
 



 



 
 

  
  

PPaammiięęćć  ttwwoorrzzeenniiaa  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
Bóg stworzył świat, a w 7 dniu odpoczywał. Przysiadł pod brzózką i pykał 
fajeczkę. Było cicho i sennie, więc po czasie zasnął. Obudził się na drugi 
dzień, był to 8 dzień tworzenia świata. Obudziła go sarenka, trącając 
pyszczkiem. Bóg się wystraszył i odskoczył, a po chwili, zachwycając się tym 
doskonałym światem- wąchał kwiaty, cieszył oczy naturą. Wypadło mu 
jednak z głowy, kto to wszystko stworzył. Zastanawiał się, co on tutaj robi, 
brakowało mu czegoś. Chciał wiedzieć, być pewnym, mieć jakiś punkt 
zaczepienia i sens egzystencji. 
 
Przyszła pora deszczowa, bóg ukrywał się w szałasie, bojąc się burz i 
piorunów. Wiedział już, że jest ktoś potężniejszy, ktoś kto kieruje tym 
światem, ktoś kto uderza piorunami. Zlepił z błota dziwnego bożka i nazwał 
go ‘Mahalla’. Zaczął oddawać mu cześć, wymyślił jak stworzył on świat i jego. 
Wymyślił modlitwy dziękczynne dla Mahalli. Później spotkał ludzi i zaraził ich 
wiarą w niego. Po dziś dzień podobno czczą go. Mahalla nie umarł, pije w 
rybackich miasteczkach na Wyspach Owczych, traci wiarę w cokolwiek.  
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wszyscy studenci pedagogiki  

dostają na koniec roku 

dorodnego pora 

i karmią nim boga głupoty 

a później piją alkohole 

rzygają sobie uszami 

do nowo wykutych  

nienazwanych 

dziur na plecach 

 

ciężko się nie domyślić 

że jeśli jest ograniczona 

liczba dziur w ciele 

człowiek będzie chciał 
je pomieszać  
albo dodać nowe 

wiedział to de Sade 

wiedział Tischner 

 

kopulowali razem trzy dekady 

raz we Francji 

raz w Polsce 

raz w prehistorii 

innym razem w moich rękach 

gdy skończyli 

otrzepali ubrania 

i uznali że boskie stworzenie 

nie ma sobie równych 
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Dostojewski dziś by powiedział, 
- Wszyscy winni!; sroga poza 

Was przykurczów. 

Ale tak ta gama gra, 

różni, zacofani naocznie, umysłowi zaocznie! 

Lecicie, dwie pary wszystkiego, 

odnajduje spokój, ukojenie wzrasta. 

Mała rzecz, a chrzęści w trybach 

ogromnej maszynerii, spalinówka. 

Pikujemy tradycjonaliści, otwórzmy się. 

Czemu po innym świecie da się to rozpoznać, 

poznać, zatańczyć językiem. 

mocne sznury, liny. 

nie rozerwę ich, zbyt mocne 

nawet czemu? nie ma takich wymagań, 

Zmysł lewitacji, mało tematu 

to jest konstatacja. 

pod powiekami się błyska, 

widzicie wszech, 

moje kołysanki niespełnione, 

czasem jesteście przy ziemi, jak ja, 

ale to naprawdę okazje małe, 

Drapię brodę – nic z niej nie wyleci. 

Więcej, więcej papirusu? 

Albo światła w pudle. 

I tak pamiętam, jesteście w niej na co dzień, 

dotyk niewiele zmienne dyktando. 

Duszka posyłam, jesteście 

Buty posłałem, dogonię 

Kurtkę zdejmuję, puszczam ją 

Wypuszczam włosy, faluje 

Jestem z wami, tylko nie wygińcie zbyt 

wcześnie 

Każdy wtedy się upokorzy inaczej, 

zniknie kominiara 

Obudźcie się w zbyt późnej świadomości, 

Przysięgam – postaram pozostać jak 

najdłużej, aby się widzieć nawzajem. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

LAMPA 
 
 
Miałem lampę. Dostałem ją na szóste urodziny od mamy. Nie była to 

zwykła lampa, o czym szybko miałem się przekonać. Pewnego razu zdjąłem 
spodnie. Dotknąłem ją główką penisa. Coś się stało. Wyleciał z niej dym. Z 
dymu wyłoniła się kobieta. Nie miała dwóch nóg, tylko coś w rodzaju płetwy. 
Wyglądała jak latająca kijanka. Spytała, czy chcę w usta, cipkę, czy w dupę. 
Nie rozumiałem jej- chciałem się tylko trochę potulić. Wyśmiała mnie i 
wypięła swoją magiczną dupę.  
 Robiłem to jako pierwszy kumpel w podstawówce. Kobieta z lampy 
wyłaniała się na godzinę piętnaście. Urywałem się z lekcji, żeby się nią 
raczyć. Ja z nią- a na zewnątrz 12-miesięczna zima, bloki większe od boga i 
ciągłe brudne lata 90. Z nią czas się jakby zatrzymywał. Mówiła moim 
językiem. 
 Wbiegłem do domu. Lampy nie było.  
 - Były na niej ślady spermy!- Wrzeszczała mama z pokoju obok. 
 - Kto to mógł zrobić?- Mój ociec wydawał się przejęty. 
 - Ktoś w nią wsadzał! Rozumiesz! 
Wybiegli z pokoju. Kręcili się w kółko. Mój ojciec rzucił lampą o ścianę. Nic się 
nie stało. Nic się z niej nie wydobyło. Spadałem w ciemność. Czułem, że lecą 
ze mną wszystkie kliparty umieszczone na świadectwach dzieci z mojej klasy. 
Wszystkie kroki ludzi z kopalni.  
 Miałem sen, że lampa wróciła. Mój sąsiad ją miał. Pykał w nią kutasem. I 
wychodził z niej wielki, brzydki, gruby gej. Miałem sen. Obudziłem się. Nic już 
nie było. Poszedłem na śnieg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

cele transatlantyckie 
 

 
 

płyniemy  do las vegas 
bark ą z węglem 
z oceanu wpłyniemy 
od razu na główn ą ulic ę 
wiem, że przegramy kilka tonek 
ale nikt si ę nie martwi 
bo jest lato na pustyni 
 
płyn ąc pozdrowili śmy 
dwóch eskimosów 
sun ących tratw ą 
po wzburzonych falach 
na pó źnym atlantyku 
 
za dwa dni zobacz ę ich 
w TV w jednym z hoteli 
bo jednak wyssamy troch ę 
dolarów 
wrzucaj ąc ton ę koksu 
do automatów 
 
dwóch eskimosów 
dotrze do bałtyku 
spłyn ą wisł ą 
i dzid ą przeszyj ą 
naszego prezydenta 
 
 
 

 

 

 



  rollining sons 

 

poszedłem 

z kamieniem w ręku 

a z boku widzieli 

że to kamień niesie kamień 

słyszałem 

z garścią nosów w ręce 

że tę kobietę 

ludzie ukamienowali ludźmi 

lulałem 

straszne gogo 

a ono powiedziało: 

zostaw mnie 

nie potrzebuje opieki 

jestem tylko słowem 

wrodzimy się w tę ziemię 

i tryśniemy ropą 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
Lata pierwszej kajzerki 
 
 
Namacalna kariera, 
nie kończy się na własnej krwi, 
musisz mieć tę setkę. 
Rozpoznaj mnie, się, ją w klatce, 
Kilka gruntów, bez ograniczeń, 
przepływaj wpław cały kontynent ludzki, 
po co ci karykatura terakoty, 
są figury są ludzie mili; 
kantyna pełna wieprzowiny. 
To co najbliżej, 
niepełne, ale co jest okręgiem wtem? 
Linia popilarna odczytana wspak; 
Skontrolowany oligarcha, 
zawsze wypada gorzej wśród swoich, 
nie potrafi mówić! 
Epoka lodowcowa blisko zatacza zatokę. 
Morze się skurczy, tak jak zasięg 
telefonii komórkowej. 
czy będzie jeszcze suchy ląd, niemokry, 
zastanawiając się nad bladym świtem, 
sam biały jestem, kontra? 
Zabawowy? prowizorycznie, 
zawsze wypadałem gorzej, 
i pewnie będę kurwa mać, 
nie chcę, a chyba muszę, 
trzęsę nogi. Parkinson boli bez obecności, 
jestem słaby. 
słaboszczak. 
klacz bez grzywy. 
Rasowy smak potasu, 
spala me usta, 
i tak nic nie mówią; 
nic nie dzieje się w pełni. 
List do koryntian spłonął, 
zlał się w spodnie, 
miedź na wymianę równowagi; 
trzyma kolejny wstyd za stopę, 
zbiega w dół pod kołdrę. 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

proza grała w karty z poezj ą 
o bycie na 6 stronie 

podr ęcznika do polskiego 
klasy 6 

ja siedziałem w wielkim 
człowieku Micheline 

i ogl ądałem w telewizji 
że linijki zrobione z małp 

biją kanadyjskiego Jezusa 
urodzonego w Opolu 

a ja si ę urodziłem w Jeruzalem 
w 2078 

wskakuje wła śnie na wielbł ąda 
będziemy kr ążyć 

po pustyniach 
dopóki nie zapomnimy 

wszystkich polskich kawałów 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LLuuddzzkkiiee  llaallkkii  

 

 Mam własny warsztat, siostra dorobiła się niemałego majątku ciężką pracą, pozwoliła mi tworzyć. 
Kolejny współczak, ale chyba jedyny, który był do zaakceptowania. 

 Udało mi się połączyć sztuki których się wyuczyłem przez okres przed-zbójniczy. Latała nade 
mną zerwana klapsydra, jestem chodzącym manekinem bez sznurków zawieszonych tam u góry, 
pomyślałem, że trzeba by było wskazać wszystkim, że ich szansa szansa szansa, szansa szansa szansa, 
szansa szansa szansa, szan-sa-na-kląt-wę! jest na którejś kulce w totalizatorze grobowym. Przypiaszczyć 
muszę. No i tak ruszyła produkcja. Całą wiochą się schodziły ciekawskie osły, myśleli, że nowy Franki 
powstaje u doktora Oczko. Ha! Ożywić martwe ciało? Gdzie tam, to ja zgarnąłem tą rolę na loterii, 
trafiłem szósteczkę z kuponu na chybił trafił. Spokojnie, spokojnie. Każda potwora dostanie klepsydora. 

 Po kilku tygodniach solidnej pracy armia piaskownic gotowa. Brat był zaskoczony i zmartwiony. 
– Jest jak moja zaćpana matka, też artysta, ale chyba jemu nie odjebie? Myślał o tym cały czas, wiem, za 
często węszył po MOIM warsztacie, który MI sam podarował. Mógł się zastanowić zanim mi go 
podarował, a nie żeby później przychodzić i patrzeć czy dzidzi jest grzeczne. Też dostaniesz upominek, 
nawet wygraweruje nasze imiona, twojego dziecka, baby, w końcu jesteśmy rodziną, prawda braciszku? 

 Męczy mnie ta otoczka, jestem wytykany palcami. Żeby tylko dziecko żadne nie podeszło, akurat 
ojczulek będzie rąbał drewno, zobaczy mnie i powtóreczka z rozrywki, broń cięta na wynos, rachunek 
proszę na pieńku! W dupie mam to, zarobiłem na klepsyderce, kupuje teraz parę piwek przed południem i 
idę przez most do lasu, tam to spokój by mrówkojada zeżarł, wcześniej przekupiony przez wszystkie 
mrowiska, wielka zrzuta. Poświęcam chwilę na wsłuchanie się w potok, czysta woda, kiedyś sprawdzę na 
mapie gdzie ma swe źródło. Szum drzew, fal liści i źdźbła trawy tańczące jak star szczepy indiańskie. TO 
jest cała kultura dla mnie, reszta jak reszka, która nie wypadła przy rzucie złocisza. Bardziej 
uczłowieczone są tutaj ptaki, latają śpiewając i nie marudząc a propos katuszy w trudności znalezienia 
robaka dla potomstwa. Mrówki nie łażą jak japońska armia maskotek przez pasy, tylko z gracją i 
wysiłkiem zbierają to co im potrzebne do przeżycia. Nawet nie myślą o traktowaniu kopca jako 
hipermarketu, nie mogą, gruz ich, dom ich, królowa oczekuje przedłużenia gatunku. Grzyby lenią się w 
cieniu ściółki leśnej, nieprzerwane wakacje od momentu narodzin. Wieżowce się kołyszą, może na nich 
spaść kataklizm z nieba, złamać, spalić je, ale one radują się do słońca, prosząc o kojące promienie uv, 
listki dziećmi wielkich matek. W nocy też się wymknę, wtedy leżę niedaleko mostu bo tam są lampy, 
rzucają cień na drzewce – przypominają mi w tych momentach monumentalne kolumny greckie, bałkany 
są tutaj, po co mi oglądać akropol? Głębiej to się zapuszczam w niektóre dni na rynek. Sarnie bobki leżą 
wszędzie, targ nieczynny, ale czemu tak wcześnie rano? Kamienice wyznaczają granice, dzięcioły biją w 
prymitywne dzwony, ciągle dwunasta! Tak, tak. Ta polana jest najlepsza. 

 Nieraz trafiłem na miejskich radarowców. Nie znam tej muzyki osobiście, ale mówią, że to ska. 
Wierze im, nie mogę się kłócić. Cenię ich, też lubią odjechać od wiochy w jakieś ustronne miejsce, zdarza 
się mi spotkać ich na rynku, jest jedna dróżka między drzewkami. Witają mnie z otwartymi ramkionami. 
Co mi tam, podchodzę śmiało do, oni chcą ze mną rozmawiać jeszcze. 

– Jarek, dajesz tutaj! Siadaj na civicu, nie martw się o karoske, przecież nie zgnije od Twojej dupy! 
Ahahaha! 

 
Dla mnie w zupełności starczy takie podejście. 

– Stary, bo naprawdę jesteś taki! Ahahaha! Nie przejmuj się, jesteśmy zeżarci, nieszkodliwi, więc 
wszystko co powiemy może być użyte przeciwko nam! I tak tylko my możemy coś powiedzieć! 
Ahahhaha! 



 Fakt, w niektórych momentach przebijają barierę mojego spokoju, ale rozumiem, to podkąski, nic 
więcej, niewinne. 

– Wiesz co ci powiem gościu, ja siedziałem w Anglii 3 lata. Tam to się jazz odbywa! Pracy w brud, 
masz szlifierkę z języka, masz prace! Zmywałem, budowałem, tworzyłem system ich wyspy w pewien 
sposób. Wiele historii zwiozłem z tej wyspy cieplarnianej! Rzucę ci jedną z nich: byłem z kumplem na 
mieście, noc, wiesz, zabawa do rana. Paliliśmy baty całą noc, aż w pewnym momencie na Whiterspoon 
Street – brzmi, że gostek zna ten język, brzmiało to dość brytyjsko – czuje coś zostało mi wyjęte z kielni! 
Czaisz! Ciało niebieskiej chwyciło mi wystającego kręciocha z torby! Ahahahaha! Zaprosili nas do 
swojego rydwanu, spisali wszystko i dali nam wybór: 200 funciaków albo 48 w klatce. Nie 
zastanawialiśmy się, nie było tyle tego po kieszeniach, lecimy na wakacje dwudniowe! Co dziwne, że nie 
mieliśmy gorzej przez cały ten dym, w końcu narkotyki w Sasach! Kurwa nie rozumiem tego, u nas gniją 
a tam dają wybór. Paranienormalne kabarety w wydaniu e, en ,gie! No to gościu polecieliśmy od razu. Ja 
jebie! Nie mogłem uwierzyć. Zostaliśmy przyjęci tam jak królowie. Pokoje jak w hotelu, bilard do 
dyspozycji, tv! A spacerniak, człowieku, idziemy i podbija do nas jakiś negra i pyta się czy mamy jakiś 
sztaf! Zapaliliśmy, dalej w taniec ze spacerusem i do pokoju. Całe cztery-osiem wyglądało bardziej jak 
wakacje i to darmowe, nie zdarza się to za często! 

 Niezłe są chłopaki, zawsze zarzucą dobrą historią, szkoda tylko, że nie piszę niczego, byłyby 
niezłe bajki do spisania. Różnice panują między kontynentem a wyspami, chociaż analogicznie to 
wygląda zachód-wschód. Dobra, oni niech sobie jeżdżą, mi już nie potrzeba takich wypraw karawaną w 
nieznane. Niech wyziewają swoje techne gdzie chcą, ja tutaj znalazłem zbiornik do wydalania siebie, 
wszędzie mnie jest tyle, że to stężenie już nie jest zauważalne nawet. Chmurko, niebieskie niebo. Czytają 
z ust, oczu, nosa, nerwów, wpływ księżyca  w ciągu dnia, takie mam odczucia wobec społecznej dziczy. 
Sami zrywajcie jabłka od targowego Jaśka, mi wystarczy ciepłe powietrze i wyjście w zakątki tego świata 
Adama i Ewy. Oni wpadną na imprezę duo, las ich wita, rozmawiają poprzez transcendencję, ze sobą, 
drzewami. Im można wybaczyć, wszystko, wiedzą co robią, gdzie są na tym globie. 

– Jarek – w końcu ten drugi spika; o, chyba wgrzałem się w tą poprzednią historię – coś Ci szepnę teraz 
ja! Nie masz pojęcia co za artystyczny lej jest na Śląsku, byłeś kiedykolwiek gdzieś w tym rejonie? 

Moje machanie głową daje negatyw. 

– Trudno! Ahahaha! To daje swoją opowieść, słuchaj uważnie. Słyszałeś kilka razy jak się bawię 
freestylem? Pewnie ta. W końcu robię to ciągle, gdy klepa zapanowywuje moje ciało, a zarazem 
spotykamy się w dziwnych okolicznościach, tak jak ta. A w sumie to dziwna? Chuj z tym! Słuchaj! 
Wbiłem kiedyś na Katowicki Spodek, spałem gdzie popadnie, jeszcze za takiego prawdziwego gnoja. 
Czym jest hip-hop kumasz, jesteś kumaty gość. Raz szedłem przez tę budę, do roboty zero, ludzie szarzy 
jak cała reszta, śmierdzi górnikiem i nic nowego, stary! Taka lama z tego miasta, myślałem do momentu, 
aż nie wpadłem na jedną bramę. Stała wataha gości, jarali dżoje i sypali do siebie po kolei rymami! 
Człowieku, piękne! To był mój raj, wskoczył im na przeciw, ujawniłem to co potrafiłem na tamten czas. 
Zbakańcy mnie przyjęli, uwierzysz! Oczy na mnie, bit-box na mnie, świat się zwrócił w moją stronę! 
Niesamowite uczucie. Okazało się, że to banda undergroundowa, działająca już dość długo. Spędziłem da 
Katowice, wakacje, zakończyłem alienację, miałem swój dym, ten ogień, bez zmartwień na co dzień! Tak 
to leciało, ziomale mieli trochę sprzętu, słabego, jakaś firma z pandą w nazwie, nie wiem skąd mogła być 
ta firma, jebać to! W każdym razie, zrobiliśmy kanion kolorado jak na tamte lata, monumentalny cios w 
rzeczywistość. Raz odbyło się show w jednym z hangarów, Kaczy miał wtyki do znajomka co miał niezły 
sprzęcioch! To było to! Wbiło jakieś 100 osób, mini-koncert, a świat u naszych stóp! Może teraz jestem 
na dnie, ale kiedyś całowałem Kilimandżaro! To mi starczy! 
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matka przeznaczyła mnie do serialu 
o górnikach 
trwa 40 lat 
i się potem umiera 
jestem pierwszy dzień w pracy 
wiem, że kamery ktoś schował 
może to jest coś w rodzaju 
realisty show 
kopuluję z własnym kilofem 
tryskam św Barbarą 
wkręcam się do jądra ziemi 
hitler też miał jedno 
w stratosferze 
ewa Braun 
prowadzi programy 
w tvn style 
wydobywam 400 ton 
węgla 
powieką 
zmywam z siebie profanum 
pojawia się pierwsza kamera 
to kręci Kutz 
wali konia 
myśli o moich powiekach 
on wydobył tylko kilka klisz 
na jednej Polański jadł pastrami 
na drugim pastrami jadło Kutza 
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pływałem pontonem w miejscach 
w których grzeczne dziewczyny 
śpią i zmieniają rajstopy 
wywąchałem z nich całą chęć do życia 
i ju ż nie wiedziały 
czy żyją dla boga 
mamy 
auta 
rodziny 
pracy 
czy rajstop 
kochały się z napotkanymi  
mężczyznami 
kochały się nawzajem 
wymiotowały 
jadły swoje gówno 
skakały z wysokich okien 
wysokie okna skakały z nich 
pragnęły bić muzykę lecącą  
z głośników 
jadły wi ęcej narkotyków 
niż papież 
i wiedziały że nigdy 
nie zrozumieją swoich córek 
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Boję się, trwoga przeważa; 
czemu nie jestem ukształtowany 
w swoim domu? 
Mam odpowiedzi, słabe! 
Nawet – nie mam jakichkolwiek! 
Sonety krymskie płaczą widząc mnie, 
dlaczego jestem słaby! 
Kończę z jedną rzeczą, funkcją ciała! 
Krzyczę! pamiętam krzyk, lubiłem go. 
Teraz co, kiedyś co, później po co? 
Wiem, rezygnacja wymagana, cis ścięty, 
chociaż to za mało; już był ścięty, 
przed aktem drwala i siekiery. 
Czy wyrośnie coś na nowo? 
Generalnie lasy, drzewa, zagajniki rosną, 
ale czy ten szczególny!? 
Magiczny las, magia uleciała, został szaman, 
czy sobie poradzi w bezkresnej rzeczywistości, 
boi się – spotyka nimfę, traci ją, 
zbyt wiele kontraktów z naturą, 
nie spełniała ich; co? to szaman? 
Przebieraniec! On cierpi z braku nakazu wejścia, 
nie pozwolił wcześniej, więc co szeryf tu? 
Chuj wie, ale prawo wie. 
Zawiniłeś, czuj karę, opaska macha palcem. 
Bez grzybów, chwastów, czuj cierpienie, 
które tworzysz. 
Boisz się? 
Dobrze. 
Masz prawo, nasz nakaz, nasz zakaz, 
to ostatnie zadziała? 
Ta strona tarota widzi ile możesz, 
ile się zaangażujesz. 
Wiesz, że jesteś na obcej ziemi? 
naruszyłeś wody terytorialne, top się,  
do czasu, aż nie otrzymasz ręki, 
tej która wyciąga, ta która ścierpła, 
czekała, umarła, 
może ruch warunkowy wystąpi na nowo. 
 
 
 
 
 



 
Noc sądu ostatecznego 
 

To co czułem- to było drewno. Dobrze wyheblowana ława. Jeździłem powoli 

palcami po lakierze, a na skraju zawracałem. Za oknem było blado, trupio. Trudno o 

szczęście w takim świecie. 

 - Proszę wstać.- Ktoś wrzasnął. – Proszę wstać!- Powtórzył. Ktoś mnie 

szarpnął, próbował postawić na nogi. Ostatnie dotknięcie blatu i wstałem. 

 - …zostaje skazany za posiadanie 212 gram metaamfetaminy. 

Świat przybrał efekty jak z programów graficznych. Śmieszny światek zawsze 

mający odpowiedź. Zadowalający się jedną kartą z talii. Pierdolona kantyna bogów. 

Oni chcieli, abym się tym przejął. Korzył mordę. I teraz. I zawsze. Ludki nie mniej 

realne niż lego. 

Przez salę turlały się pantery i chrząszcze. W układzie słonecznym było planet 

więcej niż ziarenek piasku. Głos- nie było go nawet na końcu świata. Lew Trocky 

jechał z Fridą na tandemie, uśmiechając się do nieśmiałego wiklinowego słońca. 

Ja tam siedziałem, a ten skurwiel szukał ratunku w blacie. Koniec z 

mahoniem, ludzki łakociu- teraz tylko sękaty plastik. Wrzeszczałem: 

- Skazuję cię na niebyt: za to, że nie nigdy nie wyszedłeś z pokoju i nie 

poznałeś życia. Że ojciec wybrał ci kobietę. Ze bałeś się ciemnych zaułków i barów. 

Że nie zabiłeś brzęczącej muchy. Że byłeś w porządku wobec fałszywego słońca. Że 

grałeś na fortepianie i obcinałeś z kromek skórki! Że chodziłeś w kalesonach i 

wierzyłeś, że są zawsze tylko dwie drogi, a występek przeciw normie, jest 

występkiem przeciw sobie! Skazuję cię na podwójny niebyt, bez możliwości 

odwołania. Skurwysynu! 

Świat był chyba w szczurze. Piszczał. Elektroda na pięcie nie była najmilsza. 

W tym kraju ludzi podobno zamieniają w kamień. Pulsowałem. Czułem, że z daleka 

odpowiada mi kilka dusz, może kilkanaście. Bałem się snów. Jadłbym w nich 

pedigripal i palił mosty. Strumień w którym nie było żadnego kalosza, tylko bose 

stopy. Czterech górali moczyło w nim głowy. Chcieli bić nimi w życie. Trzech wróciło 

do domu, a jeden został, bo krwawił. Krew płynęła, a w dole potoku zamieniała się 

w uśmiech. 

 
 



 
 

barbórka kocich zmysłów 
 
Szklanka, która jest pełna 
błyszczy mi w oczach 
sama tak do MNIE przemawia. 

cieszy mnie to, kruszy mięśnie 
ulegam jej obłędności. 
Jest pełna! nie tylko płyn, 

spijam także pianę 
szarość moich ust 
przy zwykłym zamoczeniu 

czerwienieją, 
kocham to, ten kalejdoskop, 

wylany w pełni do środka, 
pojedyncza to rozkosz; 

całość to ekstazi 
lecz wolę pozostać w euforii 
smakowania, smaczenia łyczków 
bo jak szklana sama zostanie, 

to co pozostanie więcej? 
Wolę się delektować dwustronie 
zejść z nią pod stół 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Freud zdiagnozował że krzyż dla Piusa XI jest przedłużeniem fallusa 

 
jego ciotka 
myślała że Camus 
to rodzaj płatków śniadaniowych 
niewiadomo czy była szczęśliwsza 
z okapu lała się trutka na mieszczan 
ale podobno jej nie zabiła 
nikogo nie zabiła 
po podobno mieszczan nie ma 
 
trzech wrażliwych chłopców 
zbierało tą spadź z okapów 
po domach 
zbierali ją 
a potem z niej rzeźbili 
kochali to 
ale później zaczęli wątpić 
znalazłem ich wczoraj 
ktoś ich opłakiwał w Internecie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Kurtyna za genewskim szmelcem 
 
 
 
Nie będę się przymierzał do strof 
wolę polecieć wolno, 
znasz to, ale mam pewne dyskursy; 
Dlatego się zastanawiam okrągłą myślą 
dzisiejszą, jutrzejszą jak i retrospektywną, 
liczysz wszystko? 
czy liżesz? 
Nie ma potrzeby! Jestem tu. 
zachowuj zimną krew, Valkyrio, 
potrafisz walczyć, i nie owocujesz kwaśnymi, 
czyste niebieskie osocze, 
wręcz królewska krew, czy masz takie 
spowinowacenia? 
Bez znaczenia, czy to dama mariańskiego, 
bądź królowa niebios – dla mnie dziewczynka 
o tafli dwóch kiwi, lubić to? 
targają powagą, niwelują Stańczyka a 
tworzą to samo co daje Monthy Python; 
czyste radościoznawstwo! 
jeszcze nie poznałem co jest w koszyku, 
że są zbierane z niego jabłka, 
ale niech będą odbierane, są Jej! 
Jedynie co chce, że dasz mi motywy ręki 
złodzieja czasu. 
Nie widzę w Niej góry, ani Mahometka, są zbędni, 
przecież nie ma sztafety od jednego do drugiego 
stoimy tu, teraz, obserwujemy 
Niech reszta biegnie! Snuje się, 
dla mnie ważne jest tu i teraz. 
Moja stokroć, której płatki mógłbym palić, 
aby się dowiedzieć jak jest – głupie! 
Stawiam na karcie fakty, po co zabobony! 
Czasem cytuję więc: 
bo lubię prawić z Nią, dodam, że lubię też 
leżeć, 
patrzeć, 
żartować z Niej, 
kichać, 
ta to alfa tych chwil, niech nie płynie, 
Drożdżówka, z jabłkami, które są moje, 
jem jem jestem najedzony i głodny w tym czasie. 
 
 
 
 
 
 



 

DRYF  
Deszcz zaczął mrzeć, kropić, popadywać, wreszcie padać. Lepiliśmy się do siebie z 

pudłem jak para zakochanych. Moja data ważności już dawno się skończyła. Osiem lat już 

takich. Zepsuty, czy zgniły, w fazie rozkładu jednym słowem. Z takimi samymi jak ja, gdzieś w 

dolnych partiach życia. Nie ma już myśli o tym, co było, albo co może się wydarzyć. Już za dużo 

minęło takich mokrych nocy. Poczekalnia przed śmiercią. Nie ma zapisanych kartek z 

kalendarza, nie ma w ogóle kalendarza. Na czas patrzy się w trochę innych kategoriach. Woda 

osiąga kostki. Pudło zaczyna dryf. Na początku porusza się powoli, jakby targane falami przy 

brzegu. Co chwile zahacza o mieliznę ulic i chodników. Jednak po chwili poziom się podnosi. 

Dryf jest równy. Patrzę na chłopaków- też płyną. Myślę- nie budzę ich- niech prześpią potop. 

Płyniemy już na poziomie półpiętra. Patrzę po oknach, niektóre są oświetlone. Ludzie za nimi 

kochają się, lub nienawidzą, cierpią, lub się cieszą. 

- Wy chuje, przestańcie mi tu pływać po nocach- groźne zdania odbijają się za nami. 

Prąd jest szybki, więc nie boję się ciosów. Chłopaki dalej śpią. Nie wiem dokąd zaprowadzi nas 

ten nocny spływ. Straciłem niejaką ufność do świata. Oczekuję wodospadu, chociaż katarakty. 

Płyniemy. Nie czuję w tym nic błogiego, błogosławionego, czy boskiego. Kurwa wylądujemy 

gdzieś po drugiej stronie miasta i trzeba będzie wracać. Jeśli bóg ratuje tylko nas- to nie 

przemyślał sprawy. Nie doceniłbym tego odpowiednio. Nie chciałoby mi się rozmawiać, dobierać 

słów. Niczego już bym odpowiednio nie docenił. Nie znam życia. Znam tylko jakieś chore 

aspekty. Chciałbym traktować je mnie poważnie, ale na ulicy czasem się nie da. Woda 

osiągnęła pierwsze piętro. Mieszkania ludzi wyglądają jak akwaria. A te wielki istoty w środku 

uderzają w szybki z niedowierzaniem. Niedługo pewnie skończy się karma, ciepło się skończy. 

Stracą kolor, padną. Szkoda mi ich. Tak niespodziewanie stracą wszystko. Ja tracę kolor już od 

dawna, jestem bezbarwny, przezroczysty. Jeszcze pół barwy w dół i mnie nie ma. Drugie piętro, 

trzecie, tylko czubki drzew wystają znad wody. Pudła już bardzo nasiąkły wodą, powoli przestają 

nas unosić. Zapadamy się. 

Fatalny poranek, gorszy niż zwykle. W szlamie, brudzie, kartony przepadły. Nawet nie 

wiem, gdzie jesteśmy. Chłopaki szukają żarcia w mule. A ja pójdę się rozejrzeć, może pomogę 

w jakiejś naprawie. Jakieś jedzenie wpadnie, czy pieniądze. Wszystko zmyła ta powódź, coś na 

pewno się znajdzie. A robić umiem, naprawdę. 

 
 

 

 



 

  
  
  
  
W ten grudniowy dzień, pogoda była nadzwyczaj kapryśna. Śnieg połączony z rwącym 
wiatrem i kryzysową, arktyczną temperaturą, nie zachęcała do spacerów. Leśne zwierzęta, 
które nie znalazły schronienia na czas, powoli ginęły zamieniając się w lodowe posągi. Ludzie 
siedzieli w swych domach, przy piecach bądź kominkach, modląc się do kapryśnych bogów 
natury. Nic jednak nie wskazywało na to, by modły miały by zostać wysłuchane.  
Tuż za skrajem lasu, kilka kilometrów od wioski, nad zlodowaciałą rzeką znajdował się most.   
 

Był on solidny, zbudowany z grubych drewnianych bali. Idealnie nadawał się do tego, by 
można było przejeżdżać po nim zmierzając na targ, wioząc czy to buraki, czy też kalarepę. Lecz 
tego dnia, na grubej warstwie śniegu pokrywającej most, nie było żadnych śladów 
jakichkolwiek podróżników, bądź spacerowiczów.  W sumie nic dziwnego.  
 

Na środku tego, też oto mostu, zupełnie nieoczekiwanie siedziała naga kobieta. Miała rude, 
długie, rozpuszczone, sięgające do pasa włosy. Twarz jej była paradoksalnie do sytuacji i 
miejsca, szalenie spokojna.  Zupełnie jak by nie odczuwała zabójczego zimna, wiatru i śniegu.  
 

Osoba ta nie przypominała żadnego mieszkańca wioski, przekupki , prostytutki, zakonnicy  czy 
nawet leśnej wróżki. Nie miała na swym ciele żadnych oznak napadu, gwałtu, ani innej formy 
fizycznej przemocy.  
 

Kobieta otulona śnieżnym płaszczem, po prostu siedziała i lepiła ze śniegu miniaturowego 
bałwanka, śpiewając  pewną  piosenkę. Był to utwór spokojny, lecz radosny. Różnił się jednak 
od tych śpiewanych przez rodziny w domowym zaciszu, nie przypominał także żadnej z 
pijackich pieśni, które zazwyczaj można usłyszeć odwiedzając tawernę . Był on inny, 
unikatowy, jakby z obcego świata. 
 

Naga postać, w pewnym momencie, nieoczekiwanie wstała, podeszła do krawędzi mostu i 
bez zastanowienia skoczyła na główkę. Nie leciała zbyt długo. Uderzyła o grubą warstwę lodu i 
nie naruszając jej  skręciła sobie kark. Szkoda, ładna dziewczyna była.    

  
  
  
  
  
  
  
  



  
SSPPUUSSTT  TTYYRRAANNAA  
 
 
 
Malarstwo nazywa si ę sztuk ą, 
A ta osoba? Stoi na przeciw stelarzu, 
To jedynie Antropa? gdzie w niej ta nazwa, 
Wewnątrz, zewn ątrz, mo że cała w tym siedzi? 
Sztuka sama w sobie, ta kobieta? 
owszem, nale ży do tego samego. 
Czy to artysta ma wpływ, czy ta poza, 
Odpowied ź wskazuje na t ą co potrafi, 
Potrafi martwi ć si ę, la ć łzy po schodach. 
Pi ękno, kto to ocenia? Ja mog ę, estetycy na bok, 
sam daj ę warto ści! 
Skoro pokazuje emocj ę: 
cieszy si ę, cieszynianka w ko ńcu; 
smuci, bo ludzie j ą rani ą, ona radzie, i co ?; 
patrzy, nie jest meduz ą, a afrodyt ą: 
nie kamieniej ę, mo że moje serce, bo nie widzi; 
słyszy, cierpi nie rozumiej ąc nierozumowych  
zda ń, mo żliwe? – tak! Ja artysta, tak mówi ę; 
wierzy, zawód jej, ale spada to jak 
orzech od kruka na ulic ę, 
warto próbowa ć, ale auto nie zawsze trafi; 
naiwna, to co najbardziej mnie przeszywa: 
zgroza, przed tym, że zaufanie, oddanie 
słowom rozpruwa jej dobro, jak? 
To ja! Moje zimne barwy, ta zbita, 
nienormalno ść, inno ść moja, 
zła strona, która jest normalna te ż, 
zabija, 
zabija, zbija i obija, 
nienawidz ę swoich pasteli! 
Tylko tyle: 
słysz ę cieszenie si ę mimo smutku, 
ale patrz ę na wiar ę zawart ą w naiwno ści. 
Ostatni pejza ż, chyba? Zale ży; 
dojdzie do powieszenia go na ścianie, 
czy mnie? S ądzę, że i tak ju ż wisz ę. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Kamienica przy ul. Frontowej  
 

Kamienica przy ulicy Frontowej 4 była zwykłą, niespecyficzną kamienicą, o starej 
architekturze z końca XX w. Liczyła 3 piętra : jeden składzik, dwa mieszkania rodzinne i 
mały sklep muzyczny,  z którego od rana słychać było dźwięki  najlepszych komercyjnych 
zespołów. Mieszkanie zaraz nad sklepem zajmował jego właściciel, natomiast piętro wyżej 
mieszkała rodzina Kołatowskich.  

 
Życie państwa Kołatowskich, z pewnością chorowało na rutynę.  
- Karol ! Karol! Pralka si ę zepsuła !! 
- Zamknij ryj, kurwo !! 
- Karol! Pralka si ę zepsuła !! 
- Kurwa!!   Zamknij ryj, mówi ę. Ty kurwo! 
- Czemu ja za ciebie gnoju wychodziłam !?! 
- Bo Piękny jestem, ty kurwo! 
- Czemu ty nigdy do mnie nie mówisz „kochanie”? Ty gnoju! 
- Kochanie, podaj wódki. 
- Napraw pralkę, to dostaniesz. 
- Ty kurwo dawaj wódkę, bo Ci przypierdolę, ty kurwo!!!!!!!!!! 

 
Karol Kołatowski wstał z fotela i ruszył w stronę przestraszonej żony , która zresztą 

nie czekając zbyt długo zamknęła drzwi od kuchni na klucz.  
 
- Otwieraj kurwo, bo cię zabiję!!!!!! 
- Nie otworzę. 
- Otwieraj, ty kurwo. Kurwa otwieraj!!! 

 
Taka małżeńska rozmowa trwała jeszcze jakieś 10 min, gdy nagle w radiu pojawił się 

komunikat: 
 

„Drodzy Bracie i Siostry, muszę poinformować was wszystkich o smutnym, lecz 
prawdziwym fakcie. 5 min temu, kraj niewiernych wystrzelił w stronę naszej wspólnoty 
ładunek atomowy. Niech najpotężniejszy ma nas w swej opiece.” 
 
Niecałą minutę po radiowym ogłoszeniu, na niebie pojawił się rozbłysk.  
 
Kamienica przy ulicy Frontowej 4, podobnie jak reszta kamienic przy sąsiednich ulicach, 
przestała istnieć.   
 
 
 
 
 
 
  
 



 

tttooorrraaa   tttooorrraaa   pppooo   sssyyyccczzzuuuaaańńńssskkkuuu   
 
 

PPPęęękkkaaajjj ąąąccceee   mmmuuurrryyy...       
CCChhhiii ńńńssskkkiii ,,,   nnnaaajjj tttwwwaaarrrdddssszzzyyy   ssszzzmmmaaaccciii aaarrrzzz...   
NNNiii eee   jjj eeesssttteeemmm   nnnaaajjj eeeźźźdddźźźcccąąą ,,,   aaa   wwwiii dddzzzeeemmm,,,   
WWWyyyssstttaaarrrccczzzyyy   ssspppooojjj rrrzzzeeennniii eee   aaa   tttwwwaaarrrdddzzziii eeelll    pppęęękkkaaa,,,   
NNNiii ssszzzccczzzęęę ...   
JJJeeedddnnnooo   zzz   nnnaaajjj wwwiii ęęękkkssszzzyyyccchhh,,,   ccczzzuuujjj ęęę    kkkaaażżżdddyyy   kkkrrroookkk,,,   
ttt rrraaaccchhh,,,   jjj aaakkkbbbyyy   mmmooojjj eee   kkkooośśśccciii    pppęęękkkaaałłł yyy...   
ŁŁŁaaammmiii eee   zzzwwwyyyccczzzaaajjj eee   ttt rrraaadddyyycccjjj ęęę    kkkuuulll tttuuurrręęę ,,,   
mmmóóójjj    sssttt rrraaagggaaannn   ppprrroooccchhhuuu   nnniii eeepppaaarrrzzząąąccceeegggooo,,,   
bbbeeezzz   bbblll ooołłł uuu,,,   aaalll eee   dddzzziii aaałłł aaa...   
ZZZjjj aaadddaaa   nnnaaajjj mmmooocccnnniii eeejjj ssszzzeee   cccuuudddyyy   śśśwwwiii aaatttaaa:::    
ccczzzeeemmmuuu   CCCoooppppppeeerrrfff iii eeelll ddd   pppoootttrrraaafff iii łłł    ppprrrzzzeeennniii kkknnnąąąććć ,,,   
aaa   jjj aaa   nnniii eee???   
RRReeefff lll eeekkktttuuujjj ęęę    jjj eeegggooo   mmmeeetttooodddęęę ,,,   aaalll eee   ssskkkąąąddd   tttaaa   iii lll uuuzzzjjj aaa...   
MMM ooożżżeee   jjj eeesssttteeemmm   pppooodddooobbbnnnyyy,,,   
bbbiii eeegggnnnęęę ,,,   ssstttwwwaaarrrzzzaaammm   iii lll uuuzzzjjj ęęę ,,,   ppprrrzzzeeeccchhhooodddzzzęęę    
ppprrrzzzeeezzz   mmmuuurrr    –––   ccczzzeeemmmuuu   sssiii ęęę    nnniii ssszzzccczzzyyy...   
WWWppprrrooowwwaaadddzzzaaammm   zzzgggooorrrssszzzeeennniii eee   www   jjj eeegggooo   sssttt rrruuukkktttuuurrręęę ...   
CCCooodddzzziii eeennnnnnooośśśććć    ttteeegggooo   nnniii eee   rrrooobbbiii ąąą ,,,   
aaa   ssspppeeecccyyyfff iii kkkaaacccjjj aaa   ccczzzłłł ooowwwiii eeekkkaaa,,,   ooowwwssszzzeeemmm...   
UUUccciii eeelll eeeśśśnnniii ooonnneee   zzznnniii ssszzzccczzzeeennniii eee,,,   kkktttóóórrreee   
sssiii ęęę    wwwyyypppiii eeerrraaa   ssswwwooojjj eeejjj    nnnaaatttuuurrryyy,,,   
aaalll eee   nnniii eee   mmmooożżżeee   jjj eeejjj    uuusssuuunnnąąąććć ...   
PPPrrrzzzeeekkkrrrwwwiii ooonnneee   oooccczzzyyy   lll uuuddduuu,,,   ttteee   sssaaammmeee   cccooo   mmmuuurrruuu,,,   
www   kkkooońńńcccuuu   iii ccchhh   dddzzziii eeedddzzziii ccctttwwwooo...   
AAA lll eeerrrgggiii aaa,,,   zzzaaarrraaazzziii łłł    sssiii ęęę    ooodddeee   mmmnnniii eee,,,   
nnniii eee   tttyyylll eee   mmmóóójjj    wwwpppłłł yyywww,,,   cccooo   śśśwwwiii aaatttaaa   pppsssuuujjj eee   
ooorrrgggaaannniii zzzaaacccjjj ęęę ...   
DDDlll aaaccczzzeeegggooo   mmmuuussszzzęęę    bbbyyyććć    sssiii eeewwwcccąąą???   nnniii eee   mmmaaammm   nnnaaasssiii ooonnn...   
MMM uuussszzzęęę    sssaaammm   bbbyyyććć    ccchhhwwwaaasssttteeemmm,,,   
kkklll aaasssyyyccczzznnneee   źźźdddźźźbbbłłł ooo   nnniii eeeuuurrrooodddzzzaaajjj uuu   ddduuussszzzyyy...   
JJJeeeśśś lll iii    tttaaammm   gggdddzzziii eeeśśś    jjj eeesssttteeeśśś ,,,   nnnaaappprrraaawww   mmmnnniii eee!!!    
GGGdddzzziii eee   jjj eeesssttt    mmmooojjj aaa   pppooowwwaaagggaaa,,,   kkklll uuuccczzz   wwwiii ooolll iii nnnooowwwyyy???   
JJJeeedddyyynnniii eee   pppuuurrrpppuuurrraaa   nnniii eeebbbaaa,,,   nnnaaa   kkktttóóórrryyymmm   
kkkooosssyyynnniii eeerrr    sssiii ęęę    ssskkkuuupppiii    uuurrraaatttuuujjj eee   tttąąą    
wwwiii eeeccczzznnnooośśśććć    www   jjj eeedddnnnyyymmm   ppprrrzzzeeeżżżyyyccciii uuu...   
NNNiii eee   nnnuuudddźźź    sssiii ęęę ,,,   wwwzzzyyywwwaaammm,,,   jjj aaakkk   nnniii gggdddyyy,,,   
zzzmmmiii eeeńńń    wwwssskkkaaazzzóóówwwkkkiii !!!    
   

   
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Koniec liczenia na palcach 

 
 Zetknąłem się z dość dziwnym snem wczoraj. Stałem w kolejce bez ludzi, dziwne, bo jak to 

możliwe? Byłem sam przed kasą w jakimś dużym markecie, miałem to odczucie czekania. W koszyku 
miałem herbatę malinową i jakiś litr energetyka. Baba na kasie skasowała energetyk i zaczęła z 
fiskalnej ciągnąć niekończący się rachunek, obwinął ją sam. 

– Pan czeka! Koleżanka mnie zmieni – spadło drugie babsko z góry, a druga zdążyła się zawinąć w 
kilka sekund, ubrać się w swoją kurtkę odblaskową, wyskoczyła zza kasy i już w drodze do wyjścia 
leciała. – ona załatwia wsio! 

Ten kolejny wytwór marketingu i ekonomii obkręcił się w koło siebie, jakieś 1080 stopnia. Ale ta 
babka odeszła od kasy mówiąc jedynie „kasa się spsuła, mąż naprawi”. Po tej gadce wszyscy faceci, 
których było sporo w okolicy: z mięsnego, niosący pudła, innych kas, wąsacze, łysi, brodacze – zaczęli 
się schodzić do tego elektronicznego kuferka. Rozpoczął się wyścig, podejrzewam, że o uznanie tej 
boby, w naprawie machinerii. Wchodzenie na siebie jak ślimaki bez skorup, taki widok mnie 
zaskoczył. Dziwaki, ludzie należący do części tego kołowrotka. Olałem te bydlęta, wychyliłem się w 
stronę wyjścia z nadzieją na wizję wartą większego uznania i zawieszenia oka, było warto. Zobaczyłem 
dziewczynę stojącą, opartą o wózki na zakupy, cała wpatrzona w ziemię. Cudowna osoba. Zawitała w 
mojej powiece, nie wiedziałem jak oderwać wzrok od niej. Okulary, niebieska kurta, czarne włosy; 
nigdy nie miałem typu wśród kobiet bo nawet je nie interesowałem, więc po co zachód? Ale skąd to 
zainteresowanie? Czy to objawienie się tejże abstrakcyjnej miłości, której nie miałem zbudowanej w 
swojej głowie? Nie patrzyła na mnie, ale ja owszem na nią, brak wzrokowego. Czemu taka rzecz we 
śnie a nie w rzeczywistości? Długo trwała ta chwila przyglądania się. Po kilku minutach rozmyślania 
nad jej obliczem, nagle pojawiła się przede mną ściana, znalazłem się na jakimś nieregularnym 
blokowisku – wszystkie budynki miały kolor brudnego złota. Przede mną leżał materac, śpiwór i koc, 
wszystko na zdeptanej trawie. Obróciłem się w drugą stronę, jakiś jebany piknik-party był w toku! A co 
lepsze, same punki wokoło, irokezy, spodnie w kratę, okulele na nosach, kanapki w łapach, opici 
wińskami. Czyżbym się znalazł na pokoncertowym happeningu pomiędzy kartonami. Nigdy nie 
słuchałem muzyki, więc byli mi obojętni, nie wyglądali agresywnie, już dawno siedzieli w jądrze 
ciemności denek butel. Zero niepokoju. Zabrałem materacyk pod pachę, koc rzuciłem na bark, śpiwór 
pod drugą nagą paszkę, idę. Byłem dla nich duchem, nikt nie spojrzał, nikt się nie odezwał. Znalazłem 
się za rogiem jednego z bloków, ujrzałem dosyć jasne światło za nim. Obudziłem się na łące. Jedyny 
raz w swoim życiu żałuję, że ktoś mi nie popatrzył w twarz, że ona nie popatrzyła. Szczęściarz, czy 
pechowiec? Ha, biedna odpowiedź jaka by nie była. 

 Czas nastał, żeby wyjść znów do kultury, miałem absencję czterodniową, najdłuższą w swoim 
okresie przebywania tutaj u brata. Jak zawsze przechodzę przez wiochę, spotykam te same twarze, te 
same mechaniczne ruchy, które są dla nich wszystkich immanentne. Nie ma co o nich wspominać za 
bardzo, straceńcy z urwanymi stryczkami. Dochodzę do mojego wspaniałego wiaduktu, patrzę na 
spływ kajakowy liści, dalej kierunek na rynek. Trawy się kołyszą w rytm ruchów powietrza, zapach bzu 
i innych kwiatostanów, jestem już blisko. W pewnym miejscu usłyszałem pękniętą gałąź, obracam się 
w stronę hałasu. Stoi przede mną ryś, zwierze tych lasów, zwierze, pan, król drzew, naturalny władca. 
Paraliż. Patrzy mi się w mordę, mam się bać? Boję się. Pierwszy raz spotykam tak dużego kota. Niezła 
konfrontacja, atak z jego strony czy ucieczka z mojej razem z tym atakiem. Wygrany bój, nie dla mnie. 
Stanie, czekanie, on jest spokojny, chyba nie chce skoczyć na mnie, może wybierze najbliższy krzak 
albo drzewo? Jak rewolwerowcy z włoskich filmów, który rozpocznie? Przecież nie ma zachodu słońca! 
Nie czas umierać! Kolejne trzaśnięcie, ryś spokojny, ja też, skupiam się na nim. Spoglądam, 
spostrzegam. Bez zmian. Tego się nie spodziewałem, zaskoczenie. Ryś padł. Padła brzoza. Padło 
życie. Strach upadł. 



 Położyło się ciało pod ciężarem kłody. Widzę śmierć, upadek króla. Korona została zniszczona. 
Podchodzę do ofiary, która była jeszcze przed chwilą łowcą, chciałbym coś mu powiedzieć, nie mogę. 
Nie mam prawa. Czekam, może ryknie lekko, nie, nie ma dźwięków, nie ma skomlenia, skonał 
całkowicie. Co teraz? Widok, coś jak zniszczenie Majów, ja konkwistadorem? Natura zrobiła żniwo, las 
zaszumiał, grzyby podrywają pęd, katalizator powietrza zmówił modły. Staram się zajrzeć w jego duszę 
– wyparowała na to wygląda, nie węszę tutaj eteru. Koniec z nim, mój start mety jego życia, oglądam i 
oglądam. 

 Wpadam do zwierzaka, czuje poczucie winy, to ja wpadłem mu w oko, możliwe, że to karma 
jego, karma moja? Nie w tym episteme, nie dowiem się czy miał małe kocięta, z biegiem dni zostaje 
obłażony przez mrówki, Guliwer natury. Zabierają go w otchłań, cząstki materii powoli ubolewają, nie 
tworzą drapieżnika, stają się pokarmem dla całej rzeszy czerwonych krwinek ściółki leśnej. Patrzę mu 
w pysk, płomienia brak w oczach, iskra zapadła się pod ziemię. Oczekuję jakichś zmian? W końcu 
dostaję jednego dnia. Przechodzę kolejny raz przez most, w jej biegu leży fotel, podobny do tego, który 
ma mojego ojca, nie pozwala nikomu na nim usiąść, twierdzi, że to jest jego autonomia w tym domu, 
w tym kraju, na tym świecie. Zawsze miałem marzenie zasiąść na nim. Ale ten jest brudny, jakby 
stary, przewrócony, ten nie jest najlepszy. Wracam do rysia, nadjedzony, nadgryziony, odseparowane 
kawałki leżące pewnie w spiżarni kopca. 

 Kolejny dzień, przechodzę przez most, nie ma czerwonego tronu, kto go wyłowił? Idę do 
miejsca pochówku, stykam się z bardzo enigmatyczną sytuacją: tron stoi na przeciw Ryśka. Czysty, 
jakby nowy, czy to ten sam? Podejrzane, nie wygląda na to, żeby to była magia, nie żyjemy przecież w 
takim świecie, prawda? Kasuje to miejsce, które jest wolne, nikogo w pobliżu, więc chyba mogę 
skorzystać? Może to zwierzak przyprowadził, aby spojrzeć na dramat w wydaniu natury, ale czy spadło 
drzewo to nie był ten akt początkowy i końcowy? Nie mam pojęcia, ryzykuje, siadam! Wygodnie, 
bardzo wygodnie! Niesamowite uczucie! Nie wyobrażałem sobie, że mój ojciec przeżywa taką euforię! 
Jak to? Nie pozwalał mi usiąść, najbliższemu mu krewnemu? Gnój. Mój czas! Przykro jedynie, że 
Rysiek nie ma sposobności sprawdzić tego komfortu. Leży, patrzy na mnie, a ja na niego tak jak to 
wyglądało co dzień. Uczy mnie czegoś? Nie da rady. On zdechł! Ocenia mnie? Na pewno nie! Jestem 
tu JA! JA i moja kultura! Ekstaza, najlepsza chwila mojego życia! Wcześniejszy sen też spadł w otchłań 
teraz, nie ma kolejnej takiej chwili, która mnie nawiedzi! Nie pozwolę na to! Prawie jak bym popadł w 
szaleństwo! Nie ma nikogo, niczego! Gaśnie całe światło dzienne, znikają kolory, kształty wszystko się 
miesza! Jestem jednością, jestem światem, świat jest mną! Ale skąd ten ból? Nagle zaczynam czuć 
kucie, podgryzanie, świszczenie w uszach! Coś mnie nawiedza! Nie, nie! To moje poświęcenie, moja 
ofiara! 

– Kurwa! Mało Ci jednego strzała? Chcesz kolejną serię po ryju! Wypierdalaj z naszej meliny! 

Co to ma znaczyć, muszę stąd uciekać! Wataha żuli to spotkanie prawie że ze śmiercią! Musze 
uciec stąd, uciec stąd! Najlepiej do domu. Jeszcze zaczną mnie gonić, skoczą do gardła; do chaty 
brata! Nie mogę pozwolić na to! Szybko, szybko, przez most i w dom! 

 Zmachany, pot na czole, plecach, wszędzie. Ale przekroczyłem próg granicy mojego kraju na 
tej ziemi. Mogę odsapnąć ze szczęściem. Karta leży na komodzie w przedpokoju: „Słuchaj synu, 
pojechaliśmy wszyscy na długą wycieczkę, nie mamy pojęcia kiedy do Ciebie wrócimy. Poradź sobie!”. 
Nigdy nie pojechali na wakacje od momentu kiedy tu mieszkam, dziwne. Tamten fotel w lesie był 
wygodny, chyba skorzystam z tej przyjemności tutaj w domu. Puchacz ojca, mój cel, stoi przed 
telewizorem. Siadam! Mmm, to samo uczucie, tak! Będę ciągle wyszukiwał takiej przyjemności! Ale co 
to? Swędzenie, łaskotanie na ręce! Zaglądam na nią, dziwne – mrówki! Aj co one chcą w tej chwili? A 
właśnie, ciekawe czy żulki nie zrobiły nic zwierzaczkowi. 

 
 
 



 
 
 
  

*** 
  
Łap, łapska, 
one są drobne, mają kolory, 
czemu jesteś daltonistą? 
Przygłup – dupek świata kolorów. 
Słyszałeś o tych pierścieniach. 
Jaka barwa dominuje bez niebo. 
Bezbarwność. 
Jesteś szary, gościu. 
Płacz w poduchę, czuj się pasożytem dobroci, zniesiesz więcej upokorzeń? 
Te dłonie potrafią tańczyć, 
tango pestka, zawołaj i będzie wszystko. 
Razem siedzi gdzie chce, teraz to tron niebieski, wodny, 
czemu tam patrzy ta klamka, 
Bo nie zniesie siebie nie będąc 
ruszaną. 
Siano, na nim leżę, a widły 
rozmawiają z plecami, potlacz; 
Tłuczesz to co zbudowałeś, 
wszystkie szklane budowle baryki, 
tłuką się jak kubki z dzieciństwa. 
To co marzysz, chmury, obłoki Ciebie 
zabierają od mojego latawca, 
czemu? Bo diabeł opętał sytuację. 
Kryzys świeży, jak silny? 
Wszystko upada, moja scena schodzi 
do piwnicy, butelki się przewalają. 
Straciłem wiele, nie ma umowy w tym 
surowym świecie, ja noby uzupełniam. 
Ale co? chyba struny od gitary, które 
nie dają dźwięków. 
Cisza nam pozostaje. 
Ja ją zmarnowałem. 
Mam myśl, że jest jakiś ochłap 
zazdrości strojenia. 
Zepsuty instrument stroić; 
możliwe czy nie, 
chciałbym. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Bonifacy my śli o kuwecie z ko ści słoniowej 
 
2 miliardy hiszpanów nie wierzy 
że jest ich tylko 40 milionów 
w dobrym sobrero z Tijuany 
mieści się siedem kojotów 
i matka barmana 
 
nie lepiej z nicości mówić 
o ich robakach  
i namiętnościach 
niż być tam 
i czuć jak wnętrze pustyni 
ma zbyt wiele do powiedzenia 
 
gdy byłem pierwszy raz na pustyni 
widziałem czkawkę kul 
oraz dużo automatów do gier 
zioła prowansalskie odmawiały nam 
prawa do życia 
i uprawiania seksu na motorze 
w kosmosie istnieją przyprawy z ludzi 
silniki wielkości szpilek 
udają grzechotki pszczół marsa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B i e d a  z  s z y b y   
 

 KKaażżddyy  oobbrraaccaa  ggłłoowwęę  zzaa  TToobbąą..  SSaamm  oo  ttyymm  nniiee  wwiieesszz,,  lleecczz  ttaakk  ssiięę  ddzziieejjee,,  bboo  pprrzzeecciieeżż  ggddyy  
ttoo  wwiiddzziisszz--  oo  ppaattrrzzyysszz  jjuużż  mmuu  ww  ttwwaarrzz..  KKoojjaarrzzyyćć  ttoo  mmoożżnnaa  zz  pprrzzeejjśścciieemm  ggrraanniicczznnyymm  ––  
pprrzzeecchhooddzząącc  pprrzzeezz  nniiee,,  mmuussiisszz  ppaattrrzzeećć  pprroossttoo  ww  oocczzyy  mmuunndduurroomm  cciięę  bbaaddaajjąąccyymm;;  ssiieeddzząącc  uu  
ssiieebbiiee,,  nniiee  wwiieesszz  kkttoo  oogglląąddaa..  

  NNiiee  bbyyłłeemm  nniiggddyy  zzaa  ggrraanniiccąą,,  wwiięęcc  kkttoo  wwiiee  iillee  ttyycchh  ffaaccjjaatt  mmnniiee  pprrzzyyggnniiaattaa..  DDoobbrrzzee  jjeesstt  nniiee  
wwyyjjeeżżddżżaaćć  ssttąądd,,  ttuu  nniiee  jjeesstt  ttrraaggiicczznniiee..  TTrrwwooggaa??  PPrrzzeedd  cczzyymm??  NNiikktt  mmnniiee  ttuu  nniiee  ddoocceenniiaa,,  mmoożżee  
bbrraatt,,  aallee  ii  ttaakk  nniiggddyy  oo  ttyymm  nniiee  wwssppoommiinnaa..  MMaamm  sswwoojjąą  ppaassjjee,,  uulluubbiioonnee  zzaajjęęcciiee..  JJeesstteemm  pprrzzeecciieeżż  ww  
ttyymm  ddoobbrryy,,  aallee  kkttoo  ttoo  wwiiddzzii??  DDeejjaavvuu??  CCzzaasseemm  mmnniiee  ooddwwiieeddzzii,,  aallee  kkrróóttkkoo  rroozzmmaawwiiaammyy  ii  rraacczzeejj  
jjeeddnnoossttrroonnnniiee,,  ssttaajjee  ssiięę  jjeejj  ssłłuucchhaacczzeemm  ww  mmoommeenncciiee  jjeejj  pprrzzyyjjśścciiaa..    jjeesstteemm  sszzcczzęęśślliiwwyy,,  pprrzzeecciieeżż  
mmuussii  ssppoottkkaaćć  ttyyllee  lluuddzzii!!  WWiieellkkiiee  sszzcczzęęśścciiee,,  sszzkkooddaa  ttyyllkkoo,,  żżee  rryyjj  mmii  zzaammyykkaa..  LLeejjee  nnaa  nniiąą,,  zzaawwsszzee  
wwrraaccaa..  TTeerraazz  cczzaass  iiśśćć  ddoo  mmiiaassttkkaa..  PPeewwnniiee  bbeezz  oobbeellgg  ssiięę  nniiee  oobbeejjddzziiee..  ––  CChhooddźź  ttuu,,  ddaawwaajj  
mmaammoonnęę!!  ZZaawwsszzee  ttaakk  jjeesstt,,  żżuullkkii  ssppoodd  GGaaddaacczzaa  uuwwiieellbbiiaajjąą  mmii  ddookkuucczzaaćć..  CCaałłee  oobbsszzcczzaannee,,  
ookkuuppuujjąąccee  pprrzzóódd  sskklleeppiikkuu,,  ooppeerraaccjjoonnaalliizzaaccjjee  cceellóóww  mmaajjąą  zzaa  ssoobbąą,,  iinnttuuiiccyyjjnniiee  ddaawwnnoo  jjuużż  ssiięęggnnęęllii  
ppoo  sswwoojjee  wwzzoorrccee..  PPeewwnniiee  oojjccoowwiiee  ttaakk  iicchh  uudduuppiillii::  ssaammii  cchhllaallii,,  bbiijjąącc  bboobbaasskkii  ii  mmaattkkii,,  sszzuukkaajjąącc  
zzaaddyymmyy  nnaa  kkaażżddeejj  ppoottaańńccóówwccee  nnaa  zzaadduuppiiuu..  NNiiee  ppoottrrzzeebbaa  iimm  nniicc  wwiięęcceejj,,  bboo  sszzttuukkęę  pprrzzeeżżyycciiaa  jjuużż  
ooppaannoowwaallii,,  mmaajjąą  mmnniiee  zzaa  nniieeddoorroozzwwoojjaa,,  nniiee  kkrryyjjąą  ssiięę  zz  ttyymm..  CCóóżż,,  ddoosskkoonnaallee  wwiieemm,,  żżee  nniiee  mmoożżnnaa  
mmnniiee  ttrraakkttoowwaaćć  ppoowwaażżnniiee..  DDzziiaadd  zz  jjeeddnnyymm  ookkiieemm,,  bbrrooddaacczzaa  ––  jjaakkiieeśś  ppiięęttnnaaśścciiee  cceennttyymmeettrróóww;;  
bbeezz  jjęęzzyykkaa..  SSkkoorroo  nniiee  mmaamm  mmoowwyy,,  ttoo  jjaakk  mmooggąą  wwoołłaaćć  iinnaacczzeejj  nniiżż  ggłłuuppkkuu,,  dduurrnniiuu,,  dduuppkkuu;;  jjaakk  ssiięę  
nnaajjeebbiiąą,,  kkuurrwwaammii  zzaacczzyynnaajjąą  ssyyppaaćć..  PPrrzzyyzzwwyycczzaajjoonnyy  jjeesstteemm,,  ppeewwnniiee  iicchh  wwyyoobbrraażżeenniiee  oo  mmnniiee  
nnaaddbbuuddoowwaannee  jjeesstt  oo  mmóójj  kkuunnsszztt,,  kkttóórryy  wwyykkoonnuujjee  jjuużż  ttyyllee  llaatt..  KKaażżddyy  ttuuttaajj  mmaa  cczzęęśśćć  mmoojjeejj  sszzttuukkii  
nnaa  kkoommiinnkkuu,,  ww  ssaalloonniiee;;  wwiiddzziiaałłeemm  nnaawweett  jjaakk  ttaakkiiee  sszzaalloonnee  cchhłłooppaakkii  ww  cciivviiccuu  mmiieellii  wwyywwiieesszzoonnee  ttoo  
nnaa  lluusstteerrkkuu,,  oonnii  cczzaasseemm  ooddeezzwwąą  ssiięę,,  ttee  sszzaalloonnee  cchhłłooppaakkii..  WWsszzyyssccyy  jjeeddnnaakk  kkuuppuujjąą  ssąąddzząącc,,  żżee  ttoo  
zzee  wwssppóółłcczzuucciiaa,,  ggóówwnnoo  wwiieeddzząą  ddllaacczzeeggoo  ttaakk  rroobbiiąą..  

  NNiieeddaalleekkoo  ssppaaddaa  sszzaalleeńńssttwwoo  oodd  nnoorrmmaallnnoośśccii,,  aallbboo  ooddwwrroottnniiee??  ZZaalleeżżyy  jjaakk  ssiięę  ppoommyyśśllii  oo  
cczzłłoowwiieekkuu..  MMuussiiaałłbbyymm  ssppaaddaaćć  zz  jjeeddnneeggoo  ii  ddrruuggiieeggoo,,  żżeebbyy  nniiee  ssttaaćć  ssiięę  oowwoocceemm  kkttóórreeggoośś  zz  nniicchh..  
MMoojjaa  rroollaa  ddaawwnnoo  ssiięę  ookkrreeśślliiłłaa,,  jjeesstteemm  oobbsseerrwwaattoorreemm,,  ttoo  jjaa  uussttaallaamm  rreegguułłyy  kkllaattkkoowwaanniiaa  uu  iinnnnyycchh,,  
wwyyssttaarrcczzyy,,  żżee  mmnniiee  zzoobbaacczząą  ii  iicchh  żżyycciiee  bbęęddzziiee  zznniieewwoolloonnee  mmoojjąą  oobbeeccnnoośścciiąą  ww  iicchh  ppaammiięęccii..  WWiissii  
mmii  ttoo,,  ii  ttaakk  nniiee  ppoowwiieemm  pprrzzeepprraasszzaamm,,  ttyyllkkoo  zz  tteeggoo  ppoowwoodduu  nniiee  nnaauucczzyyłłeemm  ssiięę  jjęęzzyykkaa  mmiiggoowweeggoo,,  
wwyyssttaarrcczzyy  ppaappiirruuss  nnaa  kkttóórryymm  kkrreeśśllęę  zzddaanniiaa  bbrraattuu  ii  jjeeggoo  rrooddzziinniiee..  CCaałłaa  wwiioocchhaa  uuwwaażżaa,,  żżee  jjeesstteemm  
nniieeppiiśśmmiieennnnyy  ttaakk  ssaammoo  jjaakk  oonnii,,  wwiieecczznnee  mmrroocczznnee  wwiieekkii  tteeggoo  śśwwiiaattaa..  CCiieemmnnoottaa  ssiięę  rrooddzzii  zz  
iinntteelliiggeennccjjii,,  mmuussii  bbyyćć  gguurruu,,  kkttóórryy  pprrzzyyggnniiaattaa  ggwwooźźddzziiaammii  ddeesskkii  ddoo  ppooddłłooggii,,  aa  ssaamm  kkrręęccii  ssiięę  nnaa  
wwiiaattrraakkuu  ppoodd  ssuuffiitteemm..  

  WWyycchhoowwyywwaałłaa  mmnniiee  ii  bbrraattaa  jjeeddyynniiee  mmaattkkaa,,  ppssyycchhoozzaa  ppoożżaarrłłaa  jjeejj  oośśwwiieecceenniioowwyy  oorrggaann..  ZZaa  
dduużżaa  ssttyycczznnoośśćć  zzee  śśrrooddkkaammii  nnaarrkkoottyycczznnyymmii,,  śśrrooddoowwiisskkoo  aarrttyyssttyycczznnee  zzaappeewwnniiaałłoo  jjeejj  wwsszzyyssttkkiiee  
uużżyywwkkii,,  kkttóórryycchh  zzddoobbyycciiee  ii  ttaakk  bbyyłłoo  wwiieellkkiimm  wwyyzzwwaanniieemm  jjaakk  nnaa  ttaammttee  cczzaassyy..  TTeerraazz  jjuużż  wwiieemm,,  żżee  
ttoo  nniiee  ttyyllkkoo  ddrruuggssyy  ––  mmaallaarrzzee  ii  ggrraajjkkii  mmiieellii  ww  ttyymm  sswwóójj  uuddzziiaałł..  JJeejj  ssppoossóóbb  bbyycciiaa,,  cczzaasseemm  nnaa  
ggrraanniiccyy  żżyycciiaa  ii  śśmmiieerrccii,,  wwyywwiieerraałł  nnaa  nnaass  wwiieellkkąą  pprreessjjęę  iinntteelleekkttuuaallnnąą..  PPrraaggnnęęłłaa  żżeebbyyśśmmyy  cczzyyttaallii  
kkssiiąążżkkii..  NNiieesstteettyy  jjeeddeenn  zz  jjeejj  ssyynnóóww,,  wwiieellkkii  wwóóddzz  bbuunnttuu,,  kkttóórreemmuu  nnaawweett  pprrzzeezz  mmyyśśll  nniiee  
pprrzzeecchhooddzziiłłoo  cczzyyttaaćć,,  cciiąąggllee  llaattaałł,,  ppiioorrąącc  sswwoojjąą  mmłłooddoośśćć  nnaa  wwłłaassnnyy  ssppoossóóbb,,  ppllaammyy  ppoozzoossttaawwaałłyy  
zzaawwsszzee..  II  ttaakk  zzoossttaałłeemm  ssaamm,,  oonn  ttrraaffiiłł  ddoo  ppoopprraawwcczzaakkaa..  MMaattkkaa  ssiięę  ttyymm  nnaawweett  nniiee  pprrzzeejjęęłłaa,,  bbyyłłaa  ww  
ppeewwnnyymm  sseennssiiee  sszzcczzęęśślliiwwaa,,  jjaa  ssppeełłnniiaałłeemm  wwaarruunnkkii  wwpprroowwaaddzzaajjąąccee  jjąą  ww  zzaacchhwwyytt..  SSttoossuunnkkii  zz  
bbrraatteemm  mmiiaałłeemm  ddoobbrree,,  ddoo  cczzaassuu,,  aażż  nniiee  ddoossttaałł  tteeggoo  kkaarrnneeggoo,,  wwgg  mmnniiee  ttoo  nnaawweett  ccaałłąą  iicchh  sseerriięę..  
NNaappiissaałł  ppoo  kkiillkkuu  llaattaacchh  lliisstt,,  mmiiaałł  ssiięę  ddoobbrrzzee,,  wwyyppuuśścciillii  ggoo  ppoo  ooddbbyycciiuu  rreessooccjjaalliizzaaccjjii,,  uucciieekkłł  ddoo  
mmoojjeeggoo  ddzziissiieejjsszzeeggoo  mmiieejjssccaa  ppoobbyyttuu..  AA  ppaannii  aarrttyyssttkkaa  wwcciiąążż  ssppoottyykkaałłaa  ssiięę  zz  bboohheemmąą,,  ttrraacciiłłaa  
wwsszzyyssttkkoo  nnaa  zzddjjęęcciiee  nniieebboosskkłłoonnuu  ii  sspprraawwiiaanniiuu  mmuu  llaańńsskkaa,,  ssiieeddzząącc  nnaa  bbuujjaannyymm  ffootteelluu,,  ppaalląącc  
ddrreewwnniiaannąą  ffaajjkkęę,,  ffaakktt,,  ddoossttaarrcczzaałłaa  mmii  kkssiiąążżkkii,,  rrzzaaddkkoo  jjaaddłłeemm  ddoommoowwee  oobbiiaaddkkii,,  zzaa  ttoo  ppeełłnnee  



bbrrzzuucchhyy  ppóółłkkuull..  SSzzkkoołłaa  ii  nnaauucczzyycciieellee,,  kkssiiąążżkkii  ii  cchhęęćć  iicchh  zzrroozzuummiieenniiaa  ddaałłoo  mmii  bbaarrddzzoo  wwiieellee,,  
rroozzmmaawwiiaałłeemm  ssppoorroo  zz  ggoośśććmmii,,  ww  wwiięękksszzoośśccii  wwyyppaaddkkóóww  kkoońńcczzyyłłoo  ssiięę  mmoojjąą  zzłłoośścciiąą,,  bboo  ppiieerrddoolliillii  
ggłłuuppssttwwaa,,  aallee  ttaakkaa  cceennaa  rroozzwwiijjaanniiaa  ssiięę..  PPoo  zzaakkoońńcczzeenniiuu  nnaauukkii  pprraaccoowwaałłeemm  jjaakkoo  cciieeśśllaa,,  ddaalleejj  
mmiieesszzkkaałłeemm  zz  mmaattkkąą,,  aallee  bbyyłłeemm  ww  ssttaanniiee  zzaarroobbiićć  ttyyllee,,  żżeebbyy  wwyyżżyywwiićć  sswwoojjąą  ggłłoowwęę  ppoodd  kkaażżddyymm  
wwzzggllęęddzziiee..  MMiiaałłeemm  dduużżoo  cczzaassuu  nnaa  pprrzzeemmyyśślleenniiaa,,  ggddyy  ggrrzzeebbaałłeemm  ww  ddrreewwnniiee,,  zzddaarrzzaałłoo  mmii  ssiięę  
wwłłaammyywwaaćć  ddoo  wwaarrsszzttaattuu  ii  kkrraaśśćć  ttrroocchhęę  mmaatteerriiaałłuu,,  ww  ddoommuu  ggrrzzeebbaałłeemm  zz  nniieeggoo  rrzzeeźźbbyy  wwsszzeellkkiieeggoo  
rrooddzzaajjuu,,  ddaawwaałłoo  mmii  ttoo  ssaattyyssffaakkccjjęę..  AAllee  zzddaarrzzyyłłoo  ssiięę,,  ggnniiddyy  mmnniiee  zzłłaappaałłyy,,  nnaa  mmoojjee  sszzcczzęęśścciiee  nniiee  
sskkoońńcczzyyłłeemm  zzaa  kkrraattąą,,  ww  kkllaattccee  zz  ccaałłyymm  zzwwiieerrzzyyńńcceemm  ooddmmiieeńńccóóww,,  bboo  rroobbiiłłeemm  nniieezzłłąą  rroobboottęę..  SSzzeeff  
mmii  wwjjeebbaałł  ttrroocchhęę,,  nniiee  mmooggłłeemm  mmuu  ooddddaaćć,,  bboo  ssttaaddoo  kkóózz  mmuussiiaałłoo  mmnniiee  ppiillnnoowwaaćć  ppoodd  ssaannkkccjjąą  
ppooddoobbnneeggoo  zzaakkoońńcczzeenniiaa  wwssppóółłpprraaccyy..  TTrruuddnnoo..  SSkkoocczzyyłłeemm  kkoolleejjnnoo  ddoo  hhuuttyy  sszzkkłłaa,,  ttaamm  tteeżż  bbyyłłoo  
nniieeźźllee,,  ppoożżooggaa  tteemmppeerraattuurroowwaa,,  ddoo  zznniieessiieenniiaa..  WW  cczzaassiiee  wwoollnnyymm  cchhooddzziiłłeemm  ddoo  bbiibblliiootteekkii  ii  
sszzuukkaałłeemm  ssmmaacczzkkóóww,,  pprraawwddzziiwwyycchh  sszzcczzyyttóóww  ggóórr  llooddoowwyycchh,,  nnaa  kkttóórryycchh  wweettkknnęę  ffllaaggęę  ddwwóócchh  
ppóółłkkuull..  TToo  ccoo  mmiięęttoolliiłłeemm  ww  ppaallccaacchh,,  zzaawwsszzee  ookkaazzyywwaałłoo  ssiięę  ssłłuusszznnyymm  nniieewwiiddoommyymm  ttrraaffeemm..  II  ttaakk  
cczzyyttuu  cczzyyttuu,,  bbyyłłeemm  zzaaddoowwoolloonnyy,,  mmaattkkaa  ooddwwiieeddzzaałłaa  sswwoojjee  ttoowwaarrzzyycchhoo,,  pprroowwaaddzziiłłeemm  
kkoorreessppoonnddeennccjjęę  zz  bbrraacchhoolleemm,,  mmooggłłeemm  lluullaaćć  jjaakk  ssuusseełł..  KKttóórreeggoośś  ddnniiaa  ssiieeddzziiaałłeemm  ww  ddoommuu  ppoo  
pprraaccyy  nnaadd  SSeeiinn  uunndd  SSeeiitt  HHeeiiddeeggggeerraa,,  cciięężżkkoo  ggoo  ddoossttaaćć,,  bbaarrddzzoo  mmii  ssiięę  ppooddoobbaałł,,  JJaa,,  JJeesstteessttwwoo,,  ii  
cchhuujj,,  ww  mmooiimm  pprrzzeekkoonnaanniiuu  bbyyłł  nnaajjlleeppsszząą  rrzzeecczząą,,  kkttóórrąą  ddeekkooddoowwaałł  zzee  zznnaacczzkkóóww  aallffaabbeettuu;;  mmoojjaa  
mmaattkkaa  pprrzzyysszzłłaa  jjaakk  zzaawwsszzee  zzaałłaattwwiioonnaa,,  ttyymm  rraazzeemm  ppaaddłłoo  nnaa  cchhllaańńsskkoo,,  ii  wwiiddoocczznniiee  nniiee  zzaammkknnęęłłaa  
ddrrzzwwii  zzaa  ssoobbąą..  PPoo  nniieeccaałłyymm  kkwwaaddrraannssiiee,,  bbeezz  ggrrzzeecczznnoośśccii,,  bboo  sskkuurrwwyyssyynnyy  nniiee  ppuukkaajjąą,,  wwbbiiłłaa  nnaa  
kkwwaaddrraatt  bbrruuttaallnnaa  wweerrssjjaa  OOllsseennaa,,  nniiee  ttoo,,  ccoo  ttaammttee  lleemmuurryy..  SSiieeddzziiaałłeemm  ww  kkuucchhnnii,,  mmaattkkaa  zzddąążżyyłłaa  
cchhrraappnnąąćć  kkiillkkaaddzziieessiiąątt  rraazzyy  ww  lloożżyy,,  mmnniiee  zzrrzzuucciillii  zz  kkrrzzeessłłaa  ii  zzaacczzęęllii  kkooppaaćć  kkaappcciiaammii  zzaałłoożżoonnyy  nnaa  
ssmmrrooddaacchh,,  ddwwóócchh  zzoossttaałłoo  pprrzzyy  mmooiicchh  kkaattuusszzaacchh,,  aa  ddwwiiee  hhiieennyy  wwbbiieeggłłyy  ddoo  mmaattkkii..  PPoo  kkiillkkuu  kkooppaacchh  
ii  ssttrraacceenniiuu  nniieemmaall  ccaałłeejj  wwyyttrrzzyymmaałłoośśccii,,  zzaacczząąłłeemm  ssłłyysszzeećć  kkrrzzyykkii  mmaammkkii,,  ccoo  ppóóźźnniieejj  ssiięę  ookkaazzaałłoo,,  
bbyyłłaa  ggwwaałłccoonnaa,,  llaannaa,,  cciięęttaa  sszzkkłłeemm  zz  bbuutteelleekk  zz  jjeejj  ppookkoojjuu,,  bbrruuttaallnnee  kkuurrwwyy..  PPoorroozzgglląąddaallii  ssiięę  ppoo  
mmiieesszzkkaanniiuu,,  mmyy  nniicc  nniiee  mmiieelliiśśmmyy,,  wwsszzyyssttkkoo  ttrraaffiiaałłoo  nnaa  cczzaarrnnyy  rryynneekk  ww  iimmiięę  kkoonnttrraabbaannddyy,,  wwiięęcc  
ccmmeennttaarrnnee  nniicc  bbyy  nniiee  zznnaallaazzłłyy..  ZZłłoośśćć  zz  nniieeuuddaanneejj  aakkccjjii  łłoottrrzzyykkoowwaanniiaa  oobbiiłłoo  ssiięę  eecchheemm  nnaa  mmoojjeejj  
ttwwaarrzzyy  ii  ggaaddccee..  OOkkoo  mmii  wwyywwaalliillii  mmooiimm  uulluubbiieeńńcceemm,,  sszzkkooddaa,,  kkssiiąążżkkaa  nnaaddaawwaałłaa  ssiięę  nnaa  śśmmiieettnniisskkoo..  
WW  ooggóóllnnyymm  zzaarryyssiiee  ssmmuuttnnaa  ssyyttuuaaccjjaa,,  ttoo  ttaakk  jjaakk  bbyy  zzrroobbiiłł  mmii  ttoo  tteenn  nniieemmiieecc,,  aa  nniiee  jjeebbaannyy,,  ggłłooddnnyy  
ppoollaacczzeekk  sszzuukkaajjąąccyy  zzłłoottyycchh  ppoossąążżkkóóww  zz  EEllddoorraaddoo,,  ggddyybbyy  nniiee  ppiissaałł  ttyycchh  rrzzeecczzyy,,  ttoo  kkaatt  bbyy  wwyybbrraałł  
cchhlleebb  lleeżżąąccyy  nnaa  ssttoollee..  CCoo  ggoorrsszzaa,,  ddaarrłłeemm  ssiięę  nnaa  ttee  ppaassoożżyyttyy  ssppoołłeecczzeeńńssttwwaa  wwyycchhoowwaannee  pprrzzeezz  
ggaałłkkii  mmuusszzkkaattoołłoowwee,,  wwtteeddyy  wwooddoossppaadd  NNiiaaggaarraa  ppuuśścciiłł  sswwoojjee  wwooddyy..  NNóóżż  ppoojjaawwiiłł  ssiięę  nnaaggllee  ww  rręęccee  
kkssiięęggoowweeggoo,,  ppooddeejjrrzzeewwaamm,,  żżee  ddzziięękkii  sszzttaaffeecciiee  ddrruużżyynnoowweejj..  SSzzyybbkkii  rruucchh,,  dduużżoo  rróóżżaanneejj  wwooddyy,,  aa  
cchhlleebb  ssppeełłnniiłł  ii  ttaakk  sswwoojjąą  rroollęę  ––  oozzoorreekk  nnaa  ppiieecczzyywwiiee..  

  SSąąssiieeddzzii  mmiieellii  ppiieettrraa  bbyy  ppoommóócc  hhuuttnniikkoowwii,,  zz  kkttóórryymm  mmiieesszzkkaallii  pprrzzeezz  jjeeggoo  ccaałłee  żżyycciiee  ww  tteejj  
ssaammeejj  kkaammiieenniiccyy,,  jjuużż  nniiee  wwssppoommiinnaajjąącc  oo  jjeeggoo  rrooddzziicciieellccee..  WW  sszzppiittaalluu  mmyyśślleellii,,  żżee  mmnniiee  nniiee  
ooddrraattuujjąą,,  ttuuzziinnyy  ssiinniiaakkóóww,,  bbrraakkii  ww  nnaarrzzęęddzziiaacchh  zzmmyyssłłóóww..  DDoobbrrzzee,,  źźllee,,  żżee  ssrrookkii  mmnniiee  ppooddrrzzuucciiłłyy  nnaa  
ooddddzziiaałł??  NNiiee  zzaassttaannaawwiiaamm  ssiięę  nnaadd  ttyymm..  OOddzzyysskkaałłeemm  ww  kkoońńccuu  pprrzzyyttoommnnoośśćć,,  ttyymm  ssaammyymm  
oośśwwiiaaddcczzoonnoo  mmii,,  żżee  nniiee  mmaamm  nnoorryy..  AArrttyyssttkkaa  zzoossttaawwiiłłaa  zzaappiiss  ww  tteessttaammeenncciiee,,  żżee  ooddddaajjee  
mmiieesszzkkaanniiee  ddoo  ddyyssppoozzyyccjjii  sswwooiicchh  zznnaajjoommyycchh,,  żżeebbyy  kkuullttyywwoowwaallii  jjeejj  żżyycciiee,,  cczzyyllii  uucchhlleewwaaćć  ssiięę  ww  
ttyycchh  cczztteerreecchh  kkąąttaacchh,,  uuwwaażżaallii,,  żżee  ssaammoo  ggłłaasszzcczzeenniiee  ggaarrddłłaa  jjeesstt  sszzttuukkąą..  TTeeżż  mmii  aarrttootteerraappiiaa..  ŚŚwwiiaatt  
ssiięę  wwyyddaawwaałł  nniieesspprraawwiieeddlliiwwyy,,  kkoolleejj  rrzzeecczzyy??  FFaattuumm??  CCzzyy  ttaakk  mmaamm  ttoo  nnaazzyywwaaćć??  JJaa  uużżyyjjee  tteerrmmiinnuu  
bbaaggnnoo  bbeezz  ddnnaa,,  zz  kkttóórreeggoo  kkiieeddyyśś  ssiięę  wwyyppaaddaa  oodd  ddoołłuu  ii  wwppaaddaa  ppoonnoowwnniiee  ggóórrąą,,  ttaakkii  rreeggrreess  ww  
nniieesskkoońńcczzoonnoośśćć..  BBrraatt  jjuużż  wwiieeddzziiaałł  ccoo  ssiięę  wwyyddaarrzzyyłłoo,,  wwłłaaddzzee  ggoo  ppoowwiiaaddoommiiłłyy  oo  ssyyttuuaaccjjii;;  oodd  
mmoojjeeggoo  bbrraakkuu  ooddppoowwiieeddzzii  nnaa  oossttaattnnii  lliisstt  mmiinnąąłł  kkąąsseekk  llaatt,,  ppoossttaarrzzaałł  nnaass  oobbuu..  JJaakkaa  ttaa  wwiizzyyttaa  
bbęęddzziiee??  CCoo  mmii  mmoożżee  ppoowwiieeddzziieećć,,  bboo  jjaa  jjeemmuu  zzaa  wwiieellee  jjuużż  nniiee  ppoowwiieemm..  PPoojjaawwiiłł  ssiięę,,  pprrzzeeddssttaawwiiłł  mmii  
sswwoojjee  ppoorrttffoolliioo  ––  żżoonnaa,,  ccóórrkkaa,,  ddoommoowwaa  kkooććkkaa,,  ffiirrmmaa  bbuuddoowwllaannaa,,  nnoo  nnoo,,  zzrroobbiiłłoo  wwrraażżeenniiee..  
PPoossttaannoowwiiłł,,  żżee  zz  mmoojjąą  zzggooddąą,,  cczzyy  bbeezz,,  zzaabbiieerraa  mmnniiee  nnaa  sswwóójj  ddoobbyytteekk..  NNiiee  mmiiaałłeemm  ssiięę  ggddzziiee  
ppooddzziiaaćć,,  ooddppoowwiieeddźź  bbyyłłaa  jjeeddnnaa,,  ttrrzzeebbaa  bbyyłłoo  zzaasszzyyćć  ggddzziieeśś  ttee  rraannyy..  

 

 



 

 
Bez porozumień, jak? 
Najzwyklej – są sekrety, 
blaszany kontur tego świata, 
wydaje dźwięki – nie pamiętam, 
słaba pamięć, klasyk. 
Czuję was, nie czuję was, 
prawie się uzupełnia: 
rachunek zero. 
Czyli na ile oceniamy, jak wysoko? 
Tyle znać się i nie wiedzieć, 
nie poczynić postępu, stoi, for hu? 
Widocznie dla mnie, ale czemu 
tak wyszło. 
Ze wszystkiego to mnie boli, 
najmocniej, najszerzej, że są, 
a ile nas tego w nas. 
Sporo, ale jak to? 
Widujemy się rzadziej, cierpisz leci, 
i się dogrywa. 
Spieprzyć to wszystko, blisko, 
konkretnie przy sobie; 
nie mogę, nie chcę, chociaż wiem. 
pozostanie na zawsze ta przyjaźń, 
zostanie niepełna, przez nich, 
przeze mnie? 
Krótki wniosek, kapusta w mordzie 
krąży tej drogi ściana śliska; 
zdecydowanie poleżę w przyszłości, 
nie sam w pamięci, 
sam w realu, 
uciekają w dalekość, po co? 
Sram tym wszystkim, jestem w tyle, 
odtrącony od nich, 
kończę żywot lajkonika spadku formy. 
błądzę, labirynt śmierdzi, 
zawiły na wszech czas, tyle,  
ciastowe szczęki zgryzu, 
miękko mam w tym wszystkim. 
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w kraju samobójców 
strajkowałem, bo chciałem żyć 
 
w kraju nieśmiertelnych 
strajkowałem, bo chciałem umrzeć 
 
ilość zdań jest podobno nieograniczona 
tak samo myślał Winston Churchill  
dopóki nie wyglebał się na wózku 
i nie połknął gówna gosposi 
 
w kraju dwóch wojen 
pragnę trzeciej 
 
w kraju kalekich rządzących sprawnymi 
pragnę być wózkiem 
i gównem gosposi 
 
w przestrzeni między uchem a uchem 
pierwszych astronautów 
szukam prawdy 
i najlepszych ciosów pośmiertnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BOGOWIE SOLARNI OSKARŻAJĄ JEZUSA O PLAGIAT 
 
Kolokwialny skurwiel przysiadł się na moje kolana.  
 - Ty, perfumie.- Powiedziałem. 

- Spierdalaj, kuno.- Odpowiedział. 
 - Spierdalaj, bo pójdę na policję. 
 - Pożałujesz. 
 - Idź sobie, tono. 
 - Przestańmy się obrażać, mam ci coś do opowiedzenia. Nie pożałujesz, skurwielu. 
 - Dobra, tylko szybko, bo trochę ważysz, chuju. 

Zaczął: 
 Jedna kiełbasa zrobiła sobie zdjęcie poza lodówką i wjebała na nasze zimne strony.  Druga 
kiełbasa była awangardowa i nie chciała takich rzeczy widzieć. Każdy produkt jak się wyrwie wreszcie z 
lodówki to robi sobie tam zdjęcie, ale to wie każdy. Awangardowa kiełbasa zaczęła rodzić Kentucky 
masłem. Mrozić lody ciepłych mrozów Piekarów Śląskich. Było wiele takich lodówek. Siedziały w nich 
dziwki, wiedząc, że w ogólnym rozrachunku i tak będą najświętsze. Jedna z nich była sławna. Pisała 
książki, oscylujące wokół filozofii  nauki. Nie miała pojęcia, że jej 8 lat życia w Madrycie zostanie w 
biografii określone jednym zdaniem: Często jeździła na ryby, tak naprawdę nie lubiła życia 
akademickiego. Teraz jest żywa jak Lem, albo Kennedy i mocno się wkurwia, że nie jeździła częściej na 
ryby, bo by napisali, że jeździła bardzo często.  
 - To koniec, kurwo?! 
 - Tak, panglo jebana, i się lepiej nad tym zastanów! 
 - W sumie polubiłem cię na swoich kolanach.  
 - Wiedziałem, że tak będzie, kurwa. 
 - Chcesz ze mną być? 
 - Tak/Nie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
*** 

 
Chciałbym widzieć na nowo kolor, 
nie czerń-biel. 
Płacę cenę, płaczę pannę. 
Moja wina, wielka wina. 
Cytat ten wymagany, 
kreślę te słowa, nie wyprzedzam epok. 
tęsknię za możliwością wzięcia przestrogi, 
pista, pistol, tego trzeba strzelić, 
sam, dobrowolnie poddał się egzekucji, 
wiesz z czego wymierzona, 
z ust człowieku, 
śpisz, spałeś, widocznie tak; 
przecież nie było gongu, to 
czemu zrezygnowałeś z 
wygranej! 
Leżysz i nie wstaniesz, 
nie podsłuchuj tekstów engów 
w klubie, nic nie da. 
Pozostaniesz gnojem. 
Zapukały. 
piękno, odeszło, 
dobroć, odeszła, 
siła, odeszła, 
dusza, odeszła, 
dbanie, odeszło, 
rzeczy, znikły, 
iskra, znikła, 
zainteresowanie, znikło, 
popęd był? tak czy nie, znikł, 
maska, nie było jej, znikła na początku, 
inteligencja moralna, była wyższe, 
nie znałem jej chyba, 
czemu nie wyczułem momentu! 
Koniec, fin, finito, może napisy? 
Uratują? marzę o tym, 
nie miałem wielu muz w życiu, 
a ta stricte wie, co chce, 
widocznie ja nie wiem, biedak, most domem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KONKURS 
 
 

Widzisz ten wiersz? Wymyśl do niego tytuł. Nagrody: autograf od Jahwe i 
Zeusa, szacun na wszystkich osiedlach w europie środkowo-wschodniej oraz 

publikacja zdj ęć twoich upadków. Na adres: diepiard@gmail.com. 
Pamiętajcie- piszcie w, prawie każdej, sprawie. 

 
 
 
oczy murzyna rolowały mi się po udach 
coś wiedziały, ale trzeba było je przekupić 
nie jesteśmy materialistami- mówiły 
ale wiedziałem, że chciały pięknych widoków 
miały dosyć Bronxu 
chciały oglądać Jelenią Górę 
o brzasku 
kiedy studenci mechaniki 
szli zaspani na zajęcia 
 
pewien żebrak zabił o 4:00 ich wykładowcę 
wyciął jego twarz 
wziął jego klucze, umył i się i przebrał 
wyjebał jego żonę 
utulił jego dzieci 
i zjadł owsiankę 
 
studenci mechaniki byli tak zaspani 
że nie zauważyli ró żnicy 
mechanika żebru- powiedział wykładowca 
snejki na komórkach 
najki na stołach 
drzwi się otworzyły 
a do sali wturlało się 17 tysięcy 
murzyńskich oczu 
 
mimo że jestem tylko woźnym 
takie widoki nie pozwalają 
dalej żyćłoby się zdarzyć, aby te poranne zorza nie biły prosto w twarz? No zapewne, wystarczyłyby zasłony osłaniające wlot 
do pokoju. Albo czemu Słońce ma prawo zaglądać na wszystko zza widnokręgu? Nie wiem, czy jest możliwość dla innego stanu 
rzeczy, nie na tym moja postawa, należąca do tego świata polega. Oczywiście dla mnie ważniejsze jest zajmowanie się 
codziennością niż sprawami które stanowczo przewyższają ich rozwiązania. 

  


