzy dobrze wiedzą czym jest wojna!  

Aplauz. Trzeba zaczynać.  

Gasną światła.  



Palimy się  

tylko my. 
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