
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUTY         Lucjan Chuddy 
 

Masz do wyboru dwie drogi w życiu. Albo w wybierzesz tę, która odpowiada Twoim  
rodzicom, bliskim Ci osobom, ta która odpowiada Twojemu partnerowi, ta którą 
wszyscy już dawno Ci zaplanowali, przez którą wszyscy znani ci osobiście podążają, 
ta wygodna, spokojna, przerażająco nudna, podobna do wszystkich, z małymi 
wzniesieniami, z małymi wyżynami, nizinami, czasem idąc nią idziesz pod wiatr, ale 
ten ciepły, obrzydliwie ciepły, bo przecież wiesz, że za chwile będzie znowu długa 
prosta, potem lekki zakręt, troszkę z górki, trochę słońca za chmurą, trochę w 
deszczu, ta po której idziesz w żółcie obrzydliwych trampkach, które kupiłeś sobie w 
conversie, twoje pierwsze firmowe trampki, idealne na tę drogę, przecież tutaj ich nie 
pobrudzisz, tutaj jedynie twoje białe gumowe czubki mogą lekko zszarzeć, mogą się 
lekko zakurzyć od piachu, będziesz wielce panikował, ale nic wielkiego, strasznego 
się z nimi nie stanie, odłożysz je do szafy za kilka lat w prawie w nienaruszonym 
stanie, po to żeby kupić sobie lepsze buty na tę drogę, te z wyższej półki, te dla 
dorosłych, te w których inni zwracają się do ciebie już per pan, będziesz pastował, 
pucował, dobierzesz eleganckie spodnie, czasem coś luźniejszego, czasem jakieś 
nawet dżinsy wybierzesz, wtedy już będziesz miał dwie pary butów na tę drogę, 
wtedy będziesz mógł przebierać buty do każdej okazji, aż w końcu nadejdzie czas, 
kiedy na drodze pojawią się obok ciebie inne buty, te na czerwonej szpilce, to co, że 
wcześniej były jakieś kamienie na drodze, wiesz, że te czerwone szpilki obok ciebie 
przejdą kolejny odcinek, nie będzie kamieni, będzie spokojnie, będzie tak słonecznie, 
że można by się zerzygać od blasku słońca, uczucie jak podczas przegrzania 
organizmu w lipcu, kiedy jest około 30stopni na dworze, a po tych wakacjach 
czerwone szpilki będą już nudnie podążać za tobą, będą jakby cichsze, 
przyzwyczaisz się do nich i z czasem będziesz przyzwyczajony, że one po prostu za 
tobą idą, bo będą szły, nie odejdą,  później wejdziesz razem z czerwonymi szpilkami 
na małe wzniesienie, obcas zastuka trochę głośniej, przypomni o sobie, żebyś nie 
zapominał, że tam jest, pomartwisz się chwilę o to czy flek nie odpadł, sprawdzisz 
wszystko dokładnie, jak wieloletni szewc, ponaprawiasz je to tu, to tam, a potem 
kiedy przyjdzie wam schodzić z wzniesienia, będą człapać obok was małe trzewiczki, 
och i znowu upalne lato, znowu lipiec, sierpień, czterdzieści stopni upału, czerwone 
szpilki stukają w rytmie radości, podskakują, ty jak wariat zakładasz sandały, chcesz 
stepować, no cóż nie wychodzi ci, za dużo piachu, jak nad morzem w Sopocie, 
piasek skrzypi pod twoimi sandałami, małe trzewiczki i czerwone szpilki zostały 
odłożone gdzieś z boku, bo teraz obok ciebie biegają dwie pary gołych stóp, ach, 
zaszalejesz, zdejmiesz sandały, pobiegasz na parzącym piasku, znowu ci gorąco, 
wkładasz sandały, tym razem już ze skarpetami, czerwone szpilki zamieniają się na 
czarne pantofelki na płaskim obcasie, a te małe trzewiki wyruszają w żółtych 
trampkach z conversa w uliczkę obok, och nie martwisz się przecież o nie, bo 
widzisz, że tamta droga też jest prosta, też jest w porządku, wiesz, że czasem wasze 
drogi spotkają się ze sobą na skrzyżowaniu, czasem znowu będzie lipiec, sierpień, 
trochę mniej upalny, a może i tak samo upalny jak wcześniej, ale te upały będą już 
zawsze takie same, nic nowego cię nie zaskoczy,  będziesz już do tego 
przyzwyczajony, w końcu przyjdzie czas kiedy będziesz szedł wolniej, kiedy 
jakiekolwiek buty będzie ci ciężko dopasować na opuchniętą stopę, nie ze 
zmęczenia, proces puchnięcia pojawił się nagle, nie zdążysz się obejrzeć, a już 
będziesz mógł chodzić  tylko w obrzydliwie pluszowych kapciach, po drodze 
wyłożonej granatowym dywanem z jakimś żółtym wzorkiem, podróżowanie stanie co 
raz bardziej męczące, ty, twoje papucie, i czerwone papucie obok ciebie, będą się 



sunąć, będziesz szurał, aż w końcu nie będziesz w stanie już samodzielnie poruszać 
nogami, będziesz się początkowo wspierał o drewnianą laskę, po czym ktoś ci ją 
zabierze, odłoży ją w kąt, niewiadomo gdzie, może nawet wyrzuci, bez twojego 
pytania zdejmie ci papucie, nasunie czarne skarpetki mocno opinające twoje 
opuchnięte stopy, włoży ci czarne buty, wyjątkowo dla ciebie za ciasne, wyjątkowo 
nie wygodne, i zakopie cię z nimi w czarnej ziemi, gdzie dołączą później do ciebie 
czerwone szpilki, tak bardzo przypominające te z upalnych wakacji, te szalone, 
zwariowane, stukające czasami nerwowo na ciebie, czasami cichutko podążające za 
tobą, a czasami sunące się z tobą chwiejnym, niepewnym krokiem, jakby pijane, 
czekałeś teraz jak zastukają obok ciebie, bo smutno ci tu było samemu, brakowało ci 
nawet tego obrzydliwego upału w lipcu i sierpniu, ucieszył cię ich widok, czekałeś na 
moment, w którym ktoś zapali nagle światło, ciemno tu wcześniej więc myślałeś, że 
zwariowane szpilki coś zmienią, ale nic z tego, leżą spokojnie obok ciebie, może są 
obrażone, może po prostu nie mają ochoty postukać, może odpoczywają, ale coś za 
długo, nie ruszają się przecież tyle czasu, cisza, twoje buty spoczywają w ciszy obok 
czerwonych szpilek, zakopane gdzieś w ziemi, nie słyszysz nad sobą żadnych 
innych butów, przychodzi czas, kiedy twoje buty zaczynają się samodzielnie 
rozkładać, potem przychodzą różnego rodzaju larwy i wszyscy mieszkańcy świata 
podziemnego, żeby nakarmić się twoimi butami, żeby nakarmić się tobą, nakarmić 
czerwonymi szpilkami, żebyście razem znikli pod czarną, ziemią.  
Ale masz do wyboru dwie drogi, nie wiesz gdzie prowadzi ta druga, bo o tej drugiej 
drodze nic nie wiesz, masz przed sobą wybór, którego dokonasz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

bóg stworzył drzewa, aby ukrzyżowali jego syna 
 

zbieraliśmy żołędzie z dębu bartek 
na pewno wyrosną z nich takie stare drzewa 
mama będzie dumna nie każdy takie sadzi 
sąsiedzi będą zazdrościć mimo lepszego auta 
i syna na studiach 
 
mieliśmy godzinę czasu wolnego 
bartek był nudny i podobno miał w sobie beton 
poszedłem się odlać w krzaki a tam paweł 
nakryłem go wsadzał sobie te żołędzie w dupę 
jestem szatanem! diabeł lubi w dupę! 
 
córka mnie spytała co to jest dąb bartek 
już go nie było jakieś pacany go ukradły 
i przypomniałem sobie o tych żołędziach  
o dupie o szatanie a swoich nawet nie zasadziłem 
matki też już nie było i nawet nie wsadziłem nigdy 
chuja w dupę bo żona mówi że nie jesteśmy barbarzyńcami 
jeśli ktoś zrobi krzyż z bartka to będzie na nim wisiał plastikowy szatan 
 
 

Andrzej Bitelow 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ostre czwartkowe najebki                                                             Dzigon 
 
W czwartek umówiłem się z Ryśkiem  na mieście. Zwykłem to robić pod koniec tygodnia, 
gdyż przez pierwsze dni miałem siłę do robienia czegokolwiek. Czwartek lub piątek to 
typowe dni do picia. Zostało mi to jeszcze z czasów studenckich. Zawsze w czwartek 
piliśmy, ponieważ piątek na bani był nietrudny do przełknięcia. Miejscem spotkania, jak 
zwykle z tymi ludźmi, był Ośrodek. Zwykła studencka melina z nutką pseudo artystyczną. 
Zapewne dlatego, że obok mieścił się strasznie trendy teatr muzyczny Capitol. Nigdy w nim 
nie byłem. Nie pociągają mnie śpiewające cioty. Albo jest gra aktorska, albo pierdolenie 
piosenek. Półśrodki, nie lepsza od nich śmierć, jak śpiewał znany wrocławski zespół. Nie lubię 
wchodzić pierwszy do baru i czekać na pozostałych. Jakoś dziwnie się boję, pocę, czuję 
niepewnie. Zazwyczaj stojąc u progu określonego lokalu dzwonię do danego delikwenta i 
pytam się, za ile będzie, blefując, że jestem już w środku. Tak więc dzwonię: 
Chujek jak zwykle nie odbiera – na pewno jest w tramwaju, lub słucha jakiś burackich 
ryśkowych dźwięków ze swojej oldskulowej empetrójki 
W takim razie dzwonimy do Junkersa, który przed samym wyjściem zaoferował się, że 
pojawi się w umówionym miejscu z naszą lesbijską koleżanką Patrycją. 
– Gdzie jesteś, kurwo? – pytam grzecznie po podniesieniu słuchawki z drugiej strony. 
– Jak to gdzie? –  odpowiada – W Ośrodku, są już wszyscy, czekamy na Ciebie. 
– Już wchodzę – odpowiadam lekko zdziwiony.  Pierwszy raz nie muszę na nich czekać 
Na wejściu młoda jaszczurowata dziewczyna, o wyglądzie ambitnej baletnicy w chuście, 
zatrzymuje mnie.  
– Co się dzieje, mała? – pytam grzecznie, lekko zirytowany.  
– Dzisiaj wstęp, jam session już się rozkłada,  5 zeta! 
– Jak to rozkłada? –  uprzejmie pytam próbując sprowadzić ją do poziomu wafla kładzionego 
pod piwo. – Wkręcasz mnie, prawda?! 
– No rozkłada,  zaraz zaczynają, a i tak od 9-tej wejście jest płatne, na plakatach pisze. 
Chyba jest napisane, pomyślałem. 
– Dobra, w takim razie wchodzę na chwilę i sprawdzę, co i jak z moimi znajomymi. 
– Dobra – i już widzę, jak spogląda na mnie bokiem, czy aby za chwile nie będę chciał wbić 
się na Jana. 
Nie jestem takim bezczelnych chujem, jak mówię, że na chwilę, to na chwilę, nie zamierzam 
spędzić tu nawet dwóch minut. Podchodząc do stolika i witając się po kolej, zauważam jakąś 
nową postać. W naszym odwiecznym kółku antyróżańcowym ?!  Hmmmm, ciekawa dupa, 
myślę. Moje wszelkie nadzieje zostają nagle rozwiane. Wszystko staje się jasne. Obok siedzi 
lesba Patrycja. Nici z przyjemnych pogaduszek i rzucania uroku. Ruchania nie będzie, 
przynajmniej dzisiaj. 
–Siema  dziwko – pada z ust Junkersa – co tak późno ? 
Jak, kurwa, późno ? – myślę – przecież spóźniłem się zaledwie 3 minuty. Stolik pełen, Driny 
już porozpoczynane, no fajnie, impreza beze mnie! 
– Ej, dzisiaj jest wstęp?! – pytam zdziwiony. 
– Pojebało Cię?! Weszliśmy tu przed chwilą i nikt o niczym nie mówił. 
Zgłupiałem, już nie wiem, kto mnie wkręca. 
– Dobra, idę zagadać z dupą i zaraz wracam. 
– Szanowna pani, czy mógłbym wypić browar i zaraz grzecznie opuścić wasze przytulne 
gniazdko? 
– W żadnym wypadku – odpowiada lumpiara – albo płacisz i zostajesz, albo wynocha! 
 Odszedłem. 
– Poczekam na was przed wyjściem, a Wy spokojnie dokończcie driny,  idziemy dalej,  
pierdolę ten lokal! 



Po wyjściu dostaję telefon od Junkersa, przez przypadek nie udaje mi się odebrać. Czytam 
cały repertuar owego wrocławskiego Broodwayu, jak na to mówią, i zaczynam się nudzić. 
9.24, gdzie te chuje są ? Zapomnieli o mnie zapewne. Dzwonię. Junkers wielce zdziwiony 
– To ty nadal czekasz? – odpowiada  – Myśleliśmy że się wkurwiłeś i poszedłeś,  zaraz 
wychodzimy 
Tak myślałem, wkurwienie, foch i powrót do domu.  Pierdolić ten wieczór. Miałem nawet 
przez chwile na to ochotę, ale z drugiej strony za bardzo chciałem się napić . Zostaje jeszcze 
browar z Agatą. W jednym z tych jednakowych, jak panny w gimnazjum, angielskim barze 
pod nasypem. Nigdy nie lubiłem tam chodzić. Wchodzisz do jednego, a on taki sam jak 
wszystkie po kolei. 250 m jednakowych spelunek. Co to kurwa, Disneyland?  
Ona zawsze jest chętna. Taki typ wieczne nostalgicznie-melancholijnej sceptyczki o zajebiście 
szyderczym uśmiechu. Lubię z nią pić, ponieważ możemy sobie poobgadywać tych 
wszystkich głupich chujów przewijających się przez nasze życie. Poobrzucamy się błotem, 
powiemy „no to chuj i spierdalaj” i najebiemy się porządnie. Agata ostatnio trochę przeszła. 
Totalna lipoza. Zostawił ją facet czy ona jego, już sam się w tym wszystkim gubię; straciła 
pracę i nie ma gdzie mieszkać. Mały objazdowy cyrk, który co dwa dni wita do innego miasta. 
Od razu, po spotkaniu po latach, wiedziałem, że będzie nam się dobrze rozmawiać. Ma w 
sobie takie coś, co pozwala nie mówić nic, a dobrze się z nią czuć. Bez zbędnego pierdolenia! 
To hasło najbardziej do niej pasuje. 
Wracając do sedna. Wychodzi ekipa, a Monia już od progu rzuca mi się na szyję. 
– O, Dziekan, tak dawno się nie widzieliśmy – mam dla ciebie bilety na Lao Che, czy inne coś 
tam, na które chciałeś pójść. 
– No właśnie, obiecanki sranki, a temat się urwał. 
Wychodzi Rysiek, lekko zalany i robi podobny gest. Co jest? Zjazd pederastów?! Wystarczą 
dwie lesby. Coś się zmieniło? 
– Dobra, koniec przytulania, dawaj, coś zapalimy, mam zajebistą Holandię prosto z Hagi, 
straszny lajcik. 
– Ale co?  Tu chcesz palić? – pyta Rysiek 
Nie dziwi mnie jego reakcja. Od sytuacji z goniącymi go policjantami jest zesrany, jeżeli 
chodzi o palenie w miejscach takich jak alejki, ulice, ławki. Miejsca publiczne, jednym słowem. 
– A co w tym, kurwa, złego? – pytam. – Miejsce jak miejsce, będziemy spacerować i gadać jak 
normalni ludzie. 
Zgodził się. Junkers poczuł się dzięki temu pewniej i odpaliliśmy. W tym samym momencie 
zauważyłem, jak nasze lesbijskie koleżanki trzymają się za ręce. Okej, tolerancja i te sprawy, 
ale kurwa mać… w środku miasta? Jestem jednak za bardzo prawicowy, muszę nad tym 
popracować.  
Palimy blanciwo chodząc jak więźniowie po spacerniaku, w tę i we w tę, i widzę, że nikogo 
oprócz mnie nie bierze.  
Ryśka wzięło na zwierzenia i zaczyna mnie przepraszać za to, że kiedyś, gdzieś tam, komuś 
powiedział,  że byłem w burdelu, a nie zapytał się mnie, czy może. 
– Co ty pierdolisz? – pytam – Dlaczego miałbym być na ciebie zły o taką pierdołę? Jebie mnie 
to, czy rozmawiasz z kolegami, nawet jeśli ma to jakiś związek ze mną. 
Ujrzałem głęboki wydech wychodzący z wnętrza Rysia. Ulga, tylko nie wiem, jakie to miało 
znaczenie. 
– To dobrze – powiedział – Ale wiem, że powinienem zapytać, bo chcę być lojalny wobec 
ciebie. 
A co, ja jestem Twoim fagasem, żebyś musiał się przede mną spowiadać? – pomyślałem. 
Następnie podałem mu blanta. Junkers  zaczął coś mówić, że ma ranking przyjaciół i my 
razem z Iwanem, we trójkę, jesteśmy na jego szczycie. Powiedział, że przyznaje punkty za 
spotkania, imprezy i inne tego typu przyziemne sprawy. Trzeba być nieźle pierdolniętym, 



żeby cos takiego zrobić. Nigdy podobna bzdura nie przemknęła mi przez myśl. Klasyfikować 
znajomych?! Albo ktoś jest kumplem i warto z nim rozmawiać, a jak nie to niech spierdala i 
trzyma się z dala ode mnie. 
Następnie weszliśmy do „Pociągu”. Od progu wiedziałem, że będzie dobrze. Nie wiem 
dlaczego, ale lokal zrobił na mnie wyjątkowo dobre wrażenie. Było dużo ludzi i niezła muza. 
Zamówiliśmy browary i rozpoczęły się rozmowy o niczym. Po chwili zauważyłem, jak nasze 
koleżanki, te od sztucznych penisów, zaczynają się lizać. Co jest? Ale, hej hej… całkiem 
nieźle – pomyślałem. Po raz pierwszy ujrzałem dziewczyny całujące się tak namiętnie jak na 
amerykańskich les pornosach. Mniam mniam…  
Później pamiętam tylko bladą twarz Junkersa i rozmowy bez barwy.  
Kłótnia pomiędzy dobrymi ziomkami rozpoczęła się jak zwykle z niczego. Poszło coś o 
poleganiu na sobie i przychodzenie na umówione spotkania. Gównażeria – pomyślałem. 
Po chwili wyszła Monia z  Junkersem, a chwilę wcześniej dwie panny les. 
Zostałem sam z Ryśkiem. Zaczęliśmy rozmawiać o tej sytuacji, ale wniosków i całej rozmowy 
nie pamiętam. Wiem tylko, że wylądowaliśmy w MC Szicie, na jakimś gównianym żarciu. 
Chciałem iść do KFC, ale Rysiek mówił, że chujnia i ostatnio tam byliśmy. Wydałem całą 
kasę, jaka mi została tego wieczoru. Grzecznie wsiadłem do nocnego busa, jak zwykle nie 
wiedząc skąd, o której i dokąd. Ocknąłem się w środku walcząc ze słuchawkami. Najbardziej 
nie lubię wracać do domu bez muzyki na uszach. 
Przed wejściem do klatki esemes.  
Janina: – Gdzie jesteś?  
Yhy, już wiem co jest grane – najebała się i chce się ze mną kochać. Zwykle dzwoni, lub pisze 
do mnie, jak ma w czubie. Włącza jej się miłość, tylko dlaczego zawsze dzwoni do mnie? Ma 
przecież tego swojego rastamana, u którego mieszka, niech z nim się pierdoli, a nie ze mną, 
w środku nocy.  
To niespotykane, ale miałem wielką ochotę dopić się lub zajebać na dobre. Zadzwoniłem do 
niej.  
– Gdzie jesteś ? – zapytałem. 
– Z Edzią, właśnie wchodzimy do mnie. 
– To dawać dziołchy do mnie na chawirę, spalimy co nie co i wypijemy browary, które nie 
wiem kiedy kupiłem, a nadal stoją w lodówce. 
– Dobra, pomyślę, zaraz napiszę – odpowiedziała. 
Po chwili wiadomość: „jedziemy”. Zrobiło mi się miło. Przyjechały po 15 minutach 
uchuchane. 
Już wcześniej, po wejściu do pokoju przygotowałem jointa, którego mieliśmy w tej chwili 
skonsumować. Dziewczyny trzymały się dzielnie, pogadaliśmy o problemach egzystencji 
codziennej i wypiliśmy cały alkohol. No, prawie cały, zostały jeszcze wina made in Teddy, 
stojące jak zwykle na szafce w kuchni. Dziewczyny, a ja razem z nimi nieźle się porobiliśmy. 
Do niczego jednak nie doszło. Przed snem usłyszałem tylko z ust Janiny  pytanie : 
– Fajny ten Dziekan, czy dać se spokój? – Nie zareagowałem. Odpowiedz nie padła. Może 
było lub nie było skinięcia głową przez Edzię. 
Po chwili zaczęły się lizać. Brzmiało to tak samo jak wtedy w Taurusie. Pomyślałem – co ja tu 
kurwa właściwie robię ? Dwie laski w ubraniach, moich własnych i ja. Dlaczego  w 
ubraniach?! Dlaczego jeszcze się nie pierdolimy na trzy strony Świata ?! 
Przytuliłem mocno Edzię, która nad wyraz wydała mi się chętna i gorąca. Po chwili 
odwróciłem się do Janiny. Sama wsadziła mi ręce pod bluzkę, a ja później do jej wilgotnej, 
wrażliwej cipki. Zaczęła jęczeć. Wyjąłem palce śmierdzące tradycyjnie zgniłą rybą. Zasnąłem 
przy dźwiękach jakiegoś skurwiałego filmu.  
Pobudka o 8.30. Totalny rozpierdol w pokoju, wszędzie puszki, kiepy w świeczkach i burdel 
na ziemi. Nigdy mnie to nie dziwiło i nie przeszkadzało, ale tym razem wyglądało dziwnie. 



Poczekalnia  

 „ W poczekalni stoję i nikogo się nie boję” – to radosne motto życiowe, napisane czerwonym 

mazakiem na brudnej zielonej ścianie dodawało otuchy przypadkowym osobowościom, których życie 

skierowało właśnie tu.                                                                                                                                                          

-„Czekanie nie należy do najprzyjemniejszych czynności, i to nie z powodu marnotrawstwa cennego 

czasu tylko z powodu spięcia, braku luzu, rozumie Pan, to przez  tę poczekalnię tak jest”.                                                

Takie opinie to codzienność. Rozmowy o normalnym życiu schodzą zawsze na dalszy plan. Liczy się 

tylko narzekanie. Wieczne gderanie o tym jaka ta biedna poczekalnia jest chujowa.                    

Zwykle najbardziej nie podoba się kolor ścian czy też obskurnej lampy.                                                                                         

- „Tu kiedyś ludzi ratowano, wie pani, szpital był, lekarze, pielęgniarki?” 

- „A rodzili się też tutaj nowi?”                                                                                                                                            

- „Nie, tylko czasem umierali.”                                                                                                                                                

Drzwi zajmowały drugie miejsce wśród najpopularniejszych obiektów kpin.  Były stare, ciężkie, 

solidne. To że drewniane to zbrodnia. Przyznała to zgodnie cała zmienna ława szyderców. Te drzwi 

wykonał Pan Marek ponad 30 lat temu. Był to pracowity, miły mężczyzna, tylko brakowało mu 

pewności siebie. Dużo pił, cóż przywilej stolarzy i to tych najwybitniejszych. Niestety kiedyś Pan 

Marek stał się jednym z czekających. Głupcy, Debile i Idioci.  Pewnie żaden z nich nie miałby tyle 

odwagi i pewności w głosie, mówiąc face to face Pani Halince że klamki są brudne. Tak naprawdę 

stanowiły najczystszą rzecz w tym całym ponurym miejscu. Tak, klamki były zawsze sterylne.                                       

W rogu, przy końcu poczekalni postawiona była mała metalowa leżanka z fachowo zaścielonym 

czerwonym kocem. Czekający w międzyczasie odprawiają na niej przypadkowe stosunki płciowe. 

Orgie też się zdarzają od czasu do czasu, to jest uzależnione od pomarańczowego zegara z kukułką. 

Te fakty zawsze były pomijane. Tak jakby się nie stały. I tylko w kółko o tej brudnej podłodze.                                      

Nie, w poczekalni nie było ani krzyża, ani obrazu z przenajświętszym zbawicielem. W tym 

pomieszczeniu były to rzeczy zakazane. 100 lat temu gdy powstawała firma, ktoś wymyślił, że będzie 

to idealny środek selekcji. Dwadzieścia lat później zakazano także burki i melonika. Gdy zmienił się 

zarząd na liście rzeczy zakazanych znalazł się także kowbojski kapelusz, kask narciarski i czepek 

kąpielowy.                                                                                                                                                                              

Na półkę na buty narzekano sporadycznie. W tej poczekalni owa półka pełniła formę tablicy 

życiowych skarg i zażaleń . Każdy się wpisał. Ten niepisany przymus raz na jakiś czas wywoływał na 

twarzy oczekujących drobny uśmiech.                                                                                                                                 

- „Pierwszy raz Pan tu jest?”                                                                                                                                                

- „Tak, a Pan?”                                                                                                                                                                      

- „Drugi. Byłem tu kiedyś dwa lata temu, ale wyszedłem”                                                                                                  

- „Nie wyszło?  Tak to jest, zawsze nie wychodzi. Ja jestem zdecydowany”                                                                      

- „Teraz już też jestem pewny, musiałem tylko jedna sprawę jeszcze załatwić”                                                           

- „Rozumiem. Nie uważa Pan, że strasznie brudna ta podłoga?”                                                                                          

Już czas, lampka się zaświeciła. Drzwi otworzyły się, wyszedł z nich karzeł w zielonym garniturze z 

czerwonym krawatem i poprosił dwie osoby . Drzwi się zamknęły, widniała nad nimi złota tabliczka:                            

„Firma, najlepsi fachowcy w usuwaniu kapitału ludzkiego, w zeszłym roku przyjęto 1,5 miliona 

samobójców.”          weasel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w raporcie mniejszości abraham poszedłby do pierdla 
 

wracaliśmy z pielgrzymki jedliśmy leczo 
co mnie to obchodzi ze to jest z węgierskiego 
krzyczał stary gruby ksiądz 
co mnie to obchodzi ze to się zaczęło na pustyni 
jestem najedzony i mam krzyż 
 
gnietliśmy się w szóstkę w jednym namiocie 
on sam spał sam w drugim i chrapał 
baliśmy się ciemności i modliliśmy się do boga 
w oddali wyły wilki a on pierdział po leczo 
 
widziałem go raz bez koszulki zaczął gruby 
i co i co spytaliśmy z zaciekawieniem 
ma na plecach blizny od szyi po dupę 
wszystkich nas przeszyło po skórze 
 
wyspaliście się chłopcy spytał z rana 
tak tak odpowiedzieliśmy chórem 
na skroniach miał pot a sandały śmierdziały 
dla niektórych rzeźnia jest początkiem nieba 
 
 

Andrzej Bitelow 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



PANA ŚMIERĆ MNIE PORUSZYŁA   Wiesław M. Samołyk 
Kawubara zaistniał z powodu głosek. Z powodu ich harmonii. Chociaż ludziom, którzy 

go otaczali, wydawało się, że miał coś wspólnego z barem koło dawnego KW. Ksywa 
pojawiła się nagle i również szybko przylgnęła. Kawubara radził Jaśce, żeby się naprawdę 
zastanowiła, a chodziło o właściciela cmentarza, do którego czuła pociąg. 

 
Przemożny. Jest takie słowo związane z tą sytuacją. Był to gość niski i kędzierzawy, 

na pewno nie pulchny, już raczej barczysty i krępy. Trzymał interes żelazną ręką i bardzo 
zręcznie robił kokosy na nieboszczykach. Janina zamawiała dwa wieńce, kiedy go pierwszy 
raz zobaczyła z bliska. Przypominał jej nie widzianego od dzieciństwa stryjka. Już wtedy 
poczuła ten pociąg. 

Kawubara pisał wiersze. Niektóre z nich będą przepisane i trafią do mojego zeszytu 
jako „przerywniki pełne liryki”. Czy znasz Kingę Dunin? Kocham ją i wycinam sobie obrazki z 
„Niskich Zelówek”, na których ona się znajduje i przyklejam do dużych arkuszy, już mi się 
trochę uzbierało. Arkusze łączę zatrzaskującymi się spinaczami i kiedy oglądam, to tak 
przyjemnie strzela jak woda w rurach, jak ciepło w kaloryferach. 

Na pogrzebie stryja Leona byli nieznani faceci w pięknych garniturach. To nie 
pozwoliło płakać. Nawet ciocię przyblokowało, parskała cicho, smarkając w szarfy. Wszystko 
było nie tak. 

Wszystko było obleśne. Poprawiający się zapis to moja specjalność. 

Nikt nie wie, dlaczego rozjebał mi się tomik 

Krzysztofa Śliwki 

zatytułowany „Rajska rzeźnia” 

i dynda teraz na nitkach kleju 

trzon oderwany od grzbietu.    

Wtedy zaczęła dostawać te emaile z cmentarza, bo on się zorientował, co ona do 
niego żywi. Na przykład „moje serce jest zboczone i złe ))) przyjmij je”. 

Szanowny Panie, ambicją wydawnictwa internetowego literatura.net.pl jest 
zgromadzenie książek czołówki polskich pisarzy. Stąd list do Pana. 

Nikt nie wie dlaczego. 

Mam czternaście lat. Jestem bardzo wysoki. Mógłbym grać w filmach kowbojskich, 
ale nie chcę. Mówią na mnie Buko. Zazwyczaj zasypiam z dłonią na jądrach, uspokajam się i 
już nie chłonę świata otwartymi ustami. Jak to było w jednej książce? „Kiedy wargi tej małej 
kobietki będą się poruszały zwilżone smakiem płci, jego już nie będzie chyba wśród żywych.” 
Mam piętnaście lat, gdzieś w tych granicach się poruszam. Jestem bardzo niski, mógłbym 
grać w filmach erotycznych, ale nie gram, bo obiecałem matce w dniu śmierci. 

 

Odlatuję na mym łożu w przeszłość. 

Jakie łoże, to stara leżanka 

ze śladami szczyn moich przodków. 

Zasypiam. 

Czy oni się chociaż trochę kochali? 

 

Jedyna znana mi kreskówka mówiąca o śmierci. 

 



 
 

     

 

PAWEŁ HRALKE 
 

 

 

 

istnieją rakiety patriot 
 

w maszynie losującej 
jest 13 piłsudskich 
komisja gier i zakładów 
ma wąsy i broń 
 
jesteśmy w ośmiornicy  
piszemy kałamarzem 
czytamy beatnika Jonasza 
jedyny był tak wolny i  
spierdolił z ryby 
 
na wszystkich banknotach 
są mordy zabójców 
bóg by nie płacił 
takimi pieniędzmi 
 
jeden kolega 
marek syn burmistrza  
napisał w toalecie 
„jebać ocean” 
wylosuj mój wytrysk 
płynący z planktonem 
szybciej niż kurwa 
wieloryb patriotyzmu 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Bohaterowie        weasel 
 

Przecież wiedziałem, że tak będzie, każdy z nas równo niósł karabin, nie 
przypuszczając że nie mamy nóg. Maszerowaliśmy jak ślimaki na podbój mrowiska. 
Ślady stup na piasku były tylko gównem z cipy tej jedynej, niepowtarzalnej, 
najpiękniejszej. Potem każdy chciał zjeść omlet, a tu tylko: lasy bez drzew, wściekłe 
psy bez zębów i ta jedna noc. Bez różnicy byłoby, gdyby odbyła się przy słońcu. 
Zachód księżyca nie istnieje, odkąd w Nintendo ryby mają głos.  
 
„Nie można użalać się nad sobą, my nie zaprzepaścimy tego, co potrafimy i 
kochamy. Zmieńmy nazwy podmiotów, zastanówmy się raz ostatni nad czymkolwiek” 
– to on powiedział, a wszyscy słuchali, tak, jakby przemawiało krzesło – Prawda, 
zostało zrobione ze świętego drzewa.  Niosąc je w kierunku żółtego kontenera 
widziałem, jak doniczka spada z 8 piętra i uderza w kota. W tej doniczce nie było 
kwiatów. Nie ma znaczenia gospodyni zza krat, płacz dziecka dilera heroiny i to że 
odbiorą jego mamie najbardziej ulubioną szminkę. Będąc żołnierzem zabiłem na 
pewno więcej ludzi, ale moja 4 żona ma futro z żywych nutrii a córeczka oczko 
wodne w ogrodzie i nowiutki rowerek. Strzelając do rolnika, ojca 5 dzieci i grubej 
brzydkiej flądry, myślałem o tym rowerku. Gdyby nie było go w sklepie, na pewno 
przedsiębiorca stałby się rolnikiem. Za dużo USA , a za mało ropy.  Nie potrafię 
zawiązać buta. Znam imiona wszystkich, którzy strajkowali, ich nazwiska, nazwiska 
ich ojców oraz matek tych od hot – dogów. Jak to możliwe, że zapomniałem, jak się 
wiąże ten cholerny but. Aha, nie mam nóg, zapomniałem… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 WYBIEG      ANDRZEJ KARCZEK 
Myję podłogi po tym całym przedstawieniu. Chodzą kobiety po długim języku 

wybiegu, a wokół ludzie, którzy w jakiś sposób to doceniają. Widzę po mężczyznach, bo 

zawsze oglądam to całe show przez swoją małą dziurkę z kantynce, jak burzy im się krew w 

żyłach. Chcieliby tych kobiet na pęczki. Zadrzeć z nich ubrania za sto miliardów i dobrać się 

do idealnych ciał. Ja zawsze myślę o czymś głębiej. Wiem, że każda z nich ma nerki, 

gruczoły, jelita, szminką nie pomalują środka. Wiem, że też tak mam. W tym chociaż 

jesteśmy równi. Życie to chyba taki wybieg. Rodzisz się jak kwiatek i dochodzisz do miejsca 

pochwał, potem się kurczysz, a ktoś to wszystko zamiata.  

 Ostatnie flesze i pocałunki, kończy się szaleństwo. Pójdą zaraz gdzieś razem pić 

szampana i się cieszyć, a ja po nich posprzątam. Wychodzę powoli ze swojej kantynki. 

Żegnam małe radio, kilka plakatów kobiet chodzących na dole, mam nawet kilka nagich, dwa 

razy zakradłem się im do przebieralni, ale jak są nagie to czar jakby pryska. Ta zgraja potrafi 

zostawić po sobie naprawdę dużo śmieci. Niby tacy dystyngowani, a brudzą jak woźni. 

Czasem znajduje aparaty i portfele, odkładam sobie na lepsze czasy. Dzisiaj jest jakby 

czyściej. Szybko zabieram się do zamiatania. Potem mycie i pastowanie. Schodzi mi zwykle 

góra do dziesiątej, a później powrót do kantynki. Nikt nie wie, że tam sypiam. Nie mam 

gdzie, ostatnia babka wywaliła mnie na zbity pysk. Mówiła, że mam mało kasy i za grosz 

ambicji.  

 - Co tu robisz?- Odzywa się nagle damski głos za moimi plecami. Odwracam się, 

przede mną stoi jedna z nich. 

  - Sprzątam.- Mówię zawstydzony. 

 - I co? Ciężka robota? 

 - Dzisiaj nie jest źle, spadło mało blichtru… 

 - Co mówiłeś? 

 - Nic, nic 

 - Usłyszałam dźwięki i przyszłam sprawdzić. Wszyscy poszli na party, a mi się dzisiaj 

nie chcę.  

 - Tak, tak. – Nie wiem, co powiedzieć i zabieram się do sprzątania. 

 Ona stoi dalej. Krąży sobie. Tupie nóżką. Zaczyna chodzić po wybiegu. Patrzy na 

mnie z ukosa co chwilę. Śmieje się.  

 - Chodź tu do mnie.- Kokietuje.  

 Nie wiem, pewnie jest naćpana. Wszyscy tutaj wciągają biały proszek.  

 - Zostaw tę miotłę, chodź tu do mnie. 

 Wstydzę się jej i tej sytuacji. To pewnie jakaś gra, albo zakład. Wszyscy stoją pewnie 

za kurtyną i czekają, aby mnie wyśmiać. Taka bananowa zabawa moim kosztem. Ona schodzi 

do mnie. Dotyka mnie. Jestem cały spocony. Nie wiem, co zrobić. Próbuję: 

- Ciało się nie liczy! Też masz nerki, płuca, aorty, w brzuchu żarcie!  

- Jesteś słodki.  

 Rytmicznie poruszam się na niej w kantynce. Ona patrzy na swoje nagie zdjęcia na 

mojej ścianie. Widzę siebie na jachcie. Z drinkiem w dłoni. Limuzyny spadają z nieba. 

Kilkanaście ton cycków płynie morzem. Modeleczka jęczy pode mną.- Bieda mnie jebie! 

Bieda mnie jebie!  

 Nie trwa to wiecznie. Ubiera się. Przed wyjściem wyjmuje plik pieniędzy z torebki i 

rzuca mi pod nogi. Zaczynam zbierać, a ona na mnie pluje. – Jest jedna różnica, śmieciu, ja w 

brzuchu mam kawior, a ty serdla, i masz spalić te moje nagie fotki. 

 Patrzę przez szparę. Co za show. Po wybiegu idzie ona. Widzę jej czerwona sukienkę. 

Pod sufitem wiszą anioły. Walą konia. Do mojej dziurki pasuje lufa pistoletu. Naciskam 

spust. Nie widzę, gdzie strzelam. Oddaję 8 strzałów. Wyjmuję broń. Patrzę przez szparę. 

Przez czerwony materiał płynie niebieska krew. Ktoś łapie mnie za ręce. Coś na nie zakłada. 



Identity crisis: the movie 
 
mówi Ja że nie jest 
sklejone z ja 
ogląda film o ja 
 
ja wchodzi do klubu 
nawet nie boli go ta kasa za wejściówkę  
ludzie po kątach rozstawieni 
pierdolnięciem z głośników 
 
ja tuli uda do ud dziewczyny 
i czuje na piersiach jej piersi 
tamte poprzednie 
ja wyrzuca z kieszeni 
 
tyle się dzieje 
mówi Ja że nie nadąża  
 
bo jest cięższe nosi 
to wszystko 
w Sobie 

 

 

 

Filip Pietrek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARA 
Wszyscy tam jechaliśmy. To było jak nowa szansa. Sześć milionów 

robotników, a na każdym rogu praca. Pociągi nadciągały z całego kraju. Ja jechałem 
z północy z moim kolegą Piotrkiem.  

Zakwaterowano nas w hotelu robotniczym. Pokój był obskurny, ale się nie 
przejmowaliśmy. Zająłem łóżko przy oknie, bo Piotrek mówił, że nie lubi światła. Z 
torby wyjąłem plakat Roberta Kubicy. Przylepiłem go czule. Usiadłem na łóżku. 
Patrzyłem mu prosto w oczu, on patrzył w moje oczy. Mieliśmy takie same sępie 
nosy i głębie w oczach. 

Poszliśmy na miejsce spotkania. Rano zbierali się tam robotnicy i czekali na 
pracę. Co chwilę podjeżdżały autobusy i zabierały mężczyzn o szarych twarzach. My 
staliśmy na końcu, ale udało nam się załapać.  

Autobus terkotał na bruku.- Dokąd nas zabierają?- Spytałem pierwszego 
człowieka z brzegu.- Nie mam pojęcia, to zawsze jest zagadka. – Odpowiedział. 
Chciałem pytać go dalej, ale nie wydawał się być zainteresowany rozmową. Autobus 
się zatrzymał. Stanęliśmy przed wielką fabryką. Skuto nas i wpędzono do środka. 

Pracowałem i trochę spałem. To już ósmy miesiąc bez widzenia słońca. Nie 
chcieli nas wypuścić. Piotra już dawno nie spotkałem. Nie wiem, co z nim się stało. 
Pracowaliśmy z maszynami parowymi. Parowały, ale nie wiedziałem po co. Nie 
przejmowały się porami roku, były takie same latem i zimą. Byliśmy smutni. Nie 
pamiętałem nawet, jak wygląda Robert Kubica. Nie pamiętałem jak sam wyglądam. 
Wszyscy mieli wielkie czerwone nosy we wrzodach. Musiałem być tacy jak oni. Byli 
moim lustrem. 

Nie mogłem już prawie wstać. Nosiłem w sobie żelazo. Byliśmy tak słabi, że 
czołgaliśmy się po podłodze. Maszyny parowe były coraz większe i przeraźliwie 
pracowały.- Mam pomysł, ale to ostatnia szansa.- Szepnąłem do chłopaków.- Nie 
zawracaj dupy, zginiemy tu.- Mówię wam, to ostatnia szansa. – O czym ty gadasz?- 
Burknęli. - Pamiętacie Roberta Kubicę?- Ten kierowca? – Tak.- Krzyczmy: Robert 
Kubica! Robert Kubica! Wezwiemy go! Chłopaki cicho się przyłączyli: Robert Kubica! 
Robert Kubica! Sięgnąłem do spodni. Mój penis stał pierwszy raz od pięciu miesięcy. 
Metale ciężkie zrobiły swoje, ale teraz stał na medal. Robert Kubica! Robert Kubica! 
Onanizowałem się. Chłopaki się przyłączyli. Robert Kubica! Robert Kubica! 
Wiedziałem, że przyjdzie. Wiedziałem, że pomoże. Robert Kubica! Robert Kubica! 
Robert Kubica! Ale przygrywał nam tylko bit maszyny parowej. 

W pokoju siedzieli Adam i Bogdan. Przed chwilą przyjechali. Co to za gostek 
na plakacie?- Spytał Bogdan. – Pojęcia nie mam.- Odpowiedział Adam. – Weź go 
ściągnij, mam tu lepszy. Nad łóżkiem zawisł plakat łysego mężczyzny w wąsach i 
zielonej muszce. 
 
 

Hubert Pataj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

kozie mleko z alaski 
 

Tak jak pąki spadają 
spadł z piedestału kwiat paproci 
ile krzyczał? 
tyle by mury Troi się rozpadły 
gryzę wargę; krew gryzie limfocyt 
po co myślimy o sobie? 
cogito wije się jak żmij w trawie 
Ja tylko i wyłącznie 
chciałem otworzyć bramy 
bez klucza, nieodpowiedzialny: 
nie zdobyłem go albo sprzedałem 
tak jak wysoko liście spadną, bo nie jesień 
a wiosna 
jak najwięcej zielonego. 
chrypa smakuje długości chwili 
z czerwca namaluje wigwam, 
ale kto w nim zamieszka 
bolą kości, boli wiór z syrakuz 
bądź cykaty w zegarze 
godzina zajęła się ping-pongiem 
zamiast wytyczać ścieżki 
biada, białko się ścina 
wyblakła turyńska szmata 
już zwątpiłem: czyja to twarz? 
Ja wiem; ta jedna krzyczy 
jak norweg powiedział pędzlem 
szkoda, że historie w bajkach dobrze się kończą, 
bo w świecie mają kolce i waginy dentaty 
 
masłowski 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comfort for living      STAŚ STEFANIAK 
 

 
 
Pomyśl 
Ile jest na świecie ludzi, żyjących na dnie dna dna 
czołgających się, leżących 
gdzieś pod twoim stołem  
pod z Ikei mieszkaniem 
pod podeszwą buta.   
Pomagających sobie nawzajem pełznąć przez gówno 
zabijających muchy i karmiących nimi dzieci 
kulają ze swojego brudu kule, 
którymi potem grają 
o miejsce w kotle. 
I tylko święto, jak  
klik klik klik pii pip, na telefonie, 
NA AJFONIE z góry! 
Wpierw uszy po sobie 
a 
potem hopla!  
Kości tańczą i grzechocząc ochoczo się męczą 
zęby szczerbiąc szkorbutne, wdeptując w klepisko 
 
KIEDY JESZ TO JAKBYŚ SRAŁ IM NA GŁOWĘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



lolo ferrari                                     
 

 

Stare kobiety chodzą się modlić, bo nadal mają nadzieję, że pan Bóg je 

wreszcie wyrucha, a potem się z nim pobiorą. Tak, staną na ślubnym 

kobiercu, a jakiś tłusty Niemiec udzieli im sakramentu. Jeżeli nie z 

Bogiem, to przynajmniej z jego seksownym synem, Jezusem 

Chrystusem. Koleś był faktycznie przystojny, co z tego, że Żyd? 

Mesjasz jest niezły, ale  ma nasrane w głowie. Co za ciul daje się na 

krzyżu powiesić?  Na przeszkodzie staje tylko ta stara dziewica, Maryja, 

czy jak jej tam. Trzeba ją jakoś unieszkodliwić.  Zróbmy jej ołtarzyk, 

pomyśli, że zyskała naszą sympatię (naiwna). Wykiwamy ją! 

Więc litry tłuszczu i zupy dostaną się do Bram Raju. I te śmierdzące 

śmiercią loki w kolorze rtęci (wiesz, o czym mówię?), będą imitacją 

Marlin Monroe. Nastanie Królestwo Obwisłych Cyców i Hipokryzji. Może 

nawet jakieś profity dostanie Spears, Rydzyk i św. Tomasz. 

Sartre’a już nie będzie, bo przecież i tak go nigdy nie było.  

 
 

 

 

 

mgr Ali Akce                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SHOW MUST GO ON         weasel 

- Przepraszam, bardzo najmocniej, zostało jeszcze tylko 5 min. Wszyscy już czekają 

- Niech czekają, nic im się nie stanie 

- Wszyscy przyszli tu specjalnie Ciebie zobaczyć i posłuchać  

- Pff, przyszli bo im brakuje i myślą, że tu to dostaną za darmo  

Większy mężczyzna podszedł do figurki srebrnego orła. Przekręcił lewe skrzydło, głowa się 
otworzyła. Wyciągnął z niej  butelkę dobrej zagranicznej wódki i nalał do dwóch szklanek. 
Oboje się napili. 

- Dobrze smakuje 

- To nie ma smakować tylko rozgrzeszać 

Panowie parsknęli szyderczym śmiechem. Teraz mniejszy by się wykazać wyciągnął z 
kieszeni mały woreczek z białym proszkiem. Posypał .  

- No to szur. 

- Szur. 

Wciągnęli.  Kolejna kolejka wódki. 

- Może już czas wziąć się do roboty? – Niecierpliwił się mały 

- Wiem, co robię, w tym fachu już 20 lat, zaufaj mi i nie gderaj – Wkurwiał się duży 

Bez zbędnej konspiracji oraz wyrzutów sumienia wciągnęli po kolejnej kresce.  

- Co przygotowałeś na dziś? 

- Zobaczysz 

- Nie pierdol, zdradź, o czym będzie opowieść?  

Duży zaśmiał się, kaszlnął i z dziwnym uśmiechem nalał sobie oraz koledze wódki. 

- To nie będzie, mój drogi przypowieść o kolorowym zajączku, miłych przyjemnych 
płaszczyznach odbioru, złotych rybkach, bezczelności, pobłażliwości dla nieudolnych, 
niepewnych i zbyt pewnych matkach, lasach tropikalnych, lądolodach, czy też, otępiałych 
sportowcach, kibiców też pominę. Nie zamierzam dzisiaj prowadzić nudnego monologu o 
lekarstwie na kaszel, kiedy wszyscy potrzebują kokainy. Policję, Lekarzy, Strażaków i 
Rolników też zostawię w spokoju. Być może na końcu coś przytoczę o ślusarzach, ale tego 
nie jestem pewny. 

- Mhm, a co z kurami, kozami, bykami, świniami, leśnymi skrzatami i drewnem na opał? 

- Zbyt politycznie niepoprawne, za duży problem by z tego wyszedł. Nie chcę powtórzyć 
błędu mojego poprzednika, który w lipcu przemawiał o konfiturach z truskawek. To był jego 
koniec. Następnego dnia go zabrali. Trzeba uważać.  

- A ja? 

- Ty, nie patrz im w oczy, tym w ostatnich rzędach, możesz wtedy zamienić się w popiół. 
Wtedy to też byłby koniec. Rozumiem gdyby to było w tłusty czwartek, to by nawet był jakiś 
pomysł. Teraz nie można nawet wspomnieć o łopacie czy młotku, od kiedy w księdze 
pojawiła się przepowiednia mówiąca, iż praca fizyczna jest hobby.  

- Wiem, mój wujek też nie zdał testu i pracuje za darmo w kopalni 20 godzin dziennie. 

- Drukarki, skanery, kamery, samochody, motocykle, skutery, rolki, deskorolki, na raz-dwa- 
trzy zaczynamy. 

Dopili wódkę, wciągnęli po kresce i wyszli do tłumu. Rozległo się głośne śpiewanie i 
rozpoczęło się co tygodniowe nabożeństwo. Rzeczywiście, cały kościół pękał w szwach.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Do tanga 
Śniła mu się kobieta. Nie brzydka, nie piękna, zupełnie codzienna. Miała na głowie 
burzę czerwonych włosów, a na łopatce małe, brązowe serduszko. 
 
- Tatuaż? 
 
- Znamię, skarbie 
 
Kochali się pięć dni w tygodniu, na weekendy znikała. Bardziej wnikliwy ktoś 
zainteresowałby się sprawą, lecz dla utopionego w szczęściu małego chłopca był to 
prosty wymóg sytuacji. Nie można przecież mieć za wiele; co by rodzice powiedzieli. 
Zawsze trzymaj się dobrych chwil, nie naciskaj, nie popychaj, będzie dobrze. Trzy 
lata po rozwodzie, więc chyba wiedzą co mówią. 
 
Razem czytali Prousta, razem spożywali posiłki. Wyrafinowane towarzystwo, 
inteligencka parka na ławeczce. Dla gołębi to ich obecność, nie okruszki z angielki, 
stanowiła przyjemny smakołyk. 
 
Czasami tylko, w dziecięcej ekstazie albo w błogim śnie, złośliwa wątpliwość psuła 
sekundę szczęścia w nieskończoności. Rozum to zły czarodziej i marny doradca dla 
chłopca, który przecież wie lepiej, choć nie musi wiedzieć. Wystarczy leżeć i 
dryfować. Oferować bezwarunkowe zaufanie. 
 
Kiedyś weekend przedłużył się, zawinął nieskończoność i odwrócił bieg. Coraz 
krótsze chwile dwudniowych uniesień podsycały jego głód. Znudzenie kontra 
pragnienie obu stron burzyło szczęście i tworzyło chorobę. Skrupulatność procesu 
zachwyca książkowych psychologów, chłopca straszy i goni po nocach. Stopień 
doktora nie pomógł w zrozumieniu magicznych procesów, które przeistoczyły radość 
w koszmar, wyciągnęły szpony i śmiertelnie raniły duszę czterdziestoletniego 
pierdoły. 
 
Wbrew komediom romantycznym, nie powinno się tańczyć, gdy się nie umie tańczyć. 
Namiętna, życzliwa niewiasta z parkietu nie pomoże, a zaszkodzi. Zanim doktor 
pozna prawdę, zakończy pracę naukową, a właściwie praca zakończy jego. Pewnej 
pochmurnej nocy wyjdzie z obdrapanej kamienicy i przypadkiem wpadnie pod 
pociąg. 
 
Co się stało z kobietą? Poznała Latynosa, on umiał tańczyć. 
 
little_jack 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Komisja 

 

 

Na czym to ja przerw... Więc autor wydał dyspozycje i rozeszła się po kraju owa lista. 

Nie było na niej mojego nazwiska. Poniekąd odetchnąłem. Lista zawierała nazwiska czterech 

krytyków. Wszyscy byli bardzo młodzi. I z Krakowa. Tylko oni mogli napisać recenzję z 

nowego tomiku autora. „A przyjemnie słuchać takie słowa? Przyjemnie!?” Dwóch 

zrezygnowało z ważnych powodów osobistych. Jeden pojechał dorobić gdzieś pod 

Düsseldorfem na plantacji. Drugi wstąpił w związek małżeński i uległszy presji żony 

chwilowo zawiesił działalność krytyczną. Nazywał się January Polok. Takie rzeczy się 

zapamiętuje. A nazwisko autora wypada z pamięci. Trzeci z nich napisał recenzję, która 

została odrzucona przez redakcję ważnego czasopisma. „Panie góral, niech pan się uspokoi, 

bo zawołam sokistę i na tym się skończy”. Czwarty zmieniał swą recenzję wielokrotnie, 

albowiem był perfekcjonistą. Niewątpliwie, kiedyś ją doprowadzi do końca. Autor zmarł w 

międzyczasie. Wiem, że to brzmi, jak w Międzychodzie czy Międzygórzu, ale nic na to nie 

poradzę. Interesuje mnie językowe plugastwo, stylistyczne niezręczności mające w sobie tyle 

powabu i nagłej prawdy o lesie. Zawsze to mam, że mi się los z lasem przejęzycza. 

Domyślam się, że państwu też się to zdarza. Urocze przejęzyczenia tego typu wypełniały 

książeczkę naszego autora. To w jego poezji było najpiękniejsze. Po prostu ósmy cud świata. 

Nie przykładał jednak do tego znaczenia. Cenił w swoim pisaniu coś innego. Częste 

zjawisko. Nasze intencje giną gdzieś po drodze, a czytelnik cmoka nad tym, co wymknęło się 

mimochodem. Zostajesz w pamięci jako duszpasterz, sumienie narodu, a wydawało ci się całe 

życie, że piszesz tylko i wyłącznie świntuszące humoreski. „Ta pani tu pracuje i ma prawo 

wyprosić pana”. Tu musicie państwo wiedzieć, że wielka struktura literacka, coś w rodzaju 

biura, rozpadła się w naszym regionie z tej przyczyny, że lokalnym bibliotekom zabrakło 

pieniędzy. I wtedy z kolegami zarobiliśmy sporo na zapełnianiu tej dziury w życiu 

kulturalnym regionu. Objechaliśmy wszystkie dziury. Zaczęliśmy od Jedliny, a skończyliśmy 

na Lubawce. „Jak się będzie pan wyrażał, to wróci pan do klasy, i to raczej drugiej.” I 

wszyscy byli bardzo zadowoleni, łącznie z paniami organizatorkami, od których 

inkasowaliśmy o połowę mniej, niż funkcjonariusze struktury, poeci biura. 

Nie wiem, o czym mam jeszcze mówić, co państwa interesuje... Tkwimy w tym warsie 

od godziny, a nie padło jeszcze żadne pytanie. Ja gadam sam z siebie i podejrzewam, że o to 

w tym wszystkim chodzi. Podejrzany ma się otworzyć. Podejrzanemu stawia się piwo albo 

kawę. Ja wybrałem to drugie. Potem herbatka, flaki, kanapka z szynką. To wszystko na koszt 

organizacji. Słyszałem o takich przykładach, o takich praktykach, chodziły słuchy o dzikiej 

komisji wędrującej po kraju, ale dlaczego ja, skromny nauczyciel z małej mieściny... Czy 

może chodzi o działalność literacką, którą prowadzę po godzinach pracy? „A uni 

sakramencko walą w dupe i bierą piniondze za chuj”. Wybaczcie państwo, ale te cytaty są 

konieczne. To rzeczywistość w stanie czystym, a nie żadna inkrustacja. Pan nazwany tu 

góralem wrócił, niestety, do warsu i znowu prosi o piwo. Ale pomińmy to. Może 

rzeczywiście za dużo we mnie tkliwości dla tego rodzaju prostoty. Czy o to państwu chodzi? 

Czy mam się kajać za ten wrodzony turpizm i ekspresjonizm? Wywodzę się z nizin 



społecznych, gdzie  przeszedłem twardą szkołę charakteru. Tak jak powiedziałem w 

Bielawie, nie można było roztkliwiać się i pokazywać po sobie miękkości, jakieś tam pisanie 

wierszyków czy mówienie o wierszykach nie wchodziło w grę. Odpowiadałem tam na 

pytanie z sali, czy poetą trzeba się urodzić. Jak najbardziej tak, ale potem trzeba długo to 

ukrywać, bo „cię wydupcą na stojąco”. To, oczywiście, nie mój wtręt, kolega góral nie 

powinien dostać tego czwartego piwa i wpierdalać się do cudzego tekstu. Młody bielawianin 

drążył temat i dowiedział się wtedy, że... Proszę? Gdzie to było? W klubie „Pozytywka”. 

Wreszcie się ktoś odezwał. Wiedziałem, że ta pani pierwsza pęknie. Głos mnie zaskoczył. 

Drobna blondynka powinna mieć inny głos.   Gdzie my to jesteśmy? „Przewijanie silników, 

ulica Toszecka”. Czy to nie Gliwice? 

Więc autor wydał dyspozycje i rozeszła się po kraju owa lista. „Kurwa, ja je zawsze 

sobo”. Godne pozazdroszczenia. Ale o czym to, aha, więc nawet pan Kleks, ten ulubieniec 

naszych milusińskich, nie jest poza podejrzeniami. Czy częstowaliście go już bigosikiem w 

warsie? Otóż, co robił ów mąż... Przypomnijcie sobie państwo stosowne fragmenty. 

Kontrolował sny swoich uczniów. Wyrokował o ich wartości, wybierając tak zwane 

najlepsze, z których wyciągał esencję i z tego lepił te swoje pigułki nasenne. Sugestia jest być 

może niepojęta i nie na miejscu, ale wciąż odnoszę wrażenie, że moje sny są również 

kontrolowane, a jakiś pan Kleks naszych czasów trzyma nas wszystkich w ręku, trzyma za 

wnętrza nasze i sny. No bo jak wytłumaczyć sobie fakt, że zaledwie na dzień przed 

spotkaniem się w tym oto gronie, miałem sen zasadniczy, to znaczy dotyczący zupełnie 

analogicznej sytuacji. Przepraszam bardzo, ale czy możecie wpłynąć państwo na obsługę 

włączającą bez przerwy „Radio Maryja”? Nie irytuje mnie to, lecz dekoncentruje. W 

interesującym was okresie pracowałem nad opowiadaniem będącym dalszym ciągiem tekstu 

zamieszczonego w antologii Wydawnictwa Literackiego. Pomysł opowiadania wzięty był ze 

snu. Tam również stałem przed jakąś komisją. Tutaj siedzę sobie wygodnie. W tym 

wszystkim jest chyba jakiś lęk kastracyjny. Że te komisje mi się tak śnią. Ocenianie, 

przesłuchiwanie, wypisywanie zaświadczeń. Że jestem normalny, że mogę być nauczycielem, 

że nie jestem homoseksualistą. I tak dalej. W tamtym opowiadaniu znów wróciłem do Polski 

z 2057 roku. Zabroniono poezji, zabroniono wolności ducha  i jeszcze dodatkowo rozpoczęto 

pracę nad nowym modelem genetycznym prawdziwego Polaka. Naukowcy odkryli, że 

ludzkość czeka zagłada. Zauważono, że mężczyznom maleją członki. Pierwszy niepokojący 

sygnał nadszedł ze Stanów Zjednoczonych, ale w Polsce postanowiono zająć się tą sprawą 

poważnie. Wzięto przykład z selekcji, jaką stosują producenci filmów pornograficznych. Tam 

granicą jakichkolwiek rozmów jest osiemnaście centymetrów. I jeżeli można zacytować, to 

przytoczę. „Rozumiecie więc, co zaczęło dziać się wokół. Wokół jak wokół, ale we mnie 

samym, w moim sercu. Jakie drżenie, jaki ból. Ukrywam się już siedem tygodni.” I potem 

następują opisy przygód bohatera. Raz nocuje w stogu siana, innym razem podgląda 

niewidomą tancerkę. Pod koniec robi się z tego typowa powieść psychologiczna. Wpływamy 

na morze wewnętrznych monologów bohatera zaszczutego niczym kalekie dziecię w 

starożytnej Sparcie. W końcu sam kładzie głowę pod topór, to znaczy skacze z Pałacu 

Kultury i Nauki, gdzie urządzono nawet specjalne pięterko z wybiegiem dla samobójców. 

Wszyscy faceci z małymi fiutami mogą sobie tam spokojnie skoczyć. Jednostki wybitne są 



wyłapywane przez strażaków, reszta roztrzaskuje się na bruku. Co jest niejasne? O, pan z 

wąsikiem się odezwał... Czyśmy razem nie debiutowali w „Okolicach”, czasopiśmie 

Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy? Dałbym sobie... W lipcu roku 1978 to było... 

Więc dwa piętra niżej ulokowano strażaków. Wysuwają siatkę na pałąku i łapią 

wartościowych. Specjalna Komisja pracująca nawet w nocy zatwierdza i ustala listy 

jednostek potrzebnych. Śledzi się takich delikwentów i kiedy skaczą, wychwytuje. Potem 

czeka ich kwarantanna w ośrodkach lecznictwa zamkniętego i po kilku miesiącach wracają na 

łono społeczeństwa. Wyleczeni, spokojni, z operacyjnie przedłużonym członkiem. To taki 

prezent od rządu. Jesteś wartościowy, to my ci pomożemy. Rękę do ciebie wyciągniemy. I tą 

rządową ręką członka ci naciągniemy w rządowej klinice. Będziesz teraz prawdziwy samiec, 

członek uratowanej przyszłości, a nie jakiś chłystek, konus, kauzyperda. 

Zdaję sobie sprawę, że to ostatnie słowo nie jest tu odpowiednie, ale użyłem je 

wyłącznie z przyczyn fonetycznych. Dobrze zabrzmiało, zaokrąglając frazę. Coś za coś. Bo w 

tym wszczepionym członku będzie zainstalowany czujnik. Tak to sobie wyobraziłem. I on 

zadziała tylko w określonych warunkach. Zareaguje na impuls umieszczony w innym 

czujniku. Czujniku zainstalowanym w jakiejś kobiecie. I cały proces prokreacji będzie 

przebiegał pod kontrolą. Synchronizacją czujników, a następnie logistyką impulsów i 

uniesień sterować się będzie w wielkim, szarym gmachu kojarzonym do tej pory z 

Komitetem Centralnym. I tym samym odwieczne centrum wróci do swojej siedziby. Po co 

ten defetyzm? Że bardzo propagandowe? Ja się nie zastanawiałem, ja pisałem, jak leci. Ja 

zawsze piszę w natchnieniu. Sugerujecie państwo zmiany? A dokładnie, w którym miejscu... 

Więcej optymizmu... A skąd ja go mam wziąć? Nie ma go we mnie, nie ma w świecie. 

Dlaczego pan w kapelusiku sięga po jesionkę? Do Przemyśla jeszcze daleko. Coo? 

Wysiadacie w Krakowie?! I tak mnie chcecie zostawić? Tak z niczym? Że dostanę na piśmie? 

Ale co dostanę? Wyrok, pochwałę, zakaz, prolongatę... Co dostanę? 

Nie zostawiajcie mnie tak. 

 

 

Jerzy Andrzej Krzesny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Filip Pietrek 
 

Ręce 
 
lewa ręka mówi 
ty heteronormatywny chuju 
 
często siedzi w Miejscu 
ma brzuch podbródek i ze czterdzieści lat 
 
prawa ręka mówi 
patrz jaki pedał 
 
chodzi w kapturze 
jest łysa i ma twarde podeszwy 
 
obie ręce są związane 
szarpią się jak je 
sprowokować 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gdyby ziemia miała sznurek, byłaby jojem boga 
max onyszko 

Pierwszy gwóźdź jest najtrudniejszy, potem już idzie z górki. Otwierasz łapkę, 
pokazują się pazury. Nie bacz na to, nie skaleczą cię. Od lat już tak to trwa. Moje 
podwórko jest pełne krzyży. 

Okolica jest jak bułka tarta. Pisk i krzyk. Wolałbym nie mieć uszu. Kolejki 
elektryczne jeżdżą pod nogami. Staram się ich nie rozgniatać, bo za każdą kolejką 
stoi dziecko, jego płacz. Robię zdjęcia swojego podwórka. W różnych konfiguracjach. 
Dodaję nazwę i imię i nazwisko. Są to okładki mojej gazetki. Rozrzucam ją po 
mieście i liczę, że działa. Jeżdżę po ulicach rydwanem zaprzęgniętym w bezpańskie 
psy. – Diabeł jedzie.- Szeptają dzieci. – Nieprawda, to ja, wasz bóg!- Wrzeszcze na 
nich. 

Na moich schodach siedzi farelek zawinięty w koc. – Jestem tu już od dawna.- 
Mówi do mnie.- Susze ludziom stopy, a oni nie wiedzą, jak wiele dla nich robie. 
Suche buty to podstawa egzystencji.- Tak, tak, farelku.- Mówię i odchodzę. Podobno 
na mieście jest pożar. Muszę tam biec wraz ze wszystkimi. Musimy oglądać 
nieszczęście. Gdzieś tam popieli się  życie. Religia nie lubi feniksów w zwykłych 
ludziach. Będzie tylko proch. Dodaj siarkę i saletrę. Może kiedyś kogoś tobą 
zastrzelę, skremowany kolego. Budynek płonął. Nic nie widziałem. Płakałem. Śmierć 
jest płaczem wypływającym z oka życia. Zamiast pogorzeliska widziałem 60metrową 
kiść winogron. Musiały być smaczne. Lizałem je. Próbowałem je pieścić i przyjąć do 
ludzkiej społeczności. Jedno będące wysoko nade mną, odezwało się głosem jak z 
głośnika.- Przestań krzyżować koty,  bratajcie się i przybijajcie sobie piątki. Bycia nad 
kimś nie można wykorzystywać. Pij ze zwierzętami wódkę. Pracuj 8 godzin na 
nockach. Zrób z nich ludzi. Niech poczują, że to trudne, a jeśli chodzi o owoce- to 
nas wpierdalajcie. Jakiś skurwiel stworzył nas na zbyt smacznych. Jebana 
predestynacja. 

Wracałem do domu smutny. W tym domu spłonął mój nauczyciel łaciny. Nie 
znam żadnej sentencji, ale i tak go szanowałem. Butla z gazem postanowiła 
wybuchnąć, pewnie twórca butli z gazem to przewidział. Ci co zrobili bombę 
atomową, wmawiali sobie, że robią czekoladę. Byłem już na swoim podwórku. Koty 
ożyły. Śpiewały. – Lizanie odbytu jest lepsze od mleka. Tektonika prawdy jak głowa 
ryby.- Zamknąć mordy. Nie personifikujcie się, my chcemy tego tylko w bajkach. Nie 
jest nam potrzebne wasze pierdolenie w rzeczywistości. Macie dać się pogłaskać, 
żreć i srać. Pod każdym krzyżem umieszczona była rakieta. Koty wystrzeliły. Cisnęły 
nad miasto. W dziurach po krzyżach znalazłem żigolaków. – To miasto jest za 
biedne na męskie dziwki, kobiety ledwo dają radę kupić dzieciom bułki, wypierdalać 
do L.A, gnoje.-Chcemy zabawiać kobiety za pieniądz.- Odpowiedzieli cicho.- 
Wypierdalać.- Powtórzyłem. Poszli sobie, albo zabrały ich krety. Dziura była już 
pusta. Gotowa na mnie. Zdjąłem spodnie. Zapakowałem w nią. Pompowałem 
nasienie prosto do jądra ziemi. Wiedziałem, że muszą pić je górnicy, skarbnik, w 
końcu legoland wizażysta. Kręciłem się. Helikopter w śniegu. Gdyby ziemia miała 
sznurek, byłaby jojem boga. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teatrologia w szczerym polu  
 

Błądziłem po pustyni błędowskiej 

miałem pojęcie wody, w mordzie susz słodki 

krakałem na wydmach, mlaskałem piachem 

przyszły szynszyle 

dawały mi zamki z piasku na śniadanie 

100 metrów dalej był bulwar 

napis: „pseudomanhattans” 

co za szajs, nawet piach chce mieć gwiazdy 

a tam kaktus kręci scenę o tym jak 

szkło po piorunie wali mieszek egiptu 

Faraon reżyserem 

białe oczy klamry u jego szyi 

miały zaległości w gimnazjum 

odbiło się to na ich insygniach 

latał na wodorostach 

skoczył na basen  

naszczał na jego ściany 

i dostał stówkę od polskiego patrolu 

ci to nawet na Kepler-12, tyle paliwa mają 

wszystko od komendy 

mam dość 

szukam kazamaty pustyń 

a nawet nie wiem czy  

zdałem geografię w LO 

tyle minęło 

stykam się z lizoedypem 

jaszczurem i bratem skorpionem 

 

Irek Plich 
 



IMPERATYW LUSTRZANY               KAMIL TOMASZEWSKI 

Uwielbiam sufity, regularnie rozmawiam ze swoim, robię to również w tej chwili. Cholera, napisałem kiedyś piękną 
odę poświęconą swojemu własnemu sufitowi. Myślę, że jesteś mi od kilku dobrych miesięcy lustrem. 
 Mam wrażenie nawet, iż wiem dlaczego – w istocie stałem się Tobą, sufitem. Przepełnia mnie przeróżna gama 
emocji, jednakże pozostaję niewzruszony, Twardziel. Tak właśnie byś powiedział widząc mnie z piwem w ręku w swoim 
ulubionym barze. Jasny gwint, gdybyś tylko wiedział... Co ja mówię - gdybyś słyszał ten głośny krzyk... 
 Cierpię tylko i wyłącznie z powodu własnego charakteru i usposobienia. Straszliwie niełatwo jest być niewrażliwym 
wrażliwcem, uwierz mi. Przeżywam najmniejszą głupotę niczym największą tragedię. Kurwa, co się ze mną więc stanie, kiedy 
doświadczę rzeczywistej i personalnej tragedii? Chyba się po prostu powieszę, albo łyknę kilka tabletek na sen zapijając je 
wódką czy piwem. Ale to wiesz Ty, reszta widzi zimnego egoistę nieczułego na ludzkie uczucia. Ale Ty wiesz, że to nie prawda 
suficie. Ty jeden wiesz. 
 Tak więc leżę tu, totalnie nawalony w samych gaciach przed Tobą, popiardując od czasu do czasu, żeby sytuacja nie 
nabrała niepotrzebnego patosu. Jebać to gówno, mam szczęście, leżę przecież we własnym łóżku i mogę do kurwy nędzy 
puszczać bąki. Czy z życia można wycisnąć jeszcze więcej? 
 Pamiętam, że kiedyś chyba była taka możliwość. Może nie tyle we mnie, co w oczach innych ludzi. Przypominasz 
sobie te wszystkie kobiety, które przewijały się przez to łoże? Kiedyś ta sama pościel, która teraz jest w miarę czysta i w 
miarę świeża, była niezwykle brudnym elementem mojej egzystencji. Jakże cudownie było zasypiać czując przepiękny zapach 
soków kobiety. 
 Jak myślisz, ile z nich płakało przeze mnie? Tyle zranionych serc, nie pamiętam nawet imion. I nagle „puf” i 
wszystko się skończyło, przekroczyłem pewną linię, której nie powinienem był przekraczać – nie mogłem spojrzeć na siebie 
w lustrze, czułem do siebie obrzydzenie. To chyba wtedy zacząłem nałogowo pić, prawda? Nie mogłem znieść faktu, iż 
kupiłem sobie bilet w jedną stronę do piekła... 
 Wtedy zaczęła się pokuta, która była początkiem prawdziwej gehenny. Nie rżnąłem dobrej cipki od ilu? Trzech? 
Czterech? Pięciu miesięcy? Nie chcę nawet o tym myśleć. Uśpiłem swojego kutasa, tylko, że zapomniałem ustawić tabliczki 
„nie budzić pytona”. Cholera, jestem dziś niezwykle zabawny. 
 Ale pamiętasz ją? Ewę? Kiedy pierwszy raz pojawiła się w tym pokoju, ubrana całkowicie normalnie, jak przystało 
na kobietę. Brak dekoltu, zwykłe fatałaszki. Znasz mnie. Jestem wielkim fanem wyobraźni: erekcja gwarantowana – mogłem 
tylko wyobrażać sobie jej idealne ciało pod tymi ciuchami. A jakiś czas później marzenia się ziściły, a ja wyrzuciłem 
wyobraźnię do kosza. Co za idiota stwierdził, iż marzenia się nie spełniają? 
 Mogło jednak do mnie trafić to, że fakt posiadania przez nią mężczyzny, którego kochała i kocha, jest ewidentnym 
zabójcą twardziaka. Nie trafiło. Powiem Ci w tajemnicy, iż ja chciałem obdarzyć tę kobietę miłością. 
 Nie wiem dlaczego, wierzyłem w pomyślność tego planu. Oczekiwałem nagrody za swoją pieprzoną ascezę? 
Szczęścia? Jedyne co powinienem wyprodukować dla siebie to solidny kop w moje blade dupsko. 
 Jak na ateistę stałem się straszliwie wierzącym człowiekiem. Wierzyłem w to, iż Ewa jest moim rozgrzeszeniem. 
Nie mam podstaw twierdzić, że jest moją karą. Kurwa mać, nie mogę żałować tego, że się zakochałem. Tak cudownie jest 
latać niczym Ikar – nawet jeśli czeka nas bolesny upadek. Pytasz mnie więc, kim jest Ewa? Jest karmą. Teraz więc cierpię. 
 Cierpię bo najprościej rzecz ujmując dopuściłem się złych uczynków. Tamten Adam nie przeżywał by tego w taki 
sposób, prawdopodobnie by się uwalił z jakąś panną i właśnie zapewniał jej najlepszy orgazm życia. Ja jestem słaby. Jestem 
małą, wrażliwą i emocjonalną cipką. Pluję sobie za to w twarz, ale pociesza mnie fakt, iż w tym igrzysku absolutu wszyscy 
jesteśmy do złamania. Wszyscy prędzej czy później doświadczymy tej marności własnej bezsilności. Jak wielu z nas płaczę w 
poduszkę, kiedy nikt nie patrzy? 
 Ja płaczę czasami, kiedy akurat nie jestem zajęty piciem piwa. Wierzę w priorytety. Ile to już razy szczyciłem Cię 
swoim pijackim bełkotem tak jak dziś? Moje myśli przeżarte są wódką, wypełnione procentami. One nie są pijane, one są 
totalnie uwalone. Mój głuchy krzyk musi się dziś skończyć. Jestem zmęczony. Te życie to długa podróż, niełatwa. Droga jest 
kręta i wyboista. Noce są najcięższe. Dzień zawsze da się jakoś przetrwać. Poszedłem więc spać. 
 

* 
 

 Źle spałem. Obudziłem się o jedenastej, zrywając się z łóżka w ucieczce przed koszmarem. Nie było wcale lepiej. 
Było chujowo. W istocie nie ma lepszej miary nieszczęścia, kiedy jest Ci źle, wszystko inne brzmi nazbyt poetycko. Jakby 
Szekspir szeptał Ci do ucha. Fatalnie brzmi banalnie, okropnie niewystarczająco, tragicznie nazbyt przesadnie, a źle po prostu 
nie ma odpowiedniej mocy. Chujowo to po prostu idealne określenie, a mi tak właśnie było. 
 Poszedłem więc się porządnie wysrać – mam taką swoją zasadę, potrzeby fizjologiczne są zdecydowanie 
ważniejsze od weltschmerzu. Ot smutek i żal. Czasami musisz to po prostu wyrzucić z siebie. Ludzie nie zdają sobie sprawy z 



tego, jak wypróżnianie może być poetyckie, jak cudownie jest czytać Nienackiego i rozmyślać o tym, o czym on rozmyślał, 
stawiając jednocześnie klocka.  
 Umyłem ręce, a następnie twarz, po czym spojrzałem w lustro. Postać, którą ujrzałem, zdecydowanie nie była 
postacią, której się spodziewałem. 

− Miło Cię widzieć stary druhu – rzekłem do swojego odbicia w lustrze. Odzianego w czarną koszulę, uśmiechniętego 
odbicia – Nic się nie zmieniłeś. 

− Chciałbym to samo powiedzieć o Tobie, ale nie mogę – odpowiedział i poprawił grzywkę opadającą mu na czoło i 
dodał – Wyglądasz idiotycznie, kiedy zaczesujesz się do tyłu. Masz wysokie czoło. A ta broda? Wyglądasz jak 
piczka gwiazdy porno z lat siedemdziesiątych – zaśmiał się. 

− Dzięki. 
− Wygląda na to, że już mnie nie potrzebujesz. Emanujesz czystą perfekcją – rzekł, nie ukrywając ironii. Pieprzony 

mistrz sarkazmu, kutas nad kutasami, tym też właśnie byłem. 
− Wiesz, najwyraźniej też tak myślałem – podrapałem się po głowie – a teraz jesteś tutaj. 

 Mierzyliśmy się wzrokiem przez dłuższą chwilę, dysonans między nami ulegał znacznej redukcji. Chciałem być nim 
znowu, mieć kuloodporne serce, być niezniszczalnym. 

− Ty głupi kretynie, wiem o czym myślisz – przerwało ciszę odbicie. Spojrzał na mnie przeszywająco, tak jakby 
zajrzał do wnętrza mojej duszy. Istny rentgen. 

− I co mi powiesz? Oświeć mnie. 
− Nie możesz mnie wykopać ze swojego środka, jesteś zniszczonym skurwielem. Zawsze byłeś i zawsze będziesz. 

Jesteś wrakiem, którego nie da się naprawić. 
− Nie wątpię w to, co mówisz. Wiedziałem, że prędzej czy później wrócisz – odrzekłem uśmiechając się do niego. 

Wybuchł śmiechem. 
− Z takim podejściem chciałeś rozpocząć swój wymarzony związek? Nie dziw się, że poniosłeś porażkę. Zawsze 

będziesz ją ponosił, bo jesteś martwy. 
− A więc twierdzisz, że nie podołałbym Ewie? - zapytałem. Znałem odpowiedź, pytanie było więc po prostu głupie. 
− Ty nie podołałbyś żadnej porządnej kobiecie. Pamiętasz tę koszulę? - złapał za kołnierz czarnej szaty. Poczułem 

ukłucie w sercu. 
− Oczywiście. Jak mógłbym zapomnieć? 
− Dlaczego więc jej nie nosisz? 
− Nie wiem. 
− To dlatego, że chciałeś ze mnie zrezygnować. Chciałeś się ode mnie odciąć. Nie chciałeś być człowiekiem, który 

żeruje na kobiecych emocjach, który je wykorzystuje. A Ty i ja stanowimy jedność.  
 Nastąpiła cisza. Wiedziałem, że ma rację i czułem jego potęgę, jego siłę. Chciałem na powrót być tym mężczyzną, 
którego widziałem w lustrze. 

− Posłuchaj mnie Adamie. Miałeś już swoją miłość, dzięki niej powstałem ja. Prawdziwy Ty. Helena była jedyną 
kobietą, która Cię pokochała, żadna inna nie obdarzy Cię uczuciem. Próbując rozkochać w sobie Ewę, starasz się 
wrócić do przeszłości, ale ścigasz cienie. Tylko jedna kobieta odczuwała do Ciebie miłość. 

− I ta kobieta nie potrafiła kochać... - powiedziałem bardziej do siebie, niźli do niego. 
− I Ty również nie potrafisz. 

 
* 
 

 Wyszedłem chwilę później z łazienki, ubrany w starą, czarną koszulę. Spojrzałem w lustro w przedpokoju - 

spoglądał na mnie niewyspany Adam w samych bokserkach. Na jego twarzy malował się ból. Poprawiłem koszulę, puściłem 

mu oczko, po czym chwyciłem klamkę i opuściłem mieszkanie. Czas skurwić każdy centymetr własnego ciała. Czas zniszczyć w 

sobie człowieka i uwolnić bestię. Czas przelizać kilka cipek. Jestem przecież zajebisty. 
 

* 
 

 Jako władca nocy, musiałem jedynie przeczekać do wieczora. Reszta pójdzie zgodnie z planem i jeszcze dziś 
pozbawię jakąś kobietę ubrań i wstydu. Tymczasem przechadzałem się po starówce i cieszyłem swoje oczy przeróżnymi 



dziewczętami. Do wyboru, do koloru. Blondynki, brunetki, rude. Szczupłe, chudziutkie o figurze „I” czy te bardziej przy masie 
z pokaźnymi piersiami. Grzeczne dziewczynki i diablice z kolczykami w nosie. Wszystkie tu były, uśmiechnięty wstąpiłem więc 
do kawiarenki i zamówiłem kawę. Świętowałem możliwość posiadania możliwości.  
 Kiedy zaczęło się ściemniać, wsiadłem w pierwszy lepszy tramwaj, który zaprowadził mnie na Wrzeszcz do pubu. 
Usiadłem przy barze, zamówiłem piwo i odpaliłem papierosa. Wspaniały dzień na polowanie. 
 Dostrzegłem kobietę, niewiele starszą ode mnie, po przeciwległej stronie baru. Brunetka, wyglądała mi na 
studentkę, ale mogłem się mylić. Nie każdy musi przecież studiować. Zawołałem barmana. 

− Kto to jest? - wskazałem na dziewczynę. 
− Przesiaduje tu godzinami, stały bywalec. Postawisz jej kilka kolejek i jest dzisiaj Twoja. 

 Łebski koleś z tego barmana. Na takich jak on jest deficyt. Wstałem, chwyciłem piwo i paczkę szlugów, po czym 
powędrowałem do brunetki i usiadłem obok niej. Była już całkiem nieźle wstawiona. Miała na sobie stare dżinsy i fioletową 
koszulę w kratę. 

− Wyglądasz mi na hipiskę – rzekłem. 
− A to dlaczego? 
− To przez te fatałaszki, które nosisz. Stara szkoła. Plus jesteś nieźle uwalona, a wyglądasz mi na stałego gościa tego 

jakże zacnego baru. 
− A co to ma do rzeczy? - zapytała i opróżniła szklaneczkę whiskey z wodą – Co tu ma do rzeczy alkohol? 
− Jeszcze raz to samo dla mnie i dla pani... 
− Andżeliki. 
− Miło mi – ucałowałem dłoń, którą mi podała – Adam. Otóż moja droga Andżeliko, alkohol i dzieci kwiaty mają wiele 

wspólnego. 
 Kelner podał szklaneczki. Opróżniliśmy je jednym haustem. Zamówiłem jeszcze jedną rundkę i sytuacja się 
powtórzyła. 

− Więc Adamie. Może mi o tym opowiesz. 
− Chętnie. 
− Więc chodźmy, mieszkam niedaleko – rzuciła mi zalotne spojrzenie. Bingo.  

 
* 

 Tarzaliśmy się w jej łóżku, całując się bardzo namiętnie. Byliśmy oboje pijani, wypiliśmy po drodze butelkę wina, 
którą kupiliśmy w monopolowym. Zdjąłem jej bluzkę i stanik. Miała ładne ciało jak na kobietę, która tyle pije. Chwilę później 
zdjęła mi koszulę. Miałem niewielki brzuch, jak na faceta, który raczy się tak dużą ilością piwa . Zaczęła rozpinać mi rozporek. 
Nagle uderzyło mnie znajome ukłucie w sercu. Wiedziałem co muszę zrobić. 
 Wyjść. 
 
 

* 
 Wróciłem do domu, wziąłem kluczyki od samochodu i spojrzałem w lustro. Ten sam Adam w bokserkach uśmiechał 
się teraz do mnie. Opuściłem mieszkanie i wsiadłem do auta. Siedziałem przez chwilę, trzymając ręce na kierownicy. Nie była 
to dla mnie nowość, potrzebowałem chwilki na odzyskanie trzeźwości umysłu. Chwila minęła a ja pojechałem na Oliwę, 
cholerną Oliwę.  
 Zatrzymałem się na pustym parkingu, niedaleko jej stancji. Nie wiedziałem jeszcze dlaczego. Jedyne, co było mi 
wiadome, to to, iż musiałem tu przyjechać. Wysiadłem. Odpaliłem papierosa i otworzyłem bagażnik. Leżała tam stara, czarno-
biała koszula w kratę. Zrzuciłem z siebie tą, którą miałem na sobie z całą agresją jaką miałem i cisnąłem ją na ziemię tuż 
obok kałuży i wtedy go zobaczyłem w niej. 
 Patrzył się na mnie z ze złością w oczach. 

− Nie potrzebuję Cię kurwa! - krzyknąłem. Musiałem wyglądać dziwnie na środku parkingu w środku zimy bez 
koszuli. 

− Kłamiesz! 
− Nie! Jesteś wszystkim czym gardzę! - chwyciłem szatę z bagażnika i podszedłem do kałuży z której mnie 

obserwował – Jestem silniejszy, niż Ci się wydaję. 
− Tak myślisz? 



− Ja to wiem – i kopnąłem prosto w wodę, w której się znajdował. 
Założyłem na siebie koszulę w kratę, spojrzałem na zmąconą wodę i wsiadłem do auta. 
Otworzyłem okno i wyrzuciłem fajkę prosto do kałuży. 

− Udław się tym. Ja mam coś do załatwienia – odpaliłem silnik i odjechałem. 
 

* 
 

 Zatrzymałem się na chodniku niedaleko jej domu. „Wyjdź na pierwsze skrzyżowanie. Czekam.” napisałem. I 
rzeczywiście czekałem, mocno zdenerwowany. Otworzyłem schowek i wyjąłem ładnie zapakowany prezent. W środku były 
perfumy. 
 Trwało to chwilę, zacząłem nawet myśleć, że nie zechce mnie zobaczyć. W końcu jednak dostrzegłem ją w lusterku. 
Wysiadłem i podszedłem do niej. 

− Chciałem Ci to dać. Wiem, wiem, że mówiłem, iż oddam go bezdomnej albo wyrzucę, ale kto to robi? - powiedziałem. 
Zapadła wymowna cisza. Po chwili ją przerwałem – Ewo, namęczyłem się pakując się ten prezent, nie chodzi nawet 
o to co jest w środku. Mam kiepskie zdolności manualne, ostatnio nawet zniszczyłem prezent dla ojca przy 
pakowaniu – gubiłem się już w tym co mówię – Weź go, proszę. 

 Wyciągnąłem rękę z prezentem, który Ona chwyciła, po czym zbliżyła się do mnie i pocałowała mnie. Brakowało mi 
tych ust jak cholera i nie zamieniłbym ich na żadne inne. Po chwili oderwaliśmy się od siebie. 

− A co z tymi cipkami? - zapytała. 
− Chyba pomyliłem priorytety. 
− A jakie są priorytety? 
− Ty. 
− Przecież mówiłeś, że jestem toksyczna. 
− Myślę, że jesteś. Podobnie jak ja. 
− Mówiłeś, że Cię wykorzystałam. 
− Wiele rzeczy mówię w złości. 
− Czy to znaczy przepraszam? - Zapytała. złapałem się za czoło i uśmiechnąłem. 
− Nie jestem dobry w przepraszaniu. Ale szczerze żałuję swoich słów. 

 Patrzyliśmy się na siebie. Chciałem, żeby uwierzyła w to co mówię, bo szczerze tego żałowałem. Byłem po prostu 
głupi. Ale tacy właśnie jesteśmy, my mężczyźni. 

− Wiesz, że jestem teraz bez makijażu? 
− Wow – odrzekłem – Chyba mamy erekcję... 
− Musiałeś zniszczyć patos sytuacji, prawda? - zaśmiała się szczerze. 
− Erekcja to szczera reakcja – uśmiechnąłem się do niej .– Ale co ważniejsze, nie uciekłem. 
− Nie, nie uciekłeś... - zbliżyła się i pocałowała mnie. 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



zalać jest czas znowu 
w butwiejącym ziemi rozkładzie 
to-to i znów wylicza w soli 
kościotrupie głowy szczerzą się 
susz zalana yin yang marcepanem 
oszczędna reglamentacja palenia 
wpompują konserwanty w ciało 
spulchniacze na kształt utopca 
włażę do konserwy i zamykam się 
punkt szmata folia gniazdo  
arachnoidy kaffarem zmielne już 
toż to niezdatne do zeżarcia 
mówią robaky i ne - mylą śe pa-nie 
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ogrom knurów zabija mnie  
przez wejście do pochwy 
zadymiony pokój i 
domestos w kiblu 
jak pitbull 
trącąc nocą czas tracąc 
swędzą i śmierdzą 
a tamto to przypadłość wrażliwych mówi 
szuka zguby u butnych proroków 
tajemnica i stolica 
jak i trzyczwarte bytów i niebytów 
taniość i swąd 
trzebaby 
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Marlya Rodowicz 
 

Ten sen prześladuje mne od dawna 
Rozmawiałam z Tobą i patrzyłam Ci w oczy 
Nic nie widziałam 
Dwie niebieskie galaretki 
Nagle zaczęła zsuwać się z Ciebie skóra 
Najpierw zsunęła się do połowy ciała, jak bluzka, 
Aż w końcu spadła cała 
Ja stałam dalej i nie wiedziałam, co myśleć 
Czekałam, aż coś się wydarzy, i patrzyłam na Twoje śmieszne 
trupie rączki, 
Chude paliczki 
Żuchwę i oczodoły 
Nie wydarzyło się nic, zupełnie nic. 
Oglądałam potem fotografię zmiażdżonej jak mandarynka 
głowy 
Była ciepła i przyjemna 
 
Mgr Ali Akce 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

W POSZUKIWANIU MYSTERY CRACOW 

 z małą pomocą absyntu  

 
 

To jest trochę jak "Miasto Pod". Wiecie o co mi chodzi, jeśli czytaliście Neila Gaimana. Każdej z 

tych nocy, szukaliśmy tego w Krakowie. Miejsce, do którego spada wszystko, co się nie mieści, 

jest zbyt dziwne, zbyt magiczne, zbyt popierdolone, by przetrwać w świecie kart kredytowych, 

drogich garniturów, telewizorów na pół ściany, to wszystko, co nie mieści się w społeczeństwie 

zajętym odgrywaniem idiotycznego spektaklu. I choć tutaj i tak noce balansują na granicy 

rzeczywistości, to my poszukiwaliśmy miejsca zupełnie poza. "Krakowa Pod".  

Było przed północą, gdy ponownie wyruszyliśmy by znaleźć to, co przyśniło mi się pewnej 
deszczowej nocy. Jechałem drewnianym pociągiem, trzymając pod pachą szyld pewnej knajpy. 

Dziać się tam miały rzeczy legendarne, na barze polewali Absynt, a w Lucky Strikach ciągle można 

było trafić na jointa. To było MYSTERY CRACOW. Szyld świecił dziwnym, zielonym światłem. 

 To był grudzień, sypał śnieg, mróz pożerał każdą odkrytą część ciała, a my mijaliśmy grupy 

pijaków w różnym wieku i o różnym stopniu spożycia. Dresiarze patrzący spod byka, stereotypowi 

studenci bez grosza, podpite, lekko nieletnie modelki. Szliśmy chyba plantami, potem Szewską i 

zaglądaliśmy do każdej bramy, bo nie mieliśmy najmniejszego pojęcia, gdzie znajdziemy nasze 
tajemne miejsce. A zresztą żeby znaleźć coś zaginionego, trzeba samemu się zgubić. A my nie 

byliśmy jeszcze wystarczająca zgubieni. 

Był z nami CZESŁAW, wiecznie odurzony, filozof środków psychodelicznych, w swoim 

nieśmiertelnym płaszczu, z ręcznie malowanym napisem GOD SAVE THE QUEEN. Jego ekscesy 

alkoholowe były legendarne, często gdy już nad ranem bawiliśmy się w grę: "Gdzie jestem, Kim 

jestem" on wysyłał mnie do domu i pił dalej. Trzeźwiał przy tym w niesamowitym tempie i gdy na 

imprezach wszyscy już leżeli nieprzytomni, on otwierał flaszką i bezskutecznie poszukiwał 

kompanii do picia. W kanjpach wołał: "Wrzućcie mi LSD do piwa!" Uważaliśmy wtedy, ja i on, że 

jesteśmy nową falą BEAT GENERATION, chociaż byliśmy tylko kolejnymi pijaczkami.  

Przebyliśmy Sławkowską i rozglądając się po rynku, uznaliśmy że to zbyt snobistyczna przestrzeń 
by tu szukać. Napotkany punk z centrali poradził nam poszukać bliżej Grodzkiej, a my w zamian 

poczęstowaliśmy go mocnymi, mołdawskimi CLASICAMI. Chwilę jeszcze marudził, że nie 

wpuszczają go do żadnych knajp, aż w końcu ruszyliśmy dalej. 

Obszukaliśmy Grodzką, Czesław postulował, że nie znajdziemy, jeśli nie będziemy ućpani.  

W żadnym zaułku ani bramie rzeczywiście nie było Cafe Philo, ale dołączył do nas PAN 

RĘKAWICZKA, wytrawny gracz w jednorękiego bandytę, którego przydomek wziął się od białych, 

jedwabnych rękawiczek, które podobno przynosiły mu szczęście, a które zgubił gdy, po przepiciu 

wygranej wracał na "pokoje", jak się wyrażał. Człowiek ten z powodzeniem unikał płacenia 

potwornych długów, które wydawało się, że miał wszędzie i zastanawialiśmy się, czy te magiczne 
rękawiczki nie były jedynym artefaktem, jaki posiadał. Mam na myśli czapkę niewidkę. 

Dzisiaj wyjątkowo mu się poszczęściło i był już napity do granic możliwości, ale kiedy 

powiedzieliśmy mu o tym, że idziemy do klubu, o którym nikt nie słyszał, ani nikt go nie widział, 

postanowił wybrać się z nami. Miał nadzieję, że tam spotka te panny, których nikt nie widział i nikt 

o nich nie słyszał, a które będą chciały wybrać się z nim na "pokoje".  

Napatoczył się też jakiś poeta, który przechwalał się swoimi osiągnięciami, więc daliśmy mu 

złotówkę, żeby się odczepił. 

Potem spaliliśmy blanta w bramie i szliśmy dalej Grodzką, zastanawiając się czy Bóg jest materią, 
takim małym, świecącym ludzikiem, a gdy podejdziesz za blisko niego, to spłoniesz. 

RADEK był znawcą legend i mitów z całego świata a także niepokojącej ilości psychodelicznych 

filmów z YT, które puszczał nam, kiedy byliśmy spaleni. Ostatnio uraczył nas przerażającą historią: 

"Czytałem wczoraj, że Słowianie wierzyli, że w okresie przedświątecznym, po ulicaach chodzi 

stwór, który wyglądem przypomina YETI, ale ma ogromną paszczę, którą pożera dzieci, kiedy 

wyjdą nocą z domu. Jeśli w pobliżu nie ma dzieci, to nie pogardzi jakimś pijakiem. Dodatkowo 

chodzi z przewieszonym przez ramię, sękatym kosturem." 

Nie ma co, od kilku dni baliśmy się spacerować sami w nocy. Wspomnę teraz tylko, że po 



bezskutecznych poszukiwaniach na Grodzkiej, przeszliśmy na Sienną  i opowiem wam o 

SZAMANIE, choć nie znam całej prawdy i nie poznam na pewno.   

Szaman jeździł po dużych miastach całej Polski i nie tylko, pokazując na ulicach i w klubach 

magiczne sztuczki.  Zatrzymywał przechodniów, najlepiej podpitych i zaczynał od sztuczki ze 

znikającą wstążką.  

Najbardziej podziwialiśmy sztuczkę ,w której wyłowiona z tali karta nagle pojawiała się w jego 

ustach i numer z zapalonym papierosem trzymanym wewnątrz rękawiczki. Na koniec papieros 

znikał, a rękawiczka była nienaruszona. Ale i tak jego najlepszą sztuczką jest numer ze znikającą 

kobietą, jeśli wiecie o co mi chodzi. 

Co pół godziny, kiedy kursował pomiędzy Pięknym Psem i Jazz Rockiem. Przy każdym kursie był 
coraz bardziej pijany i upominał nas słowami "Więcej Uśmiechu!", aż w okolicach północy kończył 

pracę i pił dalej, lub wracał do wynajmowanego pokoju.  

My w tym czasie powęszyliśmy trochę w okolicach Małego Rynku, Szpitalnej i Floriańskiej. 

Fioletowe niebo zaczęło jeszcze mocniej prószyć śniegiem. Temperatura jak w "30 DNI NOCY" 
wahała się pomiędzy zimno jak cholera, a ja pierdolę jak zimno. 

Była z nami także MARINA, która przyplątała się węsząc pełny portfel Pana Rękawiczki. Marina 

chodziła po klubach i okradała facetów. Najpierw się łasiła, potem udawała, że zasypia, a gdy 

ofiary na chwilę odeszły, znikała razem z pieniędzmi i telefonami. Uważała swoją pracę za sztukę, 

a zapytana, czy jest artystką odpowiadała: "Niekiedy mówi się, że prawdziwy artysta nigdy nie 

przyzna się do tego, że nim jest. Myślę, że to zwyczajne pierdolenie. Artystą się jest, albo nie jest, 

niezależnie od tego co się mówi. Jeśli ktoś realizuje swoją twórczą pasję, ma ogromne ambicje i 

jest równo popierdolony, to jest artystą, czy mu się to podoba, czy nie." 

Widząc, że nasze plany spełzną na niczym, poszliśmy wreszcie na Kazimierz, gdzie odwiedziliśmy 

kilka sympatycznych klubów i spelun, a jakie tam się rzeczy działy, nie powiem, chociaż by mnie 

szczypcami szarpali. Wreszcie, rozwałkowani jak ciasto na stolnicy, uznaliśmy, że pójdziemy do 

mieszkania Czesława, tylko jeśli towarzystwo będzie w stanie przebyć tę długą drogę. Za kilka 

godzin słońce miało podnosić swe skacowane i zniszczone nocnymi ekscesami oblicze, gdy na 

plantach, zdarzyło się coś, co zmroziło nam w żyłach krew razem z alkoholem.  
Stał tam, dokładnie jak w legendzie, dwumetrowy stwór, porośnięty białym i gęstym włosem,  a 

dzierżył w pazurzastej łapie sękaty kostur. Stanął przed naszą grupą i rozwarł ogromne szczęki, 

okolone równym rzędem brązowych zębów i już chciał nas zjeść, gdy zapytałem: 

- Nie wiesz przypadkiem gdzie znajduje się knajpa MYSTERY CRACOW? 

Szczęki kłapnęły i przerażające stworzenie zamyśliło się na kilka sekund, po czym odpowiedziało 

niskim, przepitym głosem. 

- Tak. To blisko. Zaprowadzę was.  

 

 

 
6 luty 2011           Paweł Kojot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Mrowi                                                                                                  Robert Rient 
 

rozgniatam mrówki na balkonie 
ta walka jest zawsze wygrana 
rośliny 
mają komórki nerwowe 
 
by nie uschnąć 
szukam w każdej spotkanej 
Ciebie 
bo potrzebuję  
czasu 
przetrwania 
poduszki 
i śmiechu 
 
rozgniatam mrówki  
z potrzeby kontroli  
mężczyźni 
również chcą rozmawiać 
 
by nie dostać wylewu 
czytam opakowania produktów spożywczych  
potrzebna mi 
oliwa 
jajka 
pieczywo  
i kawa 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Nauka                                                                                  Robert Rient 
 

Może zróbmy bez zobowiązań 
powiedziała 
będziemy używać rąk i języków 
i ciała on dodał 
i ciała powtórzyła 
 
Będziemy dotykać by Zostać  
robi się  
w imię rewanżu 
i słowa  
Uprawiać Mieć Robić 
 
to pasuje 
bardziej w rolnictwie 
 
Będziemy zatem Uprawiać bez zobowiązań 
a jeśli nam się spodoba powtórzymy 
powiedział 
 
Chyba że któreś zakocha się 
znienacka i nagle 
wtedy zostaną trzy lata namiętności 
tak piszą 
naukowcy  
westchnęła 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALAFIOR     weasel 
 

 

 

Moja matka jadła kalafiora, miała przy tym wyłupiaste oczy – oczy wilka z 
czerwonego kapturka. Po wszystkim mówiła, że jej nie smakowało. „Do gnoja, 
ty szmato, do gnoja” – wołał gruby ojciec z barszczem na brodzie.  Pies ślizgał 
się po lodowisku w centrum miasta. Sprzątaczka, stara Chinka sikała do 
bidetu. Może się to wydać śmieszne, ale myślała wtedy o ryżu. W końcu jutro 
wesele. Wszyscy płakali, tylko klecha wył do księżyca.  Kasztany spadły z 
drzew, wbiły się mocno w ziemię. Były głupie, że łudziły się z tym, iż zostaną 
drzewami. Wszystkie, jak jeden mąż zamieniły się w ludzi i bardzo szybko 
zgniły. Pies dalej ślizgał się po lodzie. Było lato, jak zawsze emerytury nie 
wypłacono, a ich wszystkich powieszono za nogi, tak by nagle nie umarli. Ale 
oni są silni, nieugięci, dadzą radę – w końcu mają Boga. Co miesiąc 2 wywrotki 
buraków i dwa worki mąki, teraz musi wysłuchać.  
 
„Nie reaguje, to nasza wina. My zgrzeszyliśmy” 
 
Stary, gruby koleś z barszczem na brodzie nacisnął guzik. Wszystko stanęło w 
miejscu. Wiatr przestał nazywać się wolnością. Mężczyzna zakasłał, splunął na 
ziemię, po czym rozdeptał brązową wydzielinę, podrapał się po tłustej dupie i 
podszedł do lodówki. Wyciągnął z niej kalafior i podał kobiecie. Sam wrócił na 
miejsce i bez emocji nacisnął guzik.    
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            KWARKI                  mgr Ali Akce 
 

 
 
Też Ci się wydaje, że Kasia Cichopek (nawet edytor tekstu 
podkreśla mi jej nazwisko na czerwono) czy Fiodor 
Dostojewski są Twoimi znajomymi? Jesteś z nimi na „ty”? 
Nie to, co Norwid, że sam przyszedł i sam błądzi dalej.  
 
Niech Cię mamią dalej. Jak budyń waniliowy. Lepka maź, 
która przylega do wszystkiego. Tylko, jak się obudzisz i 
zawołasz mamę, przyjdzie Adolf Hitler i powie, że on też nie 
miał tak łatwo. Pewnie myślisz, że nawet Platon Cię zna…  
 
Też jest Ci tak ciepło w zimowe wieczory. Znam Cię i 
znamy się, a wszyscy ludzie będą braćmi. Tylko, że wiesz, 
że to nigdy nie nastąpi. Nie mówię tu o tanim pacyfizmie. 
Mówię o fizyce kwantowej.  
 

 
 



 

 

KAMIEŃ NOŻYCIE PAPIER                 BOGDAN HULINA                       
Z uśpieniem dziecka nie było problemu. Krzyś cały dzień biegał po 

podwórku i bawił się zabawkami. Matka potrzebowała zaledwie chwilki, aby 
wysłać jego małą główkę od krainy snów. Gdy syn już smacznie spał, ona 
podeszła do szafy i z najczarniejszej z szafek wydobyła skrzydła. Z 
namaszczeniem przyczepiła je do rąk i ruszyła w kierunku okna. Z parapetu 
zabrała gwizdek i bicz. Siedziała już na parkanie starego bloku, patrzyła na 
ciche miasto. Tylko gdzieniegdzie paliły się iskry żarówek, tylko gdzieniegdzie 
przemykały niespokojne dusze. 

 Puściła się z wiatrem. Lot był równy. Pikowała nad skwerami i 
jednorodzinnymi budynkami. Co chwilę przeraźliwie gwizdała, strasząc tym 
nawet najbardziej zaprawionych nocnych wędrowców. Uderzała biczem w 
dachy samochodów, biła zbolałe bezdomne psy. Z przydomowych ogrodów 
wysysała dżdżownice, myszy i krety. Królowała nad miastem. 

Wydawało jej się, że widzi w chmurach kilkanaście wielkich dup. 
Wycelowane były w miasto, cicho szumiały. Co chwilę z każdej z nich wypadał 
żelazny bobek. Metalowe kule wielkości piłek do koszykówki rozbijały bruk i 
asfalt. Popędziła co sił w kierunku chmur. Smagała biczem po 
niewychowanych dupach. Na niewiele się na to zdało. Nic nie czuły. Robiły 
swoje. Zrozumiała wtedy, że jest ktoś nad nią. Ktoś mocniejszy, ktoś twardszy. 
Zasmuciła się, bo miała taki charakter, że chciała mieć albo wszystko, albo 
nic. Półśrodki były dla słabych. Opadła na ziemię. Zdjęła skrzydła i cisnęła 
nimi do kosza. Wracała smętnie do domu. Przy drzwiach znów się zmartwiła. 
Nie miała klucza. Zawsze wylatywała i wlatywała oknem. Nacisnęła przycisk 
domofonu. Wiedziała, że na wiele się to nie zda. Trzyletni Krzyś nie umiał się 
nim obsługiwać. Piszczało jej w uszach. Naciskała desperacko przycisk. Była 
tylko cisza. 

Domofon zaszumiał.  
- Kto to?- Spytał rezolutnie Krzyś. 
- To mamusia, otwieraj szybko. 
- A gdzie byłaś? Gdzie codziennie wylatujesz? 
- Otwórz szybko, Krzysiu, porozmawiamy na górze. 
- Znalazłem w szafie kamienie. Mam je w rękach. Czuję się bardzo 

słaby. Nie mogę ich upuścić. Nie umiem. 
- O czym ty mówisz, Krzysiu? Otwórz mamusi. 
- Zawsze się onanizowałem, gdy wylatywałaś. Myślałem o kotach i 

Falklandach. Cholernie mnie podniecają.  
- Krzysiek! Przestań gadać! Otwieraj! 
- Nie wiem, co jest prawdą. Wydaje mi się, że Lucky Luke jest bardziej 

realny. Istniejemy mamo? 
- Otwórz! 
- Nie wiem, czy ci wierzę. Nie wiem, czy dobrze mnie wychowasz. 

Czemu miałaś zaledwie 17 lat, kiedy się obudziłem? Gdzie jest ojciec? Jak to 
się stało, że jestem? Co to za żarty? Nie wiem, czy znajdę pasję. Wpychasz 



mi te gramofony, a ja ich nie chcę. Nic nie czuję. Mam trzy lata i się znudziłem 
już życiem. Nie chcę jeszcze 30 razy tego przeżywać. Życie jest za długie. 
Jest za mało kolorów, za mało płci, za mało historii, za mało prawdy. Chcę 
pewności, mamo! 

- Nie wiem, o czym ty mówisz. I nie wiedziałam, że potrafisz tak mówić, 
ale teraz, Krzysiu. Proszę cię bardzo- Otwórz! 

- Nie otworzę, i chuj! Czuję w sobie chujowe geny. Pewnie cię zalał jakiś 
wsiur ze stacji benzynowej we Władysławowie. Wiem, że przegrałem, kiedy ci 
go włożył po raz pierwszy na wydmach. Jeszcze w twoim brzuchu, jak piłem 
brony i ćpałem koks, marzyłem, żeby być arystokratą w Austro- Węgrzech, a 
nie szarakiem. Musiałaś mi to zrobić? 

- Przepraszam, też nienawidzę życia. Dlatego chciałam latać, a 
powinnam wybrać kamienie. Od dzisiaj będziemy nosić w rękach kamienie, a 
okna będą zawsze zabite deskami. 

-  Kocham cię, mamo. I chyba wiem, co mnie interesuje. Interesuje mnie 
seks i niemiecki folklor. Coś będzie z tego życia. Kilka piwek z widokiem na 
Matterhorn. Kilka wspaniałych bawarskich biustów kupionych w San Pauli. 
Czasem samotna podróż przez las. Cisza i bzyczenie much. Krzyk ptaków. 
Chwile szczęścia widząc następnych ludzi. Też będę miał kiedyś dziecko. 
Zrobimy coś razem. Morze jest miłe. Przypływy. Odpływy. Tak jak u kobiet. 
Łezka uroniona na wspaniałych filmach ludzi morza. Wywrotka na kaflach, i 
ten śmieszny ból kości ogonowej. Są momenty. Viva La Vida! Skurwysyny! 
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