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Oli i Vovie

HaloTo jaWiem, czemu dzwonisz, masz SkypaU ciebie działa?Cały czasWidzisz mnie?Nie. Coś u ciebie nawalaU mnie?U ciebie…. Halo, jesteś?Jestem, ale się bojęCze-go?Że mnie nie maJak się boisz, to jesteśBoję się, że nieTo sprawdźJak?W lustrzeA jak zobaczę samo lustro?To co?To to, że mnie nie maNie bój nic, jesteśAle ekran się nie świeciWięc jesteśI będziesz,w sieci.
 (Stoughton,29sierpnia17!)

American DreamW nocy, a może to już dzień,w nieznanej chwili , w połowie snuzasnąłem bez pamięciA ważny był to sen – miał pokazywaćjak programować trwanieSnu?I przebudzony nie wiedziałem,czy jestemani gdzie jest mójmały ekranik dotykowyPrzebudzenia?Przepadł ze snem,nie do odtworzeniaA żyć bez niego już się nie daTo jedno wiemWięc dla pewności zapisujęosiemnaście po drugiejAfternoon?piątego września,rok 2017, ten sam tutaj i tam,gdzie nieobecny jestem pozornie.Stoughton, MA USA,Rosewood Rdand Laurelwood Dr. corner
(5wrze17!)

Z każdego miejsca
nie tylko snuNie jestem ciekawy dlaczego tu jestemWiem, jak nazywa się to miejsce,nawet jak pierwszy raz je widzęznam domy i uliceSpotykam i rozpoznaję tych,którzy nie żyją, już i jeszczeWszystko dzieje się terazI trwa tak długo, że nigdy nie mogę zdążyćna godzinę odjazduA kiedy dzwonię, telefon rozsypuje sięZostaję, nie mając gdzie przenocowaćani  pieniędzy na hotelNie znam nikogo, nikt mnie nie pamiętaWiem tylko, że mam wrócić,wiem dokąd i do kogoZ każdego miejsca ciągle wracam.

(Stoughton, 6wrze. 4:57 p.m.)

TutajTutaj wszystko urządzone do przybyciaKażdy przybija na swojej MyflowerI choć to Plymuth, MA USA,nikt nie chce być Purytanem,poza majtkami do kąpieli na plażyI ja, z Doliny Narwiańskiej, PL EU jadę dalej,do Falmuth, gdzie zatoka pod płetwą CapeCodu,układa jak należy poszarpany morszczyn,a wyjedzone skorupy krabów, naturalneimitacjeplastikowych śmieci, piękne są strasznieReszta jest oceanemTutaj też urządzone są miejsca do przybycia,przejścia i powrotu z reklamowego folderuNawet najskrytsze domysłysą na którejś stronieDlatego próbuję sprawdzić czy wodajest naprawdę bardziej słona niż w Bałtyku,ale nie mam odwagi spróbować nurkując pokamień,do układania na brzegu, bez powodzeniabożków prawa ciążeniaPrawdziwe jest tylko poczucie obecności,którego nie da się dzielić z nikim.
(Cape Cod,7 września 2017!)
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Armie  ołowianych
żołnierzykówpo obu stronach ulicy zgromadziły się armie.munduryschowane w plecakach lub w podręcznychtorbach. sztandary

gotowe do wciągnięcia na maszt. obie pewnezwycięstwa.ćwiczą krok defiladowy. czekają na właściwymomentktóry nie wiadomo kiedy nadejdzie. ludzieprzechodząpomiędzy nimi robią zakupy w sklepach nawypadek wojnyi na wszelki wypadek. pozostali w domachzasłaniają oknawyłączają telewizory i radia. przestają zesobą rozmawiaćlub robią to szyfrem. dzieci nie chcą już bawićsię ołowianymiżołnierzykami. wolą gry komputerowew których samiustalają zasady.powoli pustoszeją ulice. żołnierze rozchodząsię do domów.
Dom  z  mgłygdybym umiał zbudować dom dla ptakówpewnie bymw nim zamieszkał. to niby takie proste. kilkadeseczek gwoździi jest dom. żadnych telewizorów i gazet zwiadomościamio kolejnych trzęsieniach świata. żadnychspikerówmówiących co i dlaczego mam robić.gdybym umiał zbudować dom dla ptakówzawiesiłbym gow moim ogrodzie na gałęzi nieistniejącegojuż orzechai stałbym się jak on poza zasięgiem ludzkiegowzroku. odpornyna uderzenia jak mgła co się ścieli nadranem. wierzyłbymw niebo tak bliskie że na wyciągnięcieramion.gdybym był ptakiem zbudowałbym dom zmgły
Dziecięce  kryjówkicoraz częściej uciekam do kryjówekz  dzieciństwa. tylkow nich czuję się bezpieczny. przywołuję jew pamięci jak koloroweszkiełka przez które podglądałem świat.wtedy i on stawał siębardziej kolorowy. dziś próbuję je odnaleźć.szukam po wszystkichzapomnianych zakamarkach ale daremnie.widzę tylko szaretwarze zmęczonych okien a za nimiwyrośnięte dzieci wciążbawiące się w wojnę. spoglądam na ichzacięte miny kiedyw jednej ręce trzymają plastikowe modelebombowców a w drugiejpluszowe misie z powyrywanymi językamii wydłubanymioczkami. wtedy pragnę skryć się jaknajgłębiejw swoich kryjówkach.


