
4   nr 229 - LIPIEC 2016

BONNIE JEAN SILVA
przełożyli Anna Zygmunt i Marek Maciołek

MOJA LEKCJA HISTORII

kiedy byłam małą dziewczynką zapytałam dziadka co czerwony człowiek
zrobił
że biały aż tak go nienawidzi.
dziadek odparł że to dlatego że czerwony człowiek
robił wszystko na odwrót.
jadł mięso bizonów zamiast strzelać do nich dla sportu
patrzył na słońce zamiast używać zegarka.
myślał że ten jest bogaty
kto dużo daje
nie zaś ten kto dużo posiada
myślał że człowiek staje się naprawdę mądry w późnym wieku
choć wtedy jest już słaby i nieprzydatny
nosił długie włosy i przyozdabiał je
zamiast strzyc je krótko jak przystało na dżentelmena.
czerwony człowiek hamował postęp, powiedział mój dziadek
i dlatego trzeba go było zabijać nawet wtedy
kiedy nie miał już broni a niedobitki resocjalizować
w rządowych rezerwatach.
poza tym, czerwony człowiek nie miał tu żadnych praw.
jak wszyscy wiemy, to kolumb odkrył amerykę.
a nie my, kochanie…

ROBERT A. SWANSON
przełożył Marek Maciołek

MAŁY WOJOWNIK

odłóż teraz ten bęben, mały wojowniku
nie wolno ci hałasować w mieście

odwieś teraz mokasyny, mały wojowniku
nie masz prawa tańczyć w mieście

nie mów teraz językiem swego ojca,
mały wojowniku

jesteś teraz w mieście
i nie ma tu żadnych Indian

***

są wojownicy
co płaczą w ogrodzie

nie opłakują
poległych braci

nie opłakują 
zaginionych sióstr

płaczą z powodu
wnuków

nie tego co
zginą w walce

nie tego co
zginął z honorem

lecz tego co zginął
wymykając się tylnymi drzwiami

tego co zginął
naszpikowany narkotykami

wczesnym rankiem
w dniu osiemnastych urodzin

DZIECKO NADZIEI

każde dziecko, które jest
owinięte w indiański koc.

każde dziecko, które uczy się
indiańskiej tradycji.

każde dziecko, które rozumie
indiańską mowę.

staje się wszędzie
nadzieją i dumą Indian.

MELANCHOLIJNE DUCHY

Gasnące cienie
potężnego 
niegdyś ludu
stoją cicho
na zapleczach
tawern
i kulą się
po kątach
misji dobroczynnych
przy głównych
ulicach
oczekując
dnia
w którym
powrócą
bizony

LANCE HENSON
przełożył Marek Maciołek

WYGASANIE

przed smutnym
  słońca

czołem
dzień odchodzi samotnie

podnosi oczy
do tej samej
nicości

w ręce trzymam
ostatniego
          zranionego

wróbla
który
mnie
pamięta
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