Maria
Dlaczego nie w tysiąc dziewięćset czterdziestym piątym jak Zadura? Czy
dobrze napisałem dziewięćset? Mogłem też w sześćdziesiątym siódmym. Zaliczono
by mnie do następnego pokolenia życiowych i literackich szczęściarzy. Nie pętałbym
się jak smród po socjalizmie, po wertepach niejasnego dzieciństwa, nie dowierzając
Bogu matki i babki. Ojciec byłby bardziej umowny. (Bracia figurują w książce
telefonicznej i innych spisach. Siostra śpi. Zasnęła w Panu.) Nie eksperymentowano
by na mnie. Nie musiałbym stać w kolejce za kostką smalcu i pięcioma jajkami. Nie
natknąłbym się na ciebie, której wypadła szara papierowa torebka, porozbijały się
jajka. Nie wszedłbym za tobą do bramy. Nie oddałbym ci swoich jajek. Nie
pocałowałabyś mnie w policzek. Nie eksperymentowałbym na sobie. Nie stanąłbym
do rodzinnej fotografii. Nie zapuścił brody i silnika trabanta kupionego za wyżebrany
w komitecie talon. Znaleziono by mnie martwego. W naturalny sposób moja historia
dobiegłaby końca. Teraz jestem sam. Odeszłaś. Przypomniany pocałunek. Zapach
uryny w bramie, jak smagnięcie pejczem. Ktoś wyprowadzał psa. Zaschnięte gardło.
Nie mogłem - wykrztusić imienia. Jestem Maria. Powraca inny zapach, zapach ciała.
Chciałbym zapalić świecę. Płonąć w tobie. Do końca świata. Co chwilę kończy się
czyjś świat. Przyzwyczaiłem się. Coś pęka. Chciałbym zapalić. Nie wiem, jak to się
robi. Iść do kiosku, kupić, włożyć w usta. Słucham. Twój głos pieni się w słuchawce,
drży nutą szaleństwa. Drżą ręce. Twój głos po latach: zdenerwowanie czy
podniecenie? Słuchawka, wypada z dłoni. Agregat lodówki rusza z hukiem, trzeszczą
sprężyny tapczana. Ktoś zapuszcza silnik, dudni w trumnie ulicy. Robak w kącie,
bakteria między słupami, włosy wełnianego dywanu. Tętnienie krwi. Mów. Spocona,
głodna, zmęczona. Z rocznika dziewięćset sześćdziesiąt siedem. Czy dobrze
zapisałem dziewięćsił? Powiedziałaś, że źle. Dlatego nie zgadzało się z ćmą w
krzyżówce. Głos w słuchawce. Zapach i śluz. Zęby i to miejsce za uchem. Oddycha
we mnie słowo, ale nie oddycha kilka słów. Brak związku. Sok ściekający po ustach,
udach, po brodzie. Chciałbym przykryć cię kocem. Syna nauczyć czułości. Pokazać,
jak się coś daje drugiemu człowiekowi, jak się przestaje widzieć to, czego widzieć się
nie powinno. Jak się wybiera, jak się wychodzi, trzaskając drzwiami. Jak się bywa i
jak się jest. Role, funkcje, opcje. Plik. Tkwię w komputerze, który zwariował. W tysiąc
siedemset czterdziestym pierwszym, jako markiz de Malicheu, szwagier faceta, który
będzie robił rewolucję z tego bólu. Mówię to w imieniu pokolenia. Raz na kilkaset lat
zjawia się taka banda wybitych z rytmu, wysadzonych z siodła. Piszą gorzkie
wiersze, które krytycy oceniają jako kabotyńskie. Radzi się im, by poszukali sobie
baby albo poszukały chłopa. I wszystko jest nie tak. Nikt nikogo nie rozumie.
Zamawiamy międzymiastową, żeby usłyszeć głos przelotnie spotkanej dziewczyny.
Rozładować się, paść na twarz ze zmęczenia pod koniec drugiej połowy meczu:
nauczyciele-obsługa. Otrzepać się z psich kłaków z dywanu, podciągnąć spodnie,
wytrzeć nos. Zaprowadzić porządek, wyłączyć telewizor i czekać. Jutro też jest dzień.
Jerzy Andrzej Krzesny

bierzcie i jedzcie z tego wszyscy
nad naszym miastem mieszkał pustelnik
często się do niego zakradaliśmy
i jak spał to pluliśmy mu w twarz
kiedy się budził to krzyczał za nami
skurwysyny kiedyś za karę na wasze miasto
spadnie słońce i spali wasze robaczywe dusze
nic jednak nie spadło a my opalaliśmy się na basenie
pijąc oranżadę i podrywając młodsze koleżanki
gdy byliśmy już starsi garbowaliśmy mu skórę
a po maturze spaliliśmy jego małą chatkę
teraz mieszkam już całkiem gdzie indziej
i uczę dzieci że takie sprawy załatwia się urzędowo
policją komornikiem i eksmisją
bo słońce jest naszą plamką i nas grzeje
i jak powiedział hitler 7 i pius 12
dostaliśmy tę ziemię i musimy się nią podzielić

ANDRZEJ BITELOW

zomo zbiło mszyce

max onyszko

Zbieraliśmy pieniążki na wstęp kilka dni. Janek udawał małpę przy mięsnym
na rynku. Ludzie uwielbiali jego małpie triki. Ja wstydziłbym się zarabiać w ten
sposób. Wolałem zbierać puszki i butelki. Do naszego miasta miał przyjechać
muzyczny magik. Wszystkim się on podobał, więc musieliśmy go zobaczyć.
To była wielka chwila i wielki dzień. Występ był o 20, a my nie potrafiliśmy
usiedzieć na miejscu. Staliśmy pod domem i wgapialiśmy się w przejeżdżające
samochody. Ubrania na imprezę mieliśmy przygotowane. Kilka miesięcy temu
kupiliśmy w lumpeksie 2 Hugo Bossy, czy jakoś tak, za stówkę, tak na specjalne
okazje.
Szliśmy do klubu na drewnianych nogach. To miał być nasz pierwszy raz w
takim miejscu. Kolejka była długa. Staliśmy cierpliwie. Ludzie się do nas cały czas
uśmiechali, więc odwzajemniałem uśmiechy, szczególnie pięknym dziewczynom.
Doszliśmy do bramki. Ochroniarz wziął od nas po 20 złotych i wpuścił do
środka. Było ciemno i na dole dudniło jak w kopalni.
- To już wszystko?- Spytał mnie Janek.
- Na pewno nie, musimy iść z ludźmi prosto w dół.
Szliśmy. Było coraz głośniej. Pojawiły się światła. Olbrzymie tłumy chyba się
biły ze sobą. W centrum, wśród świateł, stał ten muzyczny magik. To był nasz dzień.
- Boję się trochę.- Szepnął mi na ucho, mój brat.
- Też się boję, ale staram się tego nie pokazywać po sobie.
- Dobra, też tak spróbuję.- Powiedział już śmielej.
Krążyliśmy. Każdy nas popychał. Ludzie wystawiali ręce w górę. Był dym i
światło. Zapatrzyłem się w ten świat i po chwili zgubiłem z oczu Janka. Stanąłem w
kącie i patrzyłem w tłum. Tak różnie ludzie wykorzystywali swoje ciała. Przy scenie
nagle ujrzałem brata. Odstawiał swoje małpie figle, a wszystkim wokół się to chyba
podobało. Ja nie mogłem się przemóc, tylko obserwowałem ze wstydem. Nie wiem
czemu, ale przypomniałem sobie matkę. Jak deptała kapustę i kisiła ogórki. Dbała o
nas. Pewnie byłaby dumna, że tu jesteśmy. W tych podziemiach, tam gdzie wszyscy.
Powtarzała nam zawsze, że najważniejsze to mieć, co do garnka włożyć i być
szczęśliwym. Jak będę miał dzieci, też im to powiem. I jeszcze to, że byłem tutaj. W
tym miejscu muzyki i świateł. Janek dalej dokazywał. Podrygiwał jak poparzony.
Wołał na mnie, ale wolałem tylko stać i oglądać. Zamknąłem oczy i zobaczyłem
swoje stare podwórko. Stało kilka drzew i było kolorowo. Matka się uśmiechała i
kręciła nas na karuzeli.

Szukałem toalety, bo z wrażenia miałem potrzebę. Pytałem ludzi, a oni
wskazywali ręką gdzieś na prawo. Po czasie znalazłem. Wszedłem. Było pełno
kobiet. Wymachiwały rękami. Ktoś mnie wyciągnął na zewnątrz.
- Zwariowałeś, kurwa, tam masz męski.- Wskazała mi ręką drzwi, ładna
blondynka.
- To jest kraina światła i muzyki.- Powiedziałem jej.
- Ale jesteś naćpany, koleś.
- To przez tego magika od razu wspomina się dzieciństwo.
- Co to ty pierdolisz? Jesteś poetą? Jak ty jesteś ubrany w ogóle? Co to za
styl?
- Magia. Tak jak kiszenie ogórków. Jakby moja wielka mama tu weszła i
deptała po podziemiu. Zjadłaby magika. Życie to karuzela. Albo się rzyga, albo
wchłania. Żeby utrzymać poziom wody w organizmie. Wiesz, ostatnio znalazłem
puszkę, a w środku była zużyta prezerwatywa. Wyjąłem ją i trzymam w domu. To
chyba jest życie. Może tak to z nami było. Jedna puszka to 4 grosze, musiałem
zebrać 500, żeby tu być. Mój brat tańczył małpę tylko pół godzinki. Ja zbierałem dwa
dni. Wszędzie. Nawet z ośmieszeniem.
Dziewczyny już nie było. Chyba sobie poszła. Został po niej zapach perfum.
Muszę go zapamiętać. Zachować dla siebie. Trzymać blisko serca. Chciałbym znać
nazwy tych ludzi i przedmiotów. Wyrośliśmy na mleku, żeby się tu spotkać. Musimy
być, aby ktoś opowiedział o nas historie. Ziemia jest jeszcze żyzna. Przeżarta przez
zęby krów.
Obudziłem się rano w swoim łóżku. Janek uśmiechał się na którejś z pryczek.
Miał chyba erekcję, bo kołdra się wybrzuszyła. – Zapierdolę ich, jak się obudzą.Szepnął do sprzątaczki nasz wychowawca, zamykając drzwi.

KOSZALIN, JESIEŃ 1945
Talerze i szklanki nie mogły zbić się same,
lecz ty byłaś na strychu i przeglądałaś album.
Leżał na dnie szafy – zbyt starej, by Rosjanie chcieli dotykać.
I masz: wpierw zdjęcie młodego mężczyzny
w pikielhaubie, potem starszego, z niezbyt ładną córką.
Bez żony, bo żonę ostatni raz widziałaś w mieście Kolberg
w trzydziestym czwartym, bez psa,
bo psa nie było na wcześniejszych fotografiach.
Obrazy nie mogły spaść same, to moja wina.
Ja odkręciłem wodę na wszystkich frontach,
chociaż tyle mówi się o przewidzeniach, o tym,
że mnie nie ma. Bo przecież umarłem,
zanim w lipcu kazano nam wyjechać.
I przed śmiercią nie przypuszczałem,
że jesienią stanę się wytworem twojej wyobraźni.
Kolberg – pol. Kołobrzeg

Rafał Różewicz

Kto smaruje gównem Grape’a?
Mieszkali już długo razem, w mieszkaniu
tyle czasu, i to po studiach
lubili się wszyscy razem
wesoła czwórka
gotowali, chodzili do pracy
grali wieczorami w pchełki i popijali
piwo z lub bez kopcenia sziszy
jednego dnia, Ryba i Aldona, dostali
dziwnej wysypki, tuż pod piersią
wielka czerwona gwiazda
posmarowali końską maścią
nie mając innego środka,
czasem ich bolały tylko stawy
pozostawili sprawy na jutro
zbudzili się z małymi plamkami
na całym ciele
skoczyli do miejscowego dermatologa
wielki tłuścioch, coś jak jabba, człowiek po terminie
siedział w koszulce na ramiączka z pępkiem
średnicy korka do zatykania win
obejrzał diody na ciałach
otworzył pewną książkę
podzielił się zdjęciami małych Afrykańczyków
z dziurami w ciele
objaśnił parce, że są na coś uczuleni
co wystarczy aby się zarazić wschodzącą gwiazdą
opowiedział całą historię choroby, porównywał ją do
średniowiecznego trądu
na koniec rzucił w nich mięsem:
już troje osób
nie wyrobiło na leczeniu u mnie
Gilbert kocha róże, róż i szarość ciał
Marcin Dazajnik

BRACIA

AGNIESZKA SUCH

Staliśmy i patrzyliśmy w gwiazdy. Żadna nie chciała spaść i spełnić naszych
życzeń.
- Patrz, patrz, tam coś spada!- Szturchnął mnie nagle brat. Rzeczywiście coś
leciało, znikając za moment za górą. – To jest czas marzeń.- Powiedziałem do niego.
On się zamyślił, a ja nie wiedziałem, co wybrać. Niczego nie potrzebowałem. Byliśmy
z dobrego domu i zawsze mieliśmy co jeść. Pomyślałem, żeby to się nie stało. Żeby
nie było tej chwili z bratem. Żeby była niewydarzeniem. Żeby on umarł. Jego
szyderczy śmiech i to jak zajmuje moje miejsce na stryszku. Wyrzuca moje książki.
Chodzi z chłopakami i rzucają petardami w psy. Żebyś nie istniał więcej, bracie!
- Idziemy już stąd, bo zimno.- Odezwał się zniecierpliwiony.
- Chodźmy.
Szliśmy wolno. Padało ostatnio przez kilka dni, było mokro. Ślizgaliśmy się na
błocie, rozdeptując robaki. Księżyc się skrzył.
- O czym pomyślałeś, jak spadła gwiazda?- Spytał mnie brat.
- O tym, żebyśmy zawsze byli razem. I się nie rozstawali. – Skłamałem.
- A ja pomyślałem, że cię nienawidzę i mógłbyś umrzeć.
Szliśmy dalej nie odzywając się do siebie. W oddali majaczył nasz dom.

Naszyjnik z kamieni
Kamienie zamiast serca posiadam we wnętrzu
Szeleszczą jak liście maczane w ołowiu
Po których jeżdżą rowerzyści nadzy
Chwyciłem za rękę kobietę jak dziecko
Lat niespełna dziesięć w swojej głowie miała
Usta z modeliny o barwie kurewskiej
Paznokcie u stopy spermą pobazgrane
Pamiętam aktorskie sztuczki na kobiety
Działają zawsze kiedy patrzę w oczy
Później gramy łez w złotku zawijane
Wysyłane do mnie listem poleconym
Trzynaście lat miała i dolar za paskiem
Zdjęcia robione były przy basenie
Córka sprzedana gwieździe Hollywoodu
Za trzy kasztany w parku uzbierane
DZIGON

Biesy

Poznałem wiele mydeł
od których piekły cewki
na użytek wierszy.

Poznałem smak powrotów
jako że pierwszy lepszy.

Poznałem smak wilgoci
poprzez folie ze sklepu
jak gdyby nie chcieć powielać
błędnych schematów.

I namydliwszy ciało
przed kolejnym powrotem;
rozwinąłem folie
na wszystkie grzechy świata.
3 II 2011

Przemysław Wolski

Karbanatek
weasel

Drzwi otworzyły się energicznie i do pomieszczenia wszedł gruby mężczyzna w tanim
garniturze. Położył na drewnianym stoliku kilka monet, grzecznie się przywitał. Nie
należał do grona ludzi posiadających w tych sprawach podwójne dno. Po prostuzrobił co miał zrobić i nawet nie zajęło mu to dużo czasu jak na jego gabaryty.
Wszystko odbyło się perfekcyjnie. Pan Bańka nie zapomniał o żadnym szczególe.
Przy wyjściu rzucił „miłego dnia”.
Jakieś 30 minut totalnego spokoju. Nie lubię pustych przestrzeni, myślę, że to
właśnie one powodują u mnie pewnego rodzaju tik nerwowy. Skurwysyn objawia się
sporadycznym odwracaniem głowy w prawą stronę. Kurwa czemu tylko w prawo? A
co z tą drugą pieprzoną stroną? Ta próżnia mnie wykończy.
O, i znowu dźwięk naciskanej klamki. Tym razem jest ich dwóch. Znam ten typ
typów – podejrzana sprawa. Zawsze wtrącają się w czyjąś wizję przestrzeni. Zawsze
w parach lub grupach. Niby kurwa Outsiderzy, a tak naprawdę to tylko wsiowi artyści.
Nie powiem, nawet trochę szanuję, a na pewno potrafię zrozumieć. Czasem zdarzają
się fenomeny. Podczas sprzątania potrafię stać nad niektórymi nawet po kilkanaście
minut i patrzeć się jak debil przecierając oczy. Garstka słów napisana mazakiem na
ścianie naprawdę może zmienić człowieka.
No tak, dochodzi15, więc w „Kalarepce” mają przerwę. Zaraz zjawi się jakieś 7 osób.
Nie ma co opowiadać, zwykli, przeciętni bez ambicji i perspektyw. Trochę brzmi
znajomo. Mniejsza z tym.
- Ej ! Woda! Proszę o tym nie zapominać!
- Przepraszam.
Nie moja wina, czasami nie wytrzymuję, ale i tak potem potrafię sobie wytłumaczyć to
jako formę darmowej lekcji wychowania. Przecież każdy na stanowisku czasami
nadużywa władzy. Mnie to zdarza się na szczęście sporadycznie.
- I co? Żonę po piździe będziesz potem macał tymi łapami.
- Idź się leczyć, człowieku! Kurwa jego mać!
Hehe, więc jednak będzie – nie umył rąk. Dobra, już 18. Jeszcze tylko przetrzeć
podłogę, dołożyć papieru i można zamykać toaletę. Wrócę do domu i pójdę spać, bo
jutro kolejny ciężki dzień w pracy.

Pod wielkim wigwamem pielgrzymów
błyszczący skwer, dawno oczarowany
po zachodzie
poznasz dopływy wód, etykietka na odwrocie
o ile spojrzysz w oczy tego formatu,
leżę na molo
pływają ostatki polskich żagli
zaśmiecają głowę i fale
ryzykują utratę wszystkich węzłów
ruszali po tafli na piątce
gdzie kończy się droga?
dawniej sądzili, że kończy się
na skraju świata
woda tam ściekała jak niezakręcony
kurek w wannie, a na środku kilka gąbek
żeglarz portugalski
czy hełbia modra
ten, który jest wolny
a ta, która jest ograniczona
więc gdzie znaleźć trasę?
któreś dysponuje bezwarunkowym determinantem
koloryzuje wody, czasem puści konfetti
gdy spotyka sąsiada, gatunkowca
podają sobie parzydełko
opowiadają o wrakach i badaczach, oceanologach
z National
o resztkach pizzy z Sycylii czy platformach wiertniczych na morzu północnym
popijają pinacoladę,
po osiągnięciu 5, ostatniego progu
alkoholizmu
parzą swoją wodną materię
bezskutecznie, typowy versus
leżę namolnie na molo
w czasie słonecznego dnia
skaczę do wody z drewnianej półki
natrafiam po wynurzeniu na meduzę – biorę, rzucam nią – rozdwaja się;
kolejne spotkanie będzie trójkątem albo
imprezą motywacyjną dla bioinformatyków

PAWEŁ REGIEC

Pogrzeb
Nieśliśmy trumnę przez ciche uliczki miasteczka. We wnękach budynków starzy
górnicy grali w skata i kaszleli przeraźliwie po papierosach. Smuciłem się, że na
pogrzebie nie będzie muzyki, bo nie starczyło pieniędzy dla grajków, ani dla
organisty. Księdzu daliśmy parę butelek wódki, ale i tak mocno się natrudziliśmy,
żeby go namówić. - Jest kapitalizm, panowie, teraz za wódkę to nie ma pogrzebów,
tylko gówno. Kręcił swoją nalaną mordą, ale po kilku kwadransach zgodził się na
uroczystość.- Ale tak raz, dwa, panowie, jak się przedłuża sprawy, to Bóg się smuci.
Nieśliśmy trumnę. Do kościoła było już blisko. Słońce świeciło niewyraźnie.
Chyba nie lubiło nas i tego przeklętego miasteczka. Pierwszy raz tam byłem. Nawet
nigdy nie widziałem tego starca w trumnie. Nie miał rodziny, a ja byłem z nim w
pewien sposób spokrewniony. - On wspaniałe życie przeżył, wspaniałe - powiedział
tyczkowy gościu, który niósł trumnę obok mnie.
Weszliśmy do przeraźliwie cichego kościoła. Było nas pięciu. Ksiądz i czterej
niosący trumnę. Grubas uwinął się naprawdę szybko. Po trzech minutach mogliśmy
obejrzeć nieboszczyka, i spadać, aby zjeść trochę mięsa i napić się wódki. Pierwszy
raz zobaczyłem jego twarz. Pomarszczoną, z wielkim nosem. Musiał wciągnąć w życiu
tony tabaki. Kiedy zasuwałem wieko, zauważyłem pod jego okiem coś jakby małą
łzę.
Zanieśliśmy trumnę do zakrystii. Miejsce w ziemi miało się zwolnić dopiero za
kilka tygodni, więc miał sobie tutaj tak leżeć i czekać. Szliśmy do małego, nieładnego
baru, w którym bzyczą muchy, a co dwa miesiące odchodzi ktoś ze stałej ekipy.
Myślałem o tej łzie. Może on sobie tak leży w tej trumnie i płacze? W życiu mu nie
pozwolili, miał być twardy chłopak, odbije sobie teraz. Będzie płakał w krainie
śmierci.
Schabowy był żylasty. Wódka prowincjonalna. Byliśmy już mocno podpici.
Ksiądz coś pieprzył, że do zbawienia potrzebna jest praca i dbanie o ojcowiznę.
Tradycja mogłaby już trochę schudnąć, bo takie grajdoły zaczną zjadać własny ogon.
- Wiecie, że on płakał w tej trumnie?- zagadnąłem obecnych.
- Tyś pan płakał, przez swoje łzy widział pan, że to niby jego łzy - rozstrzygnął
sprawę dryblas od noszenia.
- Mówię wam, on tam płacze
- Kilka kolejek wódki i takie farmazony, byś sobie pan dał spokój - kręcił głową
ksiądz.
- To chodźmy sprawdzić. Zobaczycie.
- Otwieranie wieka przynosi zgubę. To podnosi jeszcze raz wieko, to na tego
śmierć już czeka - wtrącił się barman.
- Ja się nie boję, to zabobony. Chodźmy sprawdzić.
Nikt się jednak nie odważył i piliśmy dalej wódkę. Okazało się, że mój krewny
kopał biedaszyby z dryblasem. Był poza tym małomówny. Siedział tylko, patrzył
przed siebie i myślał. Nudziłem się już w tym towarzystwie. Mówili tylko o tym, kto
już zszedł, a kto jest ciężko chory i czeka go to w najbliższej przyszłości. Grali nawet
w taką grę, że barman, albo ktoś inny wymawiał imię i nazwisko potencjalnego
nieboszczyka, a ksiądz wskazywał kciukiem: piekło, czyściec, niebo.
- A mój krewny, Adam, na co zasłużył? - rzuciłem nagle pytaniem zza stołu.

Ksiądz się zamyślił. Pogładził podwójny podbródek i wskazał tłustym kciukiem
w dół.
- Czemu to niby, kurwa?- oburzyłem się.
- Nie tak się tu mówi do księdza - skarcił mnie jeden z chłopaków.
- Niech mówi, jak chce. Przyjechał na moment, zaraz wyjedzie. A twój
krewniaczek to był skurwiel, nie człowiek. Obserwował małe dziewczynki z tych
biedaszybów, jak jakaś się zakradła. Pedoful, jak to mówią w wielkim świecie.
- No, to był Pedoful - podchwycił dryblas.
- A weźcie, spierdalajcie! - wrzasnąłem na nich i wyszedłem z knajpki,
trzaskając drzwiami.
Miasteczko było przerażające. Nikt już nawet nie grał w skata. Nie wynająłem
żadnego pokoju. Prześpię się w samochodzie - pomyślałem. Żałowałem, że w ogóle
wybrałem się na ten pogrzeb. Nie znałem człowieka, i dowiedziałem się jeszcze, że
prowadził parszywe życie, bo lubił małe dziewczynki. Nie wiedziałem, co o tym
myśleć. Włóczyłem się po mieście. Pewnie najlepiej schodzą tu krzyżówki. Kawa,
papieros, krzyżówka, czasem wyskok na działkę. Może jeszcze w weekend mają
kościół albo mecz, o ile drużyny nie zamknęli wraz z kopalnią. Wracaj człowieku do
siebie. Nawet teraz po pijaku. To jakieś piekło - przemknął mi głos w głowie.
Brnąłem jednak dziarsko dalej, wdychając pył nocy z brudnych uliczek. Byłem chyba
znowu blisko knajpki i kościoła. W tej układance ulic można naprawdę zabłądzić.
Dotarłem do zakrystii. W środku paliło się światło. Podszedłem bliżej.
Słyszałem ciche głosy. Zajrzałem przez otwarte drzwi. Wieko trumny było odsunięte.
Nad nią stała gromadka z knajpki.
- Teraz ode mnie, szatanie - ksiądz uderzał ciało Adama krzyżem, potem
przekazał go jednemu z chłopaków
- Masz, skurwysynu - chłopak zaczął swoją własną kaźń.
Nie potrafiłem nic zrobić. Każdy kolejno bił jego ciało, a ja wciąż słyszałem
jego cichy szloch.

HUBERT PATAJ

Wyklejone sługi

Marcin Dazajnik

Rano patrzył przez okno
obserwował dziewczynę kupującą codziennie
grahamki
chciał zostawić jej wiadomość
nie wiedział jak
Po południu patrzył przez okno
obserwował dziewczynę spoglądającą raz dziennie
w jego okno
chciał móc z nią porozmawiać
nie wiedział kiedy
Wieczorem patrzył przez okno
obserwował dziewczynę, która dzień w dzień żebrała
pod pawilonem
chciał jej jakoś pomóc
nie wiedział czemu
Nauczycielka: zerwał ze szkołą
Dawna miłość: zniknął z życia bez słowa
Matka: wyrzucony z domu w latach raczkowania

według boga ewolucja to zdrowy nowotwór
to nie mogła być prawda myślał
uciekając przed chłopcami
uzbrojonymi w szpady
tego dniał skończył z wyróżnieniem
kierunek mechatronika
i przy lufce i kilku piwach
znalazł antidotum na życie
wszyscy machali mu z balkonu chustkami
niczym jakby miasto miało
odjechać jak pociąg
po kilku przecznicach znudziła
mu się ucieczka i odwrócił się do nich
nie pytali o nic tylko dźgnęli go
kilka razy i poszli w swoją stronę
leżał we krwi i liczył na świętość
a przypomniał sobie tylko podstawówkę
jak grał z kumplami w wormsy i nascar racing 2
przypomniał sobie kody do tych gier
i że gałki w małej lodziarni
kosztowały kiedyś 75 groszy
chyba już odszedł a mądry pan z psem
położył mu na oku 2 złote na bilet

Andrzej Bitelow

HIPIS

„Ty skorzystasz, Ja nie stracę”.- Zapewniał brodaty Hipis. Nie wiedziałem, czy mu
Wierzyć. Pamiętam to dokładnie i już chyba nigdy nie zapomnę. Latem w górach koło
strumyka siedzieliśmy na starym, zwalonym dębie. Świat się zatrzymał -to bardzo
dziwne uczucie gdy w jednej sekundzie znikają ci z głowy wszelakie określenia,
skojarzenia i potrzeby dotyczące czasu. Wtedy wymyśliłem jak zrobić perpetuum
mobile.
Hipis chwycił mnie za ramię. Zrozumiałem powagę i wartość możliwości
dokonywania wyboru. Nie byłem pewny siebie. W głowie wszelkie plusy i minusy
zmieniły się w miniaturki okrętów podwodnych. Rozpoczęła się wojna.
Hipis wstał i zaczął stepować. Natychmiast przenieśliśmy się na dziwną pustynie
stworzoną ze szkła. Tylko Ja, roztańczony szaleniec i trzy borsuki. Poczułem w
całym sobie dużą potrzebę przytulenia się do tych puchatych stworzonek. Zrobiłem
pierwszy krok, a sympatia przerodziła się w czystą nienawiść. Nie chciałem się tak
czuć. Płakałem. Borsuki przeobraziły się w cztery ćmy i popełniły samobójstwo. Mnie
też trochę brakowało światła, ale jakoś wziąłem się w garść.
„Hahahahahahahaha”-. Brodaty śmiał się w niebogłosy. Zrozumiałem że szczęście,
nie jest tym, za co je bierzemy. Za każdym razem gdy w życiu, nawet w najbardziej
błahych sprawach, osiągniemy sukces, służy to większej sprawie. Teraz staliśmy na
szczycie góry. Nie wiem jakiej, nie było żadnego widoku. Wiesz o co chodzi: Ani
ciepło, ani zimno - czegoś brakuje. Stał tam mały Indianin. Codziennie podążał za
każdym spokojnym snem. Gdy go upolował, umierało 17 osób. Chciałem jakoś
pomóc. Wymyśliłem, że zepchnę go ze skały, ale on popatrzył się na mnie spode łba
i też zaczął się głośno śmiać.
Nie trudno się domyślić, że góra i Indianin zniknęły. Razem z hipisem jechaliśmy
pociągiem pełnym karierowiczów, celebrytów, prawników, biznesmenów i polityków.
Po paru minutach w tym zoo nie wytrzymałem. Wyskoczyłem z pociągu. Turlałem się
w dół, a wszyscy robili mi zdjęcia. Gdy podniosłem się z ziemi, strzepałem błoto i
trawę z ubrania. Zobaczyłem, że stoi przede mną ten sam brodaty hipis.
„I jak zdecydowałeś się?” Wtedy, jedyny raz w życiu byłem pewien na sto procent.
Podniosłem z ziemi kamień i uderzyłem go dziesięć razy w głowę. Padł na glebę, a
na jego twarzy po raz pierwszy pojawił się prawdziwy uśmiech.

weasel

wierna kobieta to kurwa z jednym klientem

zjeżdżaliśmy na saneczkach
gdzieś tam nad nami czuwał jeszua
denerwowałem się na ptaki
czemu grały w tę grę
żeby latać i nic nie mówić
góra była tak wielka
i nie chciała się skończyć
myślałem że słońce to
może tylko instrument
bębenek w naszej głowie
ze śniegiem iskrzyły się
zdania mojego nauczyciela
mówił że w 20 lat musimy
zdobyć to co przez 2 tysiące
lat wypracowała ludzkość
ale ja nie chciałem wypracowywać
przeszłości tylko przyszłość
ale szybko ugryzłem się w język
bo dziadek robił dla mnie saneczki
całe trzy tygodnie

PAWEŁ HRALKE

ewa nie lubiła GMO
co tydzień wydają jabłka
ściana się otwiera i wypadają
tam z przodu stoją wielcy
ja nie potrafię się dopchać
proszę ich zawsze chociaż o ogryzy
oni się śmieją
i ssają je do kości
a ogonkiem czyszczą ząb
czytałem książkę o chłopcu
który z tych z tyłu
stał się tym z przodu
z tą różnicą że tam wypadały arbuzy
i wszystko musiało się skończyć dobrze
bo są większe i pewnie każdy się naje
siedziałem na werandzie
ojciec wziął tę książkę i spalił
ale był grudzień i nikt nie miał pretensji
bo było nam dalej zimno i zimno
chodźcie bliżej pieca powiedziała mama
byliśmy już przy drzwiczkach
raz dwa i w nim
zapłakaliśmy w środku a łzy syczały na ogniu
może chociaż w raju dadzą zjeść nam jabłko

ADAM KARCZEK

Porobieni

Paweł Kojot

Wzięliśmy poduszki oraz kubki z herbatą i poszliśmy nad Wisłę. Z każdą chwilą utwierdzałem
się w przekonaniu, że jest kompletnie chora psychicznie. „Ale show musi trwać dalej”
Zacznijmy mniej więcej od początku. Po pracy poszliśmy do Mystery Cracow. Miało być nas
wiele więcej, ale mnie to nie obchodziło. Chciałem zobaczyć się z Olgą i miło spędzić czas i
trochę poflirtować. Bez żadnych głębszych planów. Laura nie miała dla mnie czasu, a ja
potrzebowałem kobiety. Jeśli zobaczyłbym, że to bez sensu, zboczyłbym z kursu i wszystko
byłoby normalne.
Zostawiłem swój scyzoryk na barze. Był ze mną tylko Wilk. Cały wieczór zaczął się od
popieprzonych wkrętów, nad ranem zacząłem podejrzewać, że ma schizofrenię. Piliśmy
piwo, wydzwaniałem po znajomych, po niecałej godzinie przyszła Olga, to wschodnie bóstwo
i Wilk z miejsca zaczął rzucać jej dwuznaczne komplementy, że za sam jej akcent
przeleciałby ją.
Nie trzeźwiał od tygodnia, mogłem mu to wybaczyć. W momencie kiedy Olga na chwilę
oddaliła się, dałem mu delikatnie do zrozumienia, że wolałbym, by tego nie robił. Pewnie nie
posłuchał i do niej zagadywał, kiedy chodziłem do kibla czy do baru, ale to nieistotne, koniec
końców wszystko potoczyło się zupełnie inaczej. Wpadł Czesław ze znajomymi, posiedzieli
chwilę. Nie wiem dokładnie, kiedy zjawił się Bóg, ale był kompletnie pijany i tej nocy jego
mądrość mieszała się z obłędem. A może nie? Wiedział, co się dzieje. Do pewnego
momentu pomylił się co do Olgi. Teraz nie mam do niego takiego żalu, mimo że ukradł mi
fajki i oblał nas piwem. Największy żal mam do Wilka.
Przyszedł Bóg, ten stary człowiek o włoskich rysach, przysłuchiwał się chwilę, Owca nie
schodził z tonu, nakręcał się coraz bardziej i Boga też nakręcał. Wreszcie Bóg wykonał ku
Oldze pewien obelżywy gest. Wszystko zaczęło tonąć w totalnym chaosie. Poświrowaliśmy.
Bóg przychodził i wracał, a Olga wyzywała go od najgorszych po białorusku. Przed knajpą w
niejasny sposób usiłował mi wyjaśnić, że to zła kobieta, ale to bzdury, on był potwornie
najebany. Wróciłem do środka. Totalny chaos. Każde z nas mówiło o czymś innym, Olga
recytowała poezję, ja czytałem fragmenty Debora, a Wilk śpiewał. Na chwile przyszedł ten
Irlandczyk, który wyrabiał meble. Bóg pojawiał się i znikał, ku naszej wściekłości podniósł
Olgę i usiłował ją uprowadzić, ale nie pozwoliliśmy na to. Zaczął się rozpierdol, jakaś kobieta
tańczyła na stole i pijany Szatan, tak, to chyba był Szatan, zaczął robić striptease. Teraz
zastanawiam się, czy tamtej nocy nie opętali nas jeden z drugim- Bóg i Szatan. A może to
tylko alkohol, przepiłem dwudniową wypłatę, ledwo starczyło mi na bilet do matki.
W końcu Wilk zaczął mnie nakręcać, żebym zaczął czynić Oldze jakieś wyznania. To był
idiotyzm, zawsze odkrywam przed kobietą karty dopiero na końcu, ale Wilk jest chyba
schizofrenikiem, albo zrobił to specjalnie, albo nie zna się na kobietach, wszystko po trochu.
Nigdy nie uległ bym takim namowom, ale jego umizgi do Olgi zdrowo mnie wkurwiały,
dodajmy jeszcze Boga, który na poły umizgiwał się do niej, na poły usiłował mnie do niej
zrazić, umizgiwało się do niej jeszcze kilku innych facetów, szatan ponoć coś kombinował,
Irlandczykowi też nie ufałem, kiedy przechodziła, od stolika do kibla, zaczepiali ją kolejni a
nawet ten facet z różami
Facet z różami, śpiewał jej Kalinkę. Kupiłem jej różę, zawsze kupuje kobietom różę, kiedy
jestem pijany, tak jak wtedy kiedy siedzieliśmy w pewnej spelunie z Czesławem, moją żoną,
jej druhną i pewną bezpalcą żebraczką. Tamten facet z różami, który mówił tylko i wyłącznie
wierszem naprawdę nas wkurwiał, mnie i Wilka, w końcu gdzieś sobie poszedł. I ja byłem
coraz bardziej zazdrosny o tych wszystkich facetów. I wreszcie Wilk postawił, jak ostatni
idiota, sprawę na ostrzu noża i powiedział, że jeśli ja nie wyznam jej miłości, to on to zrobi.
Nie wiedziałem, czy on chciał jej się oświadczyć, czy zrobić to w moim imieniu. Nie
przystałbym na to nigdy, wrzeszczałem na niego żeby skończył tę spiralę, ale on to powtarzał
ciągle i ciągle.
„Jeśli ty tego nie zrobisz, ja to zrobię!”
Ciągle i ciągle. Ja wrzeszczałem, Olga obejmowała nas i mówiła, że u niej na Białorusi
wszyscy się lubię i przytulają, ja krzyczałem że to wbrew antropologii. Musieliśmy zrobić tam
straszne zamieszanie, chociaż w Mystery Cracow nie odbiegało to od normy, z każdej innej

knajpy dawno by nas wyjebali.
Wreszcie wrzasnąłem do niej: „To ty jesteś Olgą z opowiadania”.
I ona odpowiedziała: „I co z tego”, więc klęknąłem przed nią, objęliśmy się, Wilk zaczął
tłumaczyć, jaki byłem szczęśliwy, kiedy Ją poznałem, a ja zacząłem wyznawać jej swoje
uczucia. I ona mówiła, że nie kocha nikogo i nikt nie może jej kochać, ale ja pomyślałem, że
muszę być twardy jak Białorusin i powiedziałem, że będę codziennie przychodził pod jej dom.
I Wilk mówił, że zdobyła bardzo wiernego kochanka, i że już zawsze będę z nią i ja to
potwierdzałem, ale ona mówiła „nie nie nie”. To było czyste szaleństwo, ale sprężyna
nakręcała się od kilku godzin by wreszcie uderzyć w taki sposób. I najbardziej przykro mi
dlatego, że złożyłem jej takie obietnice, a nie podejrzewałem wtedy jeszcze, że ona nadaje
się w kaftan. Bez kitu.
I może Bóg zrobił dobrze, oblewając nas piwem, ale pomylił się, mówiąc, że to zła kobieta i
że może ją mieć każdy, w tamtym momencie było to nieważne, bo może poleciała by na moją
potworną desperację, ale wtedy on podszedł, ona siedziała na krześle, a ja klęczałem przed
nią tuląc się do jej piersi i stanął nad nami, wziął ze stołu butelkę piwa i oblał nas oboje..
Chyba zaczęliśmy się szarpać, butelka piwa roztrzaskała się na podłodze, pewnie wszyscy
na nas patrzeli, ale to nie odchodziło od normy w tej knapie. I Olga spanikowała, bardzo
szybko mówiła po białorusku, że go nienawidzi i dużo dużo więcej i ja ją przytulałem i Wilk ją
przytulał i byłem na niego za to wściekły i wysępiłem jakiegoś papierosa albo dwa, chyba
jednego od Boga i dałem go Oldze, ona zapaliła i zaczęła się ubierać, nawrzeszczałem coś
na Wilka, byłem wściekły i zabrałem plecak i płaszcz i pobiegłem za Olgą.
Poszliśmy plantami i ja zacząłem mówić tę przypowieść o żabie i chciałem przez to
powiedzieć, że może mnie pokocha i odprowadziłem ją pod drzwi. I ona mówiła, że jest jej
przykro, bo chciała po prostu miło spędzić czas, a teraz kiedy ja już wyjawiłem swoje
intencje, nie będzie chciała się ze mną widywać, a przez to co się stało, nie będzie już
chodzić do Mystery Cracow. I mnie też było przykro i to było oczywiste, że tak zachowa się
kobieta, kiedy za wcześnie odkryjesz karty, a ja wyznawałem jej dozgonną miłość, kiedy
spotkaliśmy się po raz drugi. Wilk wszystko spierdolił.
I ona zaprosiła mnie do środka, zaproponowała żebyśmy zrobili sobie herbatę i wzięli
poduszki i poszli nad Wisłę.
To była cudowna melina. Przez klatkę przechodziło się na podwórko, otwierało się drzwi i
wychodziło na podwórko i przez drzwi w podwórku wchodziło się prosto do pokoju. To był
jeden pokój z wydzieloną kuchnią i z antresolą, na której spała jej współlokatorka i panował w
nim tak potworny syf i było tak artystycznie i całe to miejsce było zupełnie magiczne.
Kazała mi usiąść na łóżku, zrobiła herbatę i powiedziała na wpół śpiącej współlokatorce, że
ja myślę, że jest moją żabą. I ja jeszcze łudziłem się, że może nie wszystko stracone, bo
idziemy nad Wisłę, była szósta rano, albo że do czegoś nawet dojdzie, ale wyszliśmy z
herbatą i poduszkami, ale wcześniej dała mi jeszcze mjortwyj natur, mam go ze sobą teraz. I
jak wychodziliśmy, czułem się jak śmieszny zalotnik, bo z klatki obok wyszła jej sąsiadka,
która handluje spirytusem, z jamnikiem i Olga mówiła, że to bardzo mądry jamnik i dobry, ale
myśli, że to jego podwórko i nigdy nie da jej przejść. Chciałem jej obiecać, że będę
codziennie, czekał pod jej klatką i tak przez rok, że nie będzie za tydzień innej żaby, a ona
tylko pytała- i co po roku? i co po następnym? i po następnym? i co i co i co?
Mówiła, że chyba daleko jest nad Wisłę i że lubi psy, ale woli koty i szliśmy plantami w stronę
Wawelu i ona musiała pogłaskać psa, z którym szedł taki człowiek. Zapytał ją skąd jesteśmy,
oczywiście ja znowu zrobiłem się zazdrosny, ale odpowiedziałem, że jestem jakby stąd. A on
był z pochodzenia Niemcem, w tym mieście nikt nie jest stąd, czasami zdarza się, że ktoś
jest jakby stąd, jak ja. Wreszcie doszliśmy nad Wisłę, zapaliliśmy dwa ostatnie papierosy,
piliśmy zimną herbatę. Chwilę przyglądał się nam patrol straży miejskiej, ale pojechali
wreszcie, ona bardzo chciała, żeby pojechali. Mniej więcej w tym czasie zacząłem widzieć,
że coś jest nie tak, że ona mówi, że wszystko to brzydkie, że Wisła brzydka i niebo brzydkie i
że niebo nie istnieje i nic nie istnieje. I zapytana dlaczego chciała mnie tu zaprowadzić,
odpowiedziała, że nie wie i że chodźmy już. Ale wcześniej jeszcze raz mówiła, że nie ma
szans, żebyśmy byli razem, bo wszystko jest złe i żaba jest zła, najgorsza i że za tydzień
będę miał już inną żabę. I chciałem ją przytulić, dotknąć, złapać za rękę, ale ona nie
pozwalała i mówiła, że umarła na gruźlicę. I każde zdanie mówiła o czym innym. Mnie było

dobrze, to był najpiękniejszy poranek na świecie, nie było tam nikogo poza nami, leżeliśmy
na chodniku z poduszkami, popijając zimną herbatę i słońce świeciło i pływały kaczki i latały
mewy. Ona zapytała, jak ten ptak się nazywa i powtórzyła: „newa”. I to było tak strasznie
urocze i za jej wschodni akcent dałbym się pokroić, ale cóż z tego, skoro była szaloną żabą i
ja się tego bałem i źle czułem się z tym, że obiecałem dozgonną miłość kompletnej wariatce.
I ona mówiła, że u niej na Białorusi nikt nie chce, nikogo kocha i oni się tylko przytulają i są
przyjaciółmi i nie wie po co biorą śluby, chyba dlatego, że muszą. Wracaliśmy przez stare
miasto i mówiła, że nie lubi Krakowa i żebym napisał w powieści, że umarła nad Wisłą na
gruźlicę i chciała koktajl truskawkowy i ja chciałem jej go kupić, nawet za ostatnie pieniądze,
zawsze trzeba spełniać zachcianki wschodniosłowiańskich bogini.
Ale ja teraz myślę, że na wschodzie mężczyźni są bardziej stanowczy i jeszcze bardziej
traktują kobiety jak boginie i może tego mi brakowało. Powinienem kupić jej ten koktajl, za
ostatnie pieniądze jakie mi zostały, ale mówiła, że musi być w barze mlecznym, więc
zrzuciliśmy się na chipsy. I ona znowu zatrzymywała się przy każdym napotkanym psie i
mówiłem, że może kupię jej psa, ale odpowiedziała, że psa nie wolno kupować, trzeba wziąć
ze schroniska, więc powiedziałem, że tak zrobię, ale ona odpowiedziała mi, że nie może
mieć psa, bo zabiją go na granicy białoruskiej, tam tak robią, jeśli nie jest się prawomyślnym,
czy coś w tym stylu, jeśli nie ma się dobrych papierów. Zresztą ona nie może mieć psa, bo
każdy pies do kogoś należy, do niej nie należy żaden. Ja powiedziałem, że może jakiś, może
kiedyś należeć, miałem na myśli siebie i ona odpowiedziała, że była z koleżanką w
schronisku, ale nie dali im psa, bo chciały żeby, ten pies był weganem. Do tej koleżanki
chciała iść cały czas i dzwoniła do niej często, ale dlatego nie podobały jej się jointy w moich
opowiadaniach, bo jej koleżanka paliła je cały czas, a jak ich nie miała to kupowała takie
tabletki w aptece, które działały jeszcze mocniej niż marihuana.
I potem powiedziała, że zawsze nienawidzi siebie, kiedy kupuje chipsy, wtedy pomyślałem,
że to musi być straszne, że ona jest kompletnie zwariowana, biedna, śliczna białoruska
bogini, która trafia na samych ćpunów i pewnie jeszcze wiele rzeczy się wydarzyło złego, że
zwariowała, może na Białorusi, skoro tam, za złe papiery zabijają psy na granicy.
Dochodziliśmy już do dworca i ja tłumaczyłem jej, że nie znam rozkładów pks, bo mam czas
by być, a nie być na czas, jak w wierszu Serja Tankiana i po prostu czekam, aż coś
przyjedzie. I przed dworcem PKS zapytała mnie, czy tamten facet jest bezdomny,
odpowiedziałem, że nie wiem, może i ona dała mu resztę chipsów. Powiedziałem jej, że jest
bardzo dobra, a ona powiedziała, że nie prawda, że jest bardzo, bardzo zła i że wszystko jest
złe i będzie bardziej źle i bardziej źle. To samo mówiła już wcześniej nad Wisłą
Odjazd miałem za dwadzieścia minut, więc usiedliśmy i ona powiedziała, że pewnie nie
zobaczymy się już więcej, zapytałem po co, to wszystko robi, chodzi ze mną nad Wisłę i
odprowadza mnie na dworzec, oczywiście nie wiedziała. Mówiła tylko, że Lublin jest ładny, że
to bardzo ładne miasto i że teraz jest brzydki i na drzewach wiszą śmieci i worki. Tak właśnie
mówiła cały czas i widać było, że jest wariatką, a z drugiej strony było to tak potwornie
urocze. I wreszcie pojechałem i ona poszła. I byłem bardzo zmęczony i przygnębiony i
chciało mi się płakać i przypomniała mi się piosenka „Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi
miłości”.
I wróciłem do matki i cały dzień nie potrafię znaleźć sobie miejsca i złości mnie po tych
wszystkich nocnych awanturach każdy głośny dźwięk, trochę jadłem i spałem i myślę, że
Kraków jest jak wirusowa choroba psychiczna, potem już nie da się bez niego żyć,
przynajmniej dla mnie, ale kiedyś ucieknę z tego miasta ćpunów i szaleńców. Ale teraz
muszę tam wrócić, bo tam gdzie zachorowałem, jest też lekarstwo na obłęd. I tak mija
niedziela i jestem nie do życia, podobnie jak wtedy kiedy miałem depresję.
Wreszcie przychodzi noc, czuła jest noc, palę fajkę za fajką, wszystko jest stracone. Wilk
wszystko spierdolił, nie ufam już Bogu, obiecałem miłość kompletnej wariatce. Słucham
muzyki, chciałbym upić się w trupa, ale nie mam na to pieniędzy, nie mam nawet na powrót
do Krakowa, siedzę, palę fajkę za fajką.
I piszę tę powieść.

dualizm ducha i duszy
Bardzo lepki brud
klei się jak chwiejny układ nerwowy
u potencjalnego psychola
wyznającego wciąż Mars,
egzystuje na biurku, indywiduacja po
połączeniu potu i naskórka
nieruchoma jaźń przedmiotów lepkich
W tym opuszczonym sklepie
z narzędziami rzeźbiły się mięśnie
apeiron był zazdrosny, czuł się mało ważny
doszło do samozapłonu, zaplecze z bronią czeladników, mistrzów
trzeba było zamknąć sakwę złota,
uciec w góry jak Kurdowie, jak ludzie-golemy, niechciani
Dlatego sprowadzili dzieci z przedszkola, czy może dwóch,
rozkazali im bawić się w kapitalizm, demokrację, konsumpcjonizm
na tym pustkowiu
kraju zakopanych
kraju zakopanym przez archaizm i to, co zwie się przedmiotem archeologii
potrwało to kilka okresów historycznych
zanim dzieciaki opanowały zasady
a lepkiego kurzu nazbierało się więcej,
razem z nią zazdrość materii

ULA SZPILKA

STACJA

ANDRZEJ BITELOW

Czas jakoś mija. Jeszcze trzy godzinki stania na mrozie, i spokojnie pójdę do
domu. Jakby nie ta stacja benzynowa, to nic by tu nie było, a tak to jest praca, i
zobaczy się trochę świata w tych ludziach, którzy przyjeżdżają. Biorę głównie nocki,
bo się można napatrzeć. Wracają z dyskotek dziewczyny. Zgrzane i chętne. Raz
jedna pozwoliła mi dotknąć swojej cipki. Tak chyba dla zabawy, bo wszyscy w aucie
się śmiali. Była taka mokra i ogolona, nie to, co u moje żony. Właściwie to już na nią
nie patrzę. Zamykam oczy i próbuję myśleć o tych dziewczynach z aut. Bez tych
obrazów, to już naprawdę nie chciałoby się żyć. Dzisiaj się zastanawiałem, czy
można mieć dzieci, a nigdy tego nie robić. Nawet sobie tak wymyśliłem, że babka by
była goła, a facet by walił konia nad nią. Jakby kończył, to ona by rozwarła cipkę i on
by się spuścił w nią. I tak by robili te dzieciaki za każdym razem. Bez żadnego seksu.
- Chodź tu!- Szef nagle przerywa moje rozmyślania. Idę do niego, bo z nim to
nie ma żartów. Już kilka razy dał mi po łbie.
- Wołał mnie pan.- Mówię zasapany.
- Widzisz te czarne auto w rogu, zabieraj się do mycia.
- Tak, proszę pana. – Odpowiadam grzecznie.
Na początku zawsze chciałem się kłócić. Krzyczałem, że takie rzeczy nie
należą do moich obowiązków. Potem zrozumiałem, że czasem tak trzeba skromniej
przygrać. Można się przecież kłócić całe życie, ale to niewiele da. Umyję szybko i
będzie spokój. Idę po wiaderku i gąbkę. Podchodzę do auta. Szybka się uchyla.
- Na szybkości, frajerze. Nie mamy całego dnia.- Mówi jeden z nich. Taki łysy i
przypakowany.
Zabieram się do roboty, a oni na mnie patrzą za ciemnych szyb. Boję się, że
smugę zostawię i będzie draka. Dlatego staram się myć jak najdokładniej. Jeden z
karków wychodzi nieoczekiwanie z auta. Pokazuje mi broń.
- Wiesz po co mi, kurwa, gnat?!- Drze mi się do ucha.
- Nie mam pojęcia, proszę pana.
- Bo ludziom czasem brakuje szacunku, a jak zobaczą czarną głębie w lufie, to
od razu są lepszymi ludźmi. I o to chodzi, kurwa. A wiesz czemu broń jest zawsze
czarna?
- Nie mam pojęcia, proszę pana.
- Bo, kurwa, sieje śmierć, a śmierć jest czarna.
- Ale jak jest ta babka z kosą, to jest w białym.- Mówię cicho.
- Co, kurwa, podważasz moją teorię? Wiesz ile nocy ją kminiłem? Wiesz,
kurwa?
- Nie mam pojęcia.- Piszczę. Boję się tego gościa.
- Dziesięć nocy tak jeździłem, kminiąc. I wymyśliłem. A wiesz czemu nasze
auto jest czarne?
- Bo siejecie śmierć?

- Zuch, chłopak. Przejedź się z nami.
Jedziemy przez noc. Nie mogłem odmówić. W aucie pachnie tytoniem i
perfumami. Pewnie mieli dupy niedawno. Ciszę przerywa jeden z nich. – Co cię tak
naprawdę wkurwia?- Nie mam pojęcia.- Odpowiadam.- Na pewno coś cię wkurwia.
Siedzisz na mrozie całą noc i myjesz szyby kurwom. Pewnie patrzysz do aut. A tam
wesołe rodzinki, zajebiste dupy. Same szczęście. A tobie odmraża kutasa. To cię
pewnie wkurwia.- Nie, lubię tę robotę.- Odpowiadam mu.- Jesteś typowy śmieć w
takim razie, przyzwyczajony do bylejakości. Patrz, co my mamy.- Gość pokazuje na
wnętrze auta.- Wszystko mamy. Ciężką pracą, człowieku. Trzeba pakować- trzeba.
Trzeba kminić- trzeba.
- To co cię wkurwia?- Powtarza. Zastanawiam się chwilę i mówię.- Może moja
żona, nie goli cipy, i śmierdzi. – I to jest to, człowieku!- Klepię mnie w ramię. – Masz
w sobie trochę wkurwu. O to chodzi.
Zastanawiam się, co z szefem. Ale chyba boi się tych gości. Nie będzie miał
pretensji, że mnie zabrali.
- A może ogolimy twojej żonie cipę?- Śmieje się osiłek, który wcześniej
pokazywał mi broń.- Weźmiemy normalnie pianki i maszynki, i ogolimy kurwę na
czysto.
- Tak żartowałem z tą żoną. Wszystko w porządku.- Mówię wystraszony.
- Przestań się bać, kurwa. Golimy na czysto i chuj!
Zabiera mi portfel i sprawdza adres.- Jedziemy na porządne golenie. –
Rechocze, a razem z nim jego kumple. Nie wiem, co zrobić. Na pewno to nie będzie
dobra noc.
Dojeżdżamy do mojego domu. Wysiadamy. Jeden z nich kopię mojego psa.
Dwaj z nich są już na ganku. Słyszę krzyk żony. Czuję uderzenie w tył głowy. Gdzieś
spadam. Łaskoczą mnie szepty. Są obecnością. To mówią piękne kobiety. Dotykają
mnie. – Natankuj nas.- Szepczą. Są nagie. Myję je pianą…
– Wiesz dlaczego, noc jest czarna? – Słyszę z oddali. To wrzeszczy jeden z nich.- Bo
się, kurwa, wstydzi dnia!

Andrzej Bitelow

Kobieta bez twarzy koloru szarego
Kobieta bez twarzy koloru szarego
Jest jak chłodziarko – zamrażarka firmy „Mars”
Na środku pokoju gościnnego
Smutek wylewa się jej, z kącika ust
Koloru czerwonego, szminką malowanych
Nie mówi, tylko próżnia jej wnętrza
Przemawia przez głosów miliony
Wrześniowa panna młoda nie wie jeszcze tego,
Że jest tylko plastrem z napisem „Małgosia”
DZIGON

Dzień, w którym kosz na bieliznę był już pełny
Ciemno jak asfaltowa ścieżka,
chmury do godziny parszywie szyły niebo
mój rocznik, wydaje się, że gregoriański
skończyłem właśnie wykład o biegunce
i grzybicy nóg
dzieciaki słuchały mnie uważnie, jak nigdy
widocznie te złoża uranu pod tą
miejscowością powodują przyrost kory mózgowej i innych klocków
tego rodzaju
krążę po głównym przystanku, świeżo odnowiony
dość niedawno stała tu świątynia bogów budowlanki,
musieli chwytać wiernych, brak sztuki na jej ścianach.
W pociągu skrzyżowałem nogi, bo wpadła do przedziału zakonnica, ojciec
kazał mi tak robić, nie rozumiałem tego obrządku,
ale szanuję i kultywuje do dziś.
Lądując na swoim bruku, czyli po wysiadce,
spojrzałem na billboard reklamujący szkołę gry w billarda
zacząłem się zastanawiać czy to byłaby skuteczna
metoda na ucieczką przed kapitanem Rozbrojko i całym poborem,
zapewnił mi wtedy solidne męczarnie w czasie służby.
Usunąłem na moment te wspominki przeszłości,
ruszyłem w stronę domu, byłem zmęczony, przepocony przez zepsute,
działające nieustannie grzejniczki na pokładzie intercity, więc zostawiłem
rzeczy, wymieniłem na ręcznik i rozpocząłem bieg pod prysznice.
Leżała tam sterta ciuchów i ręczników przed wejściem do rzędu kabin,
kocham możliwość wymiany – zaklepałem
sobie zieloną, flanelową koszulę.
Lałem wodę.

Marcin Dazajnik

Tureckie jaja

Magda Młokos

Pracuję w solarium. Musiałam już zacząć jakąś robotę, bo facet się mi darł
prosto w ryja, że jak mnie utrzymuje, to ma prawo do mojej dupy, kiedy chce. Na to
nie mogłam sobie pozwolić. Nie jestem kurwą. Nudna jest taka praca, coś jak w
smażalni, dobrze, że nie muszę obtaczać tych wszystkich pind w oleju. Wyglądam
jak one, to fakt, ale we łbie mam na pewno więcej. Solarium jest ładne. W nie
każdym są czerwone kafle i dwie plazmy. Znajduje się to wszystko w długim pasażu
handlowym w śmiesznej dzielnicy. Myślą, że jak mają trochę szkła, to pozjadali
wszystkie rozumy. Królowie przedmieść. Wąs zgolony zaledwie trzy dni temu i już
wariują po parysku. Takich nienawidzę najbardziej. Albo jesteś classy, albo burak.
Tego się nie oszuka. Determinizm- jak to mówią. Przychodzi do mnie dużo żelków z
tanich sklepów z komórkami. Rozpierdalają mnie ich swetry w paski i guma w
mordzie. Rasowe wieśniaki. Niby się chcą trochę opalić w przerwie, ale tak naprawdę
dobraliby mi się do cycków. Zjeżdżam takich na 5 biegu jednym tekstem. Tak
naprawdę najbardziej lubię Chińczyków i Turków z pasażu. Sprzedają swoje
narodowe żarcie. Trudno tak być daleko od domu, ale się nie martwią. Jak
przychodzą, to pogadać, tak jak umieją najlepiej, a nie myślą o jebaniu. Wiedzą z
resztą, że nie mają szans, jako zagraniczniaki ze wschodu są najniżej w drabince.
Uwielbiam tych chłopaków. Są jak bracia.
Jest poniedziałek. Kolejny tydzień w mojej wymarzonej pracy. Przed chwilą
poszedł sobie mój gruby szef. Wielki, chamski szczur. Szkoda o nim gadać. Mówił,
że jak przyjdą jakieś młode siksy, to mam je trzymać dłużej, i tak się nie poskarżą, a
my wyciśniemy z nich trochę kasy. Jak sobie chce. Skurwysyństwo trochę, ale to nie
moja sprawa.
Za oknem coś się dzieje. Przez pasaż biegną moi tureccy kompani. Ale
zdyszani. Hamit wbiega do solarium.
- Ana, ana, bierz to, musimy w nogi!- Wrzeszczy zdyszany. I wybiega.
- Hamit! Co to jest?! – Drę się, ale jego już nie ma. No, kurwa, co on mi tutaj
zostawia! Drewniana szkatułka jest ładnie ozdobiona w etniczne wzorki. Pewnie
malowały je te tureckie dziabongi. Trochę mnie Hamit zdenerwował. W Polsce się nie
wbiega do solariów i nie zostawia szkatułek. Ale czemu oni tak biegli? Przed czym
uciekali? Nie chcę mi się zastanawiać, o co w tym wszystkim chodzi, po prostu mu to
przechowam.
Dzień jak co dzień. Nic się nie dzieje. Te samo chujowe towarzystwo.
Przygrzałabym ich czaszki do stu stopni. Niech wystrzelą jak popcorn w tych
kabinach. Hamit nie wraca po swój skarb. Wszyscy Turkowie zniknęli dzisiaj z
pasażu. Kusi mnie ta szkatułka. Ma na pewno w środku coś cennego. Może udałoby
się to opchnąć w lombardzie? Dorobiłabym do pensji. Hamit może już nie wróci.
Walczę ze sobą kilka godzin, 15 minut przed zamknięciem otwieram szkatułkę. W
środku są trzy jajka. Jedno czerwone, drugie zielone, trzecie żółte. Co to ma
znaczyć?! Nie wydają się cenne, takie trzy miękkie przepiórcze jaja pomalowane na
różne kolory. Szkoda gadać. Na każdym z nich jest napis, ale nic nie rozumiem.
Wygląda to na turecki. Na czerwonym: saçma. Na zielonym: gerçek Na żółtym:
ölüm. Nie chcę mi nad tym zastanawiać. Wsadzam ponownie drewnianą skrzyneczkę
do szafki.

W domu myślę o jajkach, ale nie swojego faceta. Z premedytacją mu nie daję,
niech ma karę. Coś tam skomle i wrzeszczy w sypialni, ale go pierdolę na ostro.
Staram sobie przypomnieć, co było napisane na jajeczkach, ale za nic nie mogę. Nie
ma rady, sprawdzę jutro w pracy.
W pasażu jak Turków nie było, tak nie ma. Sprawdzam napisy na jakach, ale
na niewiele się to zdaje. Przecież nie ma słowników z tureckiego! Męczą mnie te
małe kulki, co to ma w ogóle znaczyć! Wolałabym to sprzedać w cholerę, albo
wyrzucić. Nie lubię żadnych zasranych tajemnic. Myślę sobie, że jajka trzeba
wysiadywać, ale przecież nie będę na nich siedzieć, to nienormalne. W solarium
mamy aż 6 kabin, gdyby jedna była nieczynna- nic by się nie stało.- Myślę. Wchodzę
do najmniejszego z pomieszczeń. Wolniutka umieszczam wszystkie w kabinie.
Ustawiam na najdłuższy program. Ciekawe co się stanie.
Gryzę paznokcie z niecierpliwości. Idę powoli w kierunku kabiny. Otwieram ją.
Jajka zrobiły się większe. Pulsują. Zielone jajko wybucha.
Widzę swoją mamę wśród kwiatów. Jest piękna, młoda, radosna. Tańczy z
moim ojcem. Bawią się jak w reklamie Tymbarka. Też chciałabym coś takiego
przeżyć. Teraz to niemożliwe. Era chamów. Jak oni się kochają. Ja jestem w tym
obrazie. Nie wiem jak. Jestem chyba niewidocznym obserwatorem. Przyjeżdża
trzech chłopaków na rowerze. Chwilę rozmawiają. Mój ojciec dostaje w twarz.
Szarpią się. Dwóch z nich go trzyma. Trzeci rzuca się na moją matkę. Nie chcę na to
patrzeć. Koniec!- Wrzeszczę niewiadomo do kogo. Dwóch chłopaków trzyma mojego
ojca. Trzeci ją gwałci. Jestem znowu przy kabinie. To było okropne! Co to za
sztuczki. Żółte jajko wybucha.
Widzę starszą panią. Ma podobne rysy do moich. To ja? Nie jestem pewna.
Idzie wolno po ciemnej uliczce. Jest bardzo zniszczona przez życie. W oddali
majaczą światła. Zbliżają się. Idzie spokojnie. Niesie chyba zakupy. Może dla
wnuków. Światła zbliżają się. Babcia widzi odblaski. Samochód się zbliża. Uderza w
nią. Wypadł z trasy. Kobieta leży. Warzywa się rozsypały. Wracam do kabiny. Nie
chcę już tego widzieć. Cholerne tureckie sztuczki. Wypierdalać na Bosfor, diabły!
Czerwone jajko wybucha.
Stoję spokojnie za kontuarem w solarium. Kafle są czerwone. Plazmy grają.
Mój szef to dalej gruby szczur. Mój chłopak myśli tylko o seksie. Solarium dalej jest
wmontowane w szklany pasaż. Turcy sprzedają kebaby, ciesząc się każdym nowym
dniem. Psy mają swoje ścieżki na ulicach. Człowiek rodzi się i umiera. Rzeki płyną.
Ziemia jest okrągła. Jest takich jeszcze wiele. Gdzieś tam stoją piramidy, gdzieś
kamienne posągi. Z głośników leci muzyka. Człowiek maluje, pisze, odrabia lekcje.
Świat jest odpalony jak świeczka. Grupa panów w pomarańczowych uniformach
maluje drogę, paląc papierosy.

homer nie był niewidomy, po prostu nie otwierał oczu

chciał być dobrym klasycznym poetą
ale jak omawiali mitologię w szkole
to leżał w szpitalu na onkologicznym
jedyny znany twórca w mieście
ganił go kiedy przychodził niby
na kawę ale w kieszeni miał zawsze wiersze
tego nikt nie zrozumie frędzlu
nie można łączyć papieża z moszną
gdzie są rymy potworze
chcesz zabić poezję
skończył wreszcie szkołę i pojechał
tam gdzie było więcej poetów
znalazł nawet takich którzy go wspierali
i mó wili jebaj pi sz tyl ko o raku

Adam Karczek

O prawdziwej Wilgoci
Jest tu pewna zasada
co każe przy zlewie stanąć raczej
niż przy sercu co kołacze okresem
pewnej innej dziedziny
By zrobić jak każdy
a poczuć jak nikt inny.
I gdybym tylko zamiast jej ud
Stopy chciał całować Nie bluźnierczo klęcząc
(co zwijają się od czubków palców
podczas narkotycznych transów)
Byłbym pierwszym
Spośród tłumu jęczących
O byle co.
1 II 2011

PRZEMYSŁAW WOLSKI

grzybki kefirowe

Wyłaź stamtąd!- Darła się moja ciotka już dobre piętnaście minut.- Wyłaź, bo
ci napuszczę pijawek do wanny! Nie chciałem jej słuchać i odkręciłem mocniej wodę,
codziennie mi to robiła i nie pozwalała na zabawę w łazience. To fakt- woda była już
zimna, ale nie znaczyło to wcale, że musiałem tak na gwałt wychodzić. Pewnie zaraz
odpuści i pójdzie do kuchni jeść te swoje tabletki, które trzyma w szafce przy oknie. –
Pomyślałem. Ona musiała ich mieć już w sobie tyle, że mogliśmy je jej wyłuskiwać z
pleców razem z wujkiem i sąsiadami.
Musiałem tam mieszkać, bo rodzice mieli pewne kłopoty. Ostatni raz jak
widziałem ojca, to rozbiegał się i uderzał głową w lodówkę. Mama tylko siedziała w
kącie i krzyczała.- Jakbym wiedziała, że życie to ciągła wojna, to bym podłożyła
bombę pod ten pierdolony raj! Patrzyłem na nich, a wujkowie wyciągali mnie z
mieszkania.
Dali mi mały pokoik cały wytapetowany kartkami z albumów wujka. Zawsze
myślałem, że zdjęciach na nich przedstawiają mimów i komików, ale kiedyś mi ktoś
powiedział, że to poważne sprawy, a oni mają na sobie maski gazowe.
Spuściłem wodę w wannie i wyszedłem z łazienki, ale tam czekała na mnie
ciotka. Nie chciała odpuścić i szarpała mnie za ucho dobre piętnaście minut.Jesteśmy twoimi zbawcami, gnojku, coś jak Jezus, dostosuj się, albo w świat, a tam
nie jest miło- tylko wilki, noc i rozkładające się ciała. Jak będę chciała wejść do
łazienki, to masz stamtąd wypieprzać jak pieprzono wodolot. Zrozumiano? Skinąłem
głową i uciekłem do swojego pokoju, a ciotka łapczywie zajęła łazienkę.
Nudziło mi się w tamte popołudnie, poza tym zostawiłem przy wannie swoją
ulubioną zabawkę. Taki mały kręciołek, bardzo go lubiłem. Wyszedł na korytarz, żeby
sprawdzić, czy ciotka już skończyła. Okazało się, że drzwi były zamknięte, a ze
środka dobiegał tylko szum i ciche wzdychanie. Miałem swoje sposoby, że zaglądać
do łazienki. Często podglądałem ciotkę, a czasem nawet wujka gdy nie miałem, co
robić. Trzeba było tylko wyjść na balkon i patrzeć pod odpowiednim kątem w
lusterko.
Stałem cichaczem na balkonie i ustawiałem odpowiedni kąt. Gdy się udało,
ukazała się ciotka. Sterczała w wannie, miała na sobie drewnianą maskę i tańczyła.
Dziwny widok, nigdy się tak nie zachowywała. Czasem wujek się wygłupiał śpiewając
i udając boksera przed lustrem, ale ona korzystała zawsze z łazienki jak bóg
przykazał. Wtedy musiało być po prostu inaczej.
Ciotka tańczyła, a ja myślałem, że jest ładną kobietą i taką tajemniczą, skoro
ubiera maski. Może to był jej jedyny moment w życiu, kiedy była sobą. Chciałem,
żeby sobie tak trwała wiecznie, zapamiętała ten czas, żeby zabrała go ze sobą do
innych krain.
Przekręcił się klucz w zamku. Ciotka się przestraszyła i zrzuciła maskę na
kafle. Chyba zobaczyła mnie z lusterkiem na balkonie. Wzdrygnąłem się i wymsknęło
mi się z rąk, roztrzaskując się na betonie pod blokiem. – Gdzie jesteście?- Nawoływał
z głębi mieszkania wujek. Ja stawiłem się pierwszy, udając spokojnego. Za moment
pojawiła się wystraszona ciotka.

Wujek przywiózł obiad, zasiadaliśmy do stołu. Ja z ciotką siedziałem cicho, a
pan domu zgrywał duszę towarzystwa.- Wiecie co Mietek z BHP odwalił z gaśnicą?Wujek spojrzał na nas wyczekująco.- Cały się umazał i na czworakach udawał
barana! Be! Be! Tak robił! Zaśmialiśmy się z ciotką niemrawo, ale kabareciarz się nie
poddawał. Trochę tak nas próbował rozweselić. Nagle jednak ja wziąłem do ręki dwa
ogórki i przyłożyłem do oczu.- Jestem innym człowiekiem!- Krzyknąłem.- To wcale
nie jest zabawne.- Skarciła mnie ciotka, ale wujek podchwycił grę i napchał sobie
ziemniakami usta, krzycząc- Jestem kimś innym!- Kim jesteś wujku?- Spytałem.Jestem grubym sobą!
Trwało to długo, ale ciocia się w ogóle nie śmiała. Ja po obiedzie zmęczony i
ubawiony poszedłem do swojego pokoju. Wujek dał mi ksiązki. Miałem przeczytać o
Kałasznikowie i Mołotowie, dwóch największych postaciach w historii, według jego
opinii.
Chyba przysnąłem, bo obudził mnie szelest. – Czemu mi nie powiedziałeś, że
nie żyjesz od dawna?- Odezwał się głos ze ściany.- Skóra jest tylko maską trupa,
życie jest tylko maską śmierci. Kilka małych rzeczy potrafi zatrzymać strumień
nasienia, zabić na chwilę ten teatr, odroczyć spektakl. – O co chodzi?!- Krzyknąłem
w kierunku ściany, ale ona mówiła dalej.- Raz zawierzyłem oklaskom na małej
scenie w Ułan Bator. Spaliśmy potem w jurtach, a do mnie zakradł się morderca.Dlaczego mnie oszukałeś?- Wyszeptał i wbił sztylet prosto w moje gardło. To może
być ten moment, w którym musisz wywrócić stół i wyprostować kości tej historii.
- Przestań!- Wydarłem się niewiadomo do kogo, ale na wiele się to nie zdało. Ściana
kontynuowała.- Nawet lustrem można zgrzeszyć i zabić. Powiedz wreszcie
cokolwiek. Wsadź do lodu. Kiedyś to odmroź. To nie jest tak, żeby iskać klasę
średnią głowy i potem śmiać się z niej w snach, bo nawet z kulą w czaszce można
udawać, że jest się zdrowym. Bo na pewno istnieje kombinacja języka, która pozwoli
to wszystko naprawić.
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