
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ŚWIĘTY PROCH 

 

Odkąd wypadłem z matki, chciałem wiedzieć, co kieruje tym światem. Na 
początku myślałem, że kobiety, bo tylko one były u mnie w domu, że musi chodzić o 
ciasto, chwilowe szczęście, gdy przymierza się nową sukienkę i patrzy na świeże, 
wiosenne słońca przez okulary słoneczne, na które troszkę się zbierało, mając nie 
jedno wyrzeczenie. Trzymały mnie u siebie pod spódnicą, aż do czasu, gdy odwiedził 
nas taki pan w mundurze i je strasznie skarcił. Chłopak ma się uczyć- tak wrzasnął. 
Zabrali mnie od sukienek i odtąd widziałem sam beton, drewno i tych wysokich 
panów. Wiedziałem już, że chodzi o hart ducha, o wrzaski, o to, aby być nad kimś, aby 
można się było na nim wyżyć, aby ten ktoś, zrobił coś za ciebie. Długo musiałem 
pracować, aby mieć kilku chłystków, którzy robili mi kanapki, a karać ich mogłem do 
woli.  
 Kolejnym przełomem były filmy katastroficzne i science fiction. Zawsze po kinie 
z chłopakami udawaliśmy roboty i wiedziałem, że musimy być tylko maszynami, 
wstajemy tak samo, gadamy tak samo, takie się to wszystko poukładane i 
matematyczne wydało, a sama matematyka była królową nauk i naprawdę tylko do 
niej się przykładałem. Ciągnęło nas jednak dalej: do nocy, do ruchu, biegu. Byłem 
szczęśliwszy, kiedy biegłem, gdy dobiegałem tam, gdzie wcześniej sobie nie śniłem. 
Zdałem sobie wtedy sprawę, że w życiu chodzi o pęd, a gdy z kolegami przecięliśmy 
sobie kciuki, aby ustanowić przyjaźń na zawsze, zobaczyłem, że płynie z nas krew, a 
nie żadne śrubki, czy kable. Ważne wtedy było życie z krwi i kości. Czytaliśmy 
Hemingwaya, chcieliśmy dalej, niż ten żelazny internat, a gdy zabraknie sił, wziąć 
dubeltówkę i wsadzić ją sobie w usta. 
 Byliśmy mężczyznami i często się biliśmy. Przystawałem czasem po bójce i 
myślałem, że może jest za wcześnie, aby wszystko wiedzieć. Może to wyróżnia 
wielkich, że potrafią powiedzieć coś mądrego po dwudziestu latach? Inni muszą to 
dopiero przeżyć, aby wiedzieć, przeanalizować przeżyty czas, spakować go w myśl, 
wyłuskać, ubrać w zdanie, niektórym się to zdarzy po czterdzieste, inni nigdy nie dadzą 
rady. Myślałem o tych ulicach. Pogodnych mężczyznach, którzy będą strzelać z szelki, 
aby rozśmieszyć nowopoznane dziewczyny. Jak dla jednej będą strzelać częściej, 
udając kupidyna grającego na szarfie, albo rockmana podpatrzonego w telewizji. Jak 
zagrają im, gdy będą płakać, mówiąc, że to chyba za wcześnie na to całe życie, takie 
się to wydawało dumne i niesamowite. – Chciałabym być już dorosła- mówiła 
koleżankom w podstawówce. Chodzi ci pewnie o mężczyzn- odpowiadały śmiejąc się. 
Ona jednak się nie śmiała. Mówiła, że chciałaby mieć już możliwości, a gdy one się 
pojawiły, to było ich za dużo. Przecież nie można z jednym, choć jest niezły, ma baki, 
kapelusz, szelki, coś przeżył, potrafi o tym opowiedzieć, ale jak to? Już z nikim więcej? 
Chyba tak musi być najlepiej. Tyle już w niego zainwestowałam uśmiechów i czułości, 
opowiadań przyjaciółkom. Nie mogę być taka zmienna. Nie mogę. Możliwości to tylko 
diabły w kolorowych płaszczach. 
 Zamknąłem się przed światem. Starzy kumple mówili, że jestem laluś. 
Zamknąłem się przed światem i nie wiedziałem nic. Czytałem księgi z aforyzmami, ale 
po dłuższej analizie uznałem, że większość z nich wyklucza się nawzajem. Musiałem 
wybrać jedną wizję, ale każda wydawały się tym samym. Doszedłem do wniosku, że 
tylko zabijanie jest złem, resztę można ubrać w różne ciuszki. Czułem, że już coś mam 
i chciałem to opowiedzieć innym, ale nie potrafiłem wyjść z domu. Było dobrze i 
bezpiecznie, a na zewnątrz musiały grasować dzikie wilki. Myślałem o wężach 
ukrytych w ludzkich skórach. Wijących się od zawsze, od kiedy Ewa z Maryją wzięły 



kilka sztuk z zoologicznego i onanizowały się nimi. Człowiek skusił sam siebie, aby 
potem mieć punkt odniesienia, który nazwał złem. Bo lubi zasady, największą z nich 
jest śmiertelność, dlatego chodzi jak w zegarku, obserwuje gwiazdy, wybiera ulubiony 
kolor, przekłada co miesiąc kalendarz, aby udowodnić sobie, że wszystko jest w 
porządku. Rozmawia z drugim człowiekiem, aby wiedzieć, że jeszcze istnieje. Kupuje 
buty, aby sprawdzić czy stopy, to nie tylko pampuchy pod fotelem. Powykrzywiane. Z 
wrośniętymi paznokciami. Utkwione w niejednej dupie. Skamieniałe gówna. Próba 
przypomnienia sobie, co było wczoraj to już archeologia. Brzydkie twarze. Człowiek 
zepsułby się nawet w formalinie. To normalna rzecz, bo chce być zepsuty. Robić coś od 
niechcenia, walczyć, a tak naprawdę nie chcieć. Wybrać kolory, jakieś logo- oddać za 
nie brudne życie. Czcić jedyną medialną gloryfikację starości, widząc w niej siebie. 
Zrobieni na podobieństwo starego niedoścignionego papy? Przecież nienawidzimy 
starości. Pierdzących, śmierdzących, śliniących się dziadów. Skąd ta miłość? Myślicie 
o nim będąc ciałem w świętych domach? Dociskane do poduszki, kiedy nie myśli się 
nic. Jest tam miejsce dla kultu? Nie ufaj ludziom w czapkach. Tacy chcą mieć władzę. 
Zobacz, jak reagują, gdy wiatr porywa im kapelusz. Zostawią wszystko, aby go gonić. 
Pod czapką jest niejedne zgniłe jajo. 
 Lata minęły, i coś mi się wreszcie uformowało. Nie spotkałem nikogo od 
ćwierćwiecza, z kim mógłbym owocnie porozmawiać. Myślałem od wielu lat o 
hotentockich dupach, chciałem na nich siedzieć, być noszonym po całym świecie. 
Skakać na nich jak na wersalkach, i wreszcie je zarwać z chichotem, tak jak łobuzy 
zrywają zderzak. Kupiłem dużo gliny i ulepiłem sobie taką. Nie chodziła i nie nosiła 
mnie po całym świecie, ale i tak bardzo ją podziwiałem. Gdy brałem ostatni łyk brandy, 
gasząc fajkę na udzie, bo byłem wytrzymały na ból, spojrzałem na nią i poczułem się 
kompletny. Głowa lekko opadła, nie było światła, tylko jakaś wesoła jarmarczna 
piosenka. Bez filmu życia, zamiast niego melodia i zupełna czystość umysłu. Taka jak 
nigdy, jakby zbierana mądrość nie była zapomniana. Poczułem, że będą już od dzisiaj 
mieszkać w chlebie, i tylko tam. Głowa opadła niżej, krzesło się przewróciło, 
uderzyłem głową w swoją hotentocką dupę. 
 
 

ANDRZEJ BITELOW 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

hurt detal                                   Adam K arczek 
 
 
nasze matki kupiły podr ęczniki do nauki fado 
za drobn ą resztę dostali śmy po cukierku 
i kilka przykaza ń wykutych długopisem na dłoni 
numer do pralni stołówki i burdelu 
 
gdy wrócili śmy z gór matki ta ńczyły 
polskie ulice były jak bałka ńskie ulice ale 
nasi ojcowie nie wyszli i nie ta ńczyli pili 
z wielkich waz i rozwa żali czy 12 miliardów dłoni 
zdoła złapa ć wielki meteoryt 
 
nasze żony kupiły nowe rajstopy i rozrywały przy 
nas pudełko i nas tu wkurwiało bo w pracy na 
nas nakrzyczeli a na nas si ę nie krzyczy tylko nas 
się gładzi po podwójnym podbródku kłami ąc że to podbródek 
 
gdy biegli śmy w dzikim p ędzie szukaj ąc spokoju bo 
dzieci chciały razem odrabia ć lekcje z mangi i anime bo 
ktoś to wprowadził do szkoły to chcieli śmy wreszcie by ć  
fajni mie ć czarną skór ę i dwie anegdotki które noc pomno ży  
razy trzy i doda zapachy i troch ę paszy na przyszło ść 
 
nasze trumny kupiły now ą składank ę z serii deagostini 
składały to rano i jeszcze nie wiedziały że za następne 
zapłacą więcej i my b ędziemy musieli to wysłuchiwa ć  
kolejny miesi ąc bo śmier ć nie ma gustu i naprawd ę jej  
się wszystko podoba a gdy przystanie i b ędzie tupa ć nóżką 
wali ć pięściami i płaka ć nie zabierze si ę jej do domu jak dziecka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sylwia Baranek                 Jerzy Andrzej Krzesny 
 
Sylwia Baranek lubiła chodzić na pogrzeby. Z jej okna rozpościerał widok 

na małą rzeczkę wpadającą do dużej. Sylwia wtulała twarz w pluszową 
zasłonę po babci i widziała na przeciwległej ścianie nowy nekrolog. Mrużyła 
oczy i powoli z chaosu plam wybierała jak kura mak strzępy liter układające się 
w nazwisko Furmaga. Prawdopodobnie Zenobia. Stała jeszcze chwilę, patrząc 
na wzburzoną wodę Woliborki, pocierając policzek pluszem i pomyślała sobie, 
że zaraz ruszy w stronę szafy. Celebrowała wyciąganie, prasowanie, ubieranie 
czarnego żakietu. Stała najbliżej trumny, ciągnęła żałobne pieśni, słysząc, że 
pozostałe głosy odpadły po drodze. Wiedziała, co kto powie, jaką zrobi minę. 
Musiała być na każdym pogrzebie. Umierała tak po trochę, rozdrabniała się na 
rytualne gesty, przeszła już setki kilometrów w konduktach. Dla niej to był 
jeden wielki nie kończący się kondukt. Jeden  wielki żałobny śpiew, wciąż te 
same łzy i omdlenia najbliższych. Ksiądz mógł na niej polegać jak na swoim 
tajnym ministrancie, skrytym mistrzu ceremonii utrzymującym w ryzach całość 
obrzędu, nadającym mu określony porządek. 

Tam w dole miotał się na rzecznym progu stary kalosz. Obły, ciemny 
kształt uderzał w ścianę i wracał, uderzał i wracał. W pierwszej chwili, że 
pstrąg, ale gdzie tam. Kalosz. Tylko to. Żadnej wzniosłości. Naciągnęła 
pokrowiec na żakiet i schowała do szafy. Przed nią trudne godziny do 
zaśnięcia. Jakoś będzie musiała zagadać samą siebie. Wysłać gdzieś 
wyobraźnię, na krawędź tego świata, i udawać przed sobą, że wszystko jest w 
porządku. Telewizor, radio, inne dostępne rzeczy. Trochę kolorowej prasy od 
sąsiadki. Wykroje, fryzury, ciasta. Gdzie jesteś, Sylwio – pomyślała. Usłyszała 
głos. Nie z telewizora czy radia. Jakby ze środka, z niej samej coś cicho 
wołało. Gdzie ja jestem i po co jestem, tych pytań coraz więcej. Zazwyczaj 
uciszała gwar wewnętrzny, kładąc ręce na głowę. Na oczy. Nieraz na uszy. 

Trzymać swoje ciało mocno obydwiema rękami. Żeby się nie rozleciało. 
Ściskać się mocno. Przycisnąć się plecami do ściany, a piersi chwycić w 
dłonie. Zamykać oczy, zgasić światło. Ja jestem Sylwia. Cichy głos w 
ciemności. W łazience kapie woda z wypranego swetra. Sylwia, Sylwia, 
Sylwia. W przestrzeniach mieszkania ten maleńki kawałek materii. Ruszająca 
się plazma. Świetlisty punkcik na jakimś wykresie istnień, czarna plamka w 
kąciku stołowego pokoju. Ściąga bluzkę, szarpie za ramiączka biustonosza. 
Skacze jak dziewczynka grająca w klasy. Na prawej nodze. Na lewej. Zsuwa 
spódnicę, a ta plącze się jej miedzy nogami, odkopuje ją energicznie. Uderza 
guzikami o ścianę. Taki suchy trzask. Jakby zapałka wystrzelona w sufit. 
Biegnie. Dotyka drzwi łazienki. – Berek! – Berek! Gwałtowny zwrot. Pędzi w 
stronę spiżarni. Zatrzymuje się na środku pokoju. Jednym ruchem 
wyswobadza się z majtek. Biegnie w stronę ściany. Raptowny wyskok i już stoi 
na rękach. Rozgrzane stopy dotykają zimną, chropowatą ścianę. Biega tak 
jeszcze kilka minut. Dyszy. Tempo słabnie. Widzi żylastą rękę nauczyciela 
wuefu, białe, sztywne włoski na brązowej skórze, lśniący, radziecki stoper. – 
Dawaj, Sylwia, dawaj!!! 



Był rekord szkoły, gminy, potem powiatu. Teraz jest to: zgaszone światło, 
gorący oddech, spocone plecy. Leży na dywanie. Dreszcz wytrząsnął jej 
białym ciałem, powiew przesunął się po firankach, a potem ścianach pokoju. 
Rozsypane, chaotyczne światła wytapetowały pokój na nowo. Ciągnik, 
maluch, potem dwa motory. 

Skuliła się, zmalała, zeszła do mitycznego środka, pulsowała na małej 
przestrzeni, zlewała się w jedno z kawałkiem dywanu. Człowiek Sylwia znikał z 
pola widzenia kamery. Bo widzę, że Bóg jest reżyserem, ale ma stary sprzęt i 
często mu się psuje. I wtedy jakiś człowiek znika z pola widzenia. 

Więc Sylwia, więc człowiek zwinięty w kłębek, ta niewyraźna, ciepła 
plama na dywanie zniknęła z pola, wykluczyła się na moment z boskiej 
przestrzeni, zeszła pod powierzchnię zdarzeń. Była sama w całym tego słowa. 
Z palcem wsuniętym w usta. Z palcem wsuniętym w wargi sromowe. Napięta, 
nabrzmiała, rozdygotana. Żarliwa modlitwa samotnego ciała.  

W izdebce na poddaszu coś trzasnęło w podłodze. Rurami przeszedł 
głuchy odgłos, jakby grzmot podziemnej burzy. Czy to powrót Boga? 

Nie ściemniaj. Powiedz po prostu. Nieraz tak się coś wali, przesypuje jak 
w szklanym naczyniu, zsuwa z piętra na piętro. Tajemnica tych starych 
kamienic, szklanych domów w stylu art deco. Lawina zaczyna się gdzieś na 
dachu, koło rozgrzanego komina, a potem tańczy i przelewa się w 
zakamarkach strychu. Potem jakiś rumor słychać na trzecim piętrze. Wygasza 
się to, wycisza i już po paru sekundach melduje się na drugim. Tam szeleści i 
postukuje przez parę chwil. Jakieś trzaskanie drzwiami, opuszczony drobiazg, 
dosuwany mebel. Węgiel wypada z niesionego wiadra. I znów cisza. Jeszcze 
przeleci to tchnienie przez poszczególne piętra, wreszcie zadudni na parterze i 
na jakiś czas zapada spokój. Może taki stary poniemiecki dom po prostu 
oddycha, może coś w nim wzbiera, może to rodzaj kaszlu;  w rzeczywistości to 
napór kamienistych zboczy powoduje drżenie, ferment i gorączkę. Chorobliwe 
pulsowanie ścian coraz bardziej ściskanych przez najbliższą materię. Napór 
milionów ton gliny i głazów. Trawa podchodzi pod okna. A i gałęzie coraz 
bliżej. – Dramatycznie zarośniemy – pomyślał. Który z nich? W jakiej postaci? 
Czy to ważne? Raczej nie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USZY 

 

sąsiedzi zostawili u mnie uszy 

nie wiem czy zrobię z nich zupę 

czy będę sączył do nich słodkie pieśni 

 

chwilę wcześniej tu byli 

sąsiad chciał mi sprzedać akwarium 

w której pływały bille clintony 

kilku małych jezusów i marek grechuta 

 

jego żona bardzo się przymilała 

odpięła nawet jeden guziczek 

mówiła że jej mąż jest najlepszym komiwojażerem 

w powiecie i bardzo kocha swoje akwaria 

 

lubiłem ją i jej uśmieszki na klatce 

ale powiedziałem sąsiadowi że ja mam  

tych panów za dużo w telewizji i w głowie 

i już ich nie chcę więcej 

 

wtedy się obrazili i zostawili mi uszy 

nie wiem czy była to kara 

czy po prostu sąsiad chciał usłyszeć 

dlaczego pierwszy raz nie sprzedał akwarium 

i jak brzmią mieszkania w których ich nie ma 

 

 

Paweł Hralke 

 

 

 



 

Boże Narodzenie 
Lucjan Chuddy 

 
- Mamo, czy moja gorąca bułeczka może połknąć na obiad tampona? 
- Co ty mówisz, dziecko ? 
- No nic. 

Połknęła. Co teraz? Sprawdzałam trzy razy, czy wisi ten biały sznureczek i nic, połknęła go w całości, 
zjadła jak grubas z amerykańskiego filmu swojego hamburgera. Nic mnie nie boli, nie umieram i nie 
mam też żadnych objawów, które były na ulotce. Dzisiaj nie mogę iść do lekarza, bo do mamy 
przyjeżdża Krzysiek, przedstawiciel handlowy, mają omawiać ważne sprawy, nie będzie można im 
przeszkadzać, bo ważne sprawy są ważne. Kiedyś w piaskownicy bawiliśmy się z Piotrkiem w ostry 
dyżur, ja byłam tylko pielęgniarką, ale Piotrek był chirurgiem i był naprawdę przekonywujący. Udało 
mu się wyleczyć guza piersi, którego miała Ewelina. Może jeszcze da się to wszystko jakoś uratować? 
Piotrek zresztą zna się na rzeczy, jest od nas starszy i jako jedyny z osiedla chcę wysłuchiwać o moich 
problemach i przyznał mi rację, że wszyscy chłopcy w moim wieku to kretyni. Wyjdę go trochę 
poszukać. 

- Dziecko, a gdzie ty wychodzisz, zaraz jest obiad 
- Mam swoje ważne sprawy do załatwienia 
- Jakie ty możesz mieć ważne sprawy, obiad jest do cholery, a nie po to go robię,  żeby do 

śmieci wywalać! 
- No dobra, to ci powiem! 
- No dobra, to mi powiedz. 
- Dzisiaj rano dostałam miesiączkę i moja gorąca bułeczka zjadła cały tampon. 
- Jak to zjadła? 
- Bo sznureczek mi nie wisi... 
- Pokaż to dziecko, coś ty narobiła?! 

Mama na mnie krzyczy, wzywa imię Pana Jezuska nadaremno, ma grzech.  
- Sznurek przykleił ci się do dupy.  

Ciągnie szybko, wychodzi ze mnie wata dwa razy większa od tej, którą rano zbitą w pocisk sobie tam 
wkładałam 

- i nie masz okresu, siadaj do stołu, porozmawiamy o tym później. 
Stuka łychą z ziemniakami o garnek, potem o talerz, zachowuję się tak głośno, że mnie samej robi się 
wstyd za całą tę sytuację z tamponem. Jakby chciała do mnie przemówić szuraniem krzeseł, albo 
swoim głośnym mlaskaniem, chrumkaniem i połykaniem. Ma wielką tłustą brodę, która też jest dla 
mnie karą za popełniony błąd, mówiącą : TY IDIOTKO! Chyba jej coś weszło między zęby, bo 
zaczęła głośno cyckać, z częstotliwością do pięciu sekund. KRETYNKA, MAŁA NIENORMALNA 
WARIATKA, ŚWIRUS, a gdy cyckanie zwiększyło swoją częstotliwość, ciężko było mi odczytać 
wszystkie słowa, ponieważ mam problemy w szybkim czytaniu, mimo że byłam zapisana na kurs 
szybkiego czytania, a na swoim koncie mam już przeczytane wszystkie części Ani z Zielonego 
Wzgórza i wszystkie Pottery.  

- O której przyjeżdża wujek? 
Postanawiam zostać lodołamaczem i zmieniam temat mlaskającego monologu mojej mamy. 

- Jaki wujek? 
Teraz ją chyba bardziej zdenerwowałam, bo dodała jeszcze chlipanie i siorbanie gorzkiej herbaty 

- Kurwa! Gorzka! 
Obrzydliwość, ma grzech. Dzwoniła łyżką jak ministrant na mszy, tylko ministranci są czyści, bo bez 
grzechów.  

- Dziecko, jaki wujek? 
- Krzysiek? Tak się ostatnio przedstawiał, że wujek, czyli wujek, czy nie wujek? 
- To jest dla ciebie obcy facet, żaden wujek 
- Czyli pan Krzysiek? 



- Dziecko, koniec dyskusji, mów sobie jak chcesz, jem obiad, nie widzisz? Jak się je to się nie 
rozmawia. 

Zwyciężyło mla-mlaskanie, a razem z nim na podium stanęło jeszcze cyc-cyckanie i siorb siorbanie.  
Po obiedzie mama wstała od stołu, rzuciła talerzem do zlewu, dorzuciła sztućca, palcem wymierzyła 
mi zakres obowiązków, zaczynając od kuchenki, poprzez blat na zlewie kończąc, a sama w ciszy z 
papierosem w ustach udała się na kanapę przed telewizorem, pogrążając się w dymie i telezakupach 
mango. Zakończyłam moje obowiązki mycia naczyń w ramach pokuty za skandaliczne zachowanie, a 
potem przyszłam do mamy, żeby wyjąć spod jej łokcia pilot i przełączyć na MTV. Gdy obejrzałam już 
nastoletnie ciąże, zapragnęłam zostać dziewięcioletnią matką, a potem zgłosić się do programu. Każda 
ciąża charakteryzuję się dużym brzuchem, więc postanowiłam dokonać tego stopniowo, cierpliwie 
czekając na efekty. Do swojego pokoju przemyciłam dużo słodyczy, kapustę kiszoną, oraz ogórki. Te 
składniki myślę, że najszybciej pozwolą zajść mi w ciążę, ponieważ od nich zawsze rośnie brzuszek. 
Około godziny osiemnastej do pokoju weszła mama skontrolować, co się ze mną dzieje, że w takiej 
ciszy siedzę w pokoju. Informacja o moich staraniach się o dzidziusia zapewne wywołałaby u niej 
wielkie zdenerwowanie, którym zaraziłaby także mnie, a w moim stanie denerwować się nie powinno, 
bo to wszystko może zagrażać dziecku. Póki co postanowiłam zachować moją ciąże tylko dla siebie. 
Przed godziną dziewiętnastą zauważyłam pierwsze efekty moich starań. Brzuch wydawał się o wiele 
większy niż wcześniej, co bardzo mnie ucieszyło. Tym razem wiedziałam, że w końcu coś mi 
wychodzi, bo wcześniejsze moje nieudolne próby dostania się do szkoły magii i czarodziejstwa 
Hogwart, bądź zostania przyjaciółką Ani z Zielonego wzgórza, utwierdzały mnie w przekonaniu, że 
wszędzie na swojej drodze życiowej napotykałam kłamstwo, a kłamstwo to grzech, a za każdy grzech 
będziemy w przyszłości rozliczani i jeżeli będziemy mieli ich więcej niż sto, trafimy do piekła. Ja 
moje grzechy liczę od tygodnia, mam ich dziewięć. Jak na mój młody wiek, jest to bardzo duża liczba, 
więc postanowiłam więcej grzechów nie popełniać, a w przyszłości udać się do zakonu razem z moim 
dzieckiem, które od chwili narodzin będzie wychowywać się wśród sióstr i księży, na czystego 
człowieka bez grzechu. Może jestem zbyt ambitną przyszłą matką, ale bardzo by mi zależało, żeby 
mój syn, bo czuję, że będzie to dziecko płci męskiej, został drugim Jezusem, a jest to bardzo możliwe, 
bo każde dziecko jest dzieckiem Bożym, więc ja i Bóg będziemy mieć syna. O równej godzinie 
dziewiętnastej przyszedł do nas pan – wujek – mów jak chcesz – Krzysiek, który przywitał się ze mną 
głową wychyloną przez drzwi. Chwilę potem mama zawołała mnie na kolację. Postanowiłam zjeść jak 
najwięcej, ponieważ jem teraz za dwoje, a mój przyszły syn, jako mały Jezusek w moim brzuchu i 
przyszły zbawiciel świata, swoim małym miłosiernym serduszkiem nie domagał się dużej dawki 
żywieniowej, a tak naprawdę nie domagał się wcale, ja jako przyszła święta matka postanowiłam 
zadbać o zdrowie i jeść na siłę, polewając całą moją kolację obficie sosem czosnkowym.  

- Zachowujesz się jak wygłodzone dziecko z Afryki, jedz normalnie, wstyd nam przynosisz. 
- Zachowuję się normalnie, mamo, normalnie. Może kiedyś to zrozumiesz, może kiedyś. 

Ksiądz na kazaniu bardzo często powtarza się, więc postanowiłam brać z niego przykład, aby brzmieć 
jak mądry człowiek. 

- Lekcje odrobione? 
- Tak, tak 

Mam grzech.  
- Po kolacji idziesz do wanny, a potem spać. Jutro wstajesz o siódmej rano. Masz się wyspać. 
- Rozumiem, muszę wypocząć, rozumiem. 
- Przestań się powtarzać, bo ocipieć można 

Ma grzech. 
Po kolacji położyłam się na chwilę w moim pokoju, ponieważ zauważyłam pierwsze skurcze 
przedporodowe. Nie spodziewałam się ich tego samego dnia, w którym zaszłam w ciąże, jednak 
zaobserwowałam, że mój brzuch był duży jak piłka i twardy jak skała. Zaczęłam mieć wyrzuty 
sumienia, że całkowicie zapomniałam o skontaktowaniu się z MTV, jednak uznałam, że Jezusek w 
moim brzuchu jest ważniejszy. Ciężko było mi ustać na nogach, zbierało mi się na wymioty, a w 
głowie miałam prawdziwą dyskotekę, a na dodatek było mi bardzo duszno i ciągle odbijało mi się 
sosem czosnkowym. W wielkim cierpieniu, ale w ciszy udałam się do łazienki, w której przebrałam 
się w koszule nocną. Postanowiłam tego dnia nie brać kąpieli i od razu udałam się do pokoju, gdzie 
przygotowałam łóżko do porodu. Gdy się położyłam, zwymiotowałam i popłakałam się, ale 
postanowiłam nie panikować. W MTV, nastoletnie mamy zawsze wymiotowały przed porodem, więc 



wszystko szło zgodnie z planem. W pokoju śmierdziało wymiocinami, a nie chciałam pozwolić na to, 
żeby Jezusek urodził się w takim smrodzie, udało mi się otworzyć okno i wpuścić dużo świeżego 
powietrza, które bardzo mi pomogło, gdy po raz drugi zwymiotowałam na siebie. Po chwili poczułam, 
że nadszedł ten czas. Zwijając się z bólu, zdjęłam majtki, położyłam się i rozłożyłam nogi, wdech – 
wydech, jak na filmach. Wtedy skurcz się nasilił, a ja zaczęłam przeć na Jezusa. Trzy parcia i nagle 
poczułam wielką ulgę, zanim jednak podniosłam głowę, żeby ujrzeć dziecię, usłyszałam jak mama 
zbliża się do mojego pokoju. Zmartwiłam się, że Jezusek nie płaczę, podniosłam głowę, a tam między 
nogami ujrzałam brązowo- czarną masę, dzieło szatana.  

- Czy ciebie dziecko pojebało? 
Ma grzech, ale ja mam większy, prawdopodobnie śmiertelny.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOWA KOLEKCJA 

Rafał Rutkowski 

 
Mój znajomy krawiec 
który pomagał mi się urodzić 
ciągle pytał dlaczego akurat wybrałem to ciało 
i czy będę chciał go sobie przypomnieć 
gdy już mnie całego w nie wpiszą 
 
wtedy dowiedziałem się że we współczesnych miastach 
są twarde systemy aby nikt ich nie pamiętał 
zapisują tylko w takich miejscach mapy 
z których nie możesz nic przeczytać 
 
musiałem poznać sam dokładne źródło i ocean 
wiedzieć kim jestem i dokąd idę 
aby połączyć zerwane kable z radiostacją 
która mówi nam o dawnej drodze 
 
ona informuje całkowicie 
bez względu na nasze nieprzystosowanie 
dlatego to normalne że możesz ją pomylić ze śmiercią 
lub panicznie się przestraszyć 
 
ta rozgłośnia jest nowym wynalazkiem 
ale bezpieczeństwo jest raczej pewne 
choć chłód i zupełna inność czasem 
awaryjnie wypędza nas z ciała 
to możemy się z niej wszystkiego dowiedzieć  
 
tak udało mi się uszyć marynarkę 
i przeczytać z niej od mojego krawca 
że ludzie to tylko ubrania i nigdy nie myślał 
że potrzebują czegoś jeszcze 
 

 

 

 

 

 

 



DOM           Leszek Palisz

  
 

Dom był stary. Zmurszałe ściany, popękane deski schodów i kilka gniazd sikorek 
na dachu. Mariola go odkryła, pracowała niedaleko na plantacji truskawek, po pracy 
zawsze spacerowała po lasach. Kiedyś zaszła zbyt daleko i jej oczom ukazała się 
nasza zniszczona przystań.  
 Cichutko przeszliśmy przez płot. Nie było żadnych sąsiadów. Tylko mała łąka 
czerwona od dziurawców, a dalej las szarpiący się z czarnym niebem. 
 - Zaraz lunie.- Wysapał spocony Dawid, uciekając w kierunku ganku, a my 
pobiegliśmy za nim. Siedzieliśmy spokojnie, patrzyłem na dziury w ścianach, zapchane 
były starymi numerami Nie. – Ciekawe kto tutaj mieszkał?- Spytała chichocząc Mariola. 
Drzwi łatwo było wyważyć, trzymały się tylko na zardzewiałych zawiasach. Było cicho, 
ale od czasu do czasu spod sufitu zrywał się jakiś ptaszek, może nietoperz. Na ziemi 
walały się porozbijane kafle i czarna ziemia. Ściany były brudne od farb, pokotem 
leżały butelki po wódce w kilku skrzynkach. 
 Ulokowaliśmy się na stryszku. Ciężko było się tam wdrapać po spróchniałych 
schodach, ale pomagaliśmy sobie liną, która majestatycznie wisiała, wbita hakiem w 
dach domu. Położyliśmy się na karimatach, a zapach trawionego drewna szybko wysłał 
nasze głowy całkiem gdzie indziej. 
 Zawsze zapisywałem swoje sny. Gdy się obudziłem było ciemno i nie 
wiedziałem, gdzie jestem. Nie chciałem o tym myśleć, bo sny uciekają szybciej, niż 
przychodzą, wyjąłem szybko swój notesik i świetle małej latarki skrzętnie spisałem 
fabułę. Ostatnie zdanie- I dawały czerwone mleko przez diabelskie ziele- 
zakończyłem kropką. Rozejrzałem się po pomieszczeniu. Przypomniałem sobie, że 
jesteśmy w starym domu. Wymacałem w śpiworze Mariolę. Lubiłem ją dotykać, gdy 
spała. Na więcej nie miałem szans. Staraliśmy się z Dawidem ją podejść już kilka lat, 
ale mówiła, że ona to jest dla innego, i kiedyś się on pojawi, na pewno. 
 Usłyszałem na dole krzyk. Ktoś biegł przez ganek mocno tupiąc. – Wciągnijcie 
mnie na górę!- Zaskowytał Dawid. Obudziłem szybko Mariolę i wciągnęliśmy 
grubaska.  
- Co się stało, człowieku?!- Szarpaliśmy go.- Nic, nic…A jego szepty przerwały głosy i 
uderzenia o stare ściany. Było słychać wzburzone głosy ludzi. Brzdęk metalu 
igrającego na dole. – Co się stało?!- Krzyknąłem mu prosto w twarz. – Nic, nic, ona 
chciała…Mariola gryzła czerwone paznokcie, a głosy zemsty były coraz głośniejsze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1953 
 
mój dziadek poznał ją w 1953 
tańczyli do tego jazzu 
na tym się skończyło 
potem wyleciały z niej dwa żurawie 
 
już płakał tą starością 
suchy jak okruszki 
łakomiło się na niego kilka ptaków 
szepnął ja się zbłaźniłem 
 
ty tego nie rób tam masz 
nóż kamień krawat 
zrób z nich użytek 
 
jajo zostało złożone do ziemi 
przeforsowałem żeby nie było daty śmierci 
tylko narodziny i 1953 
 
udawałem że się modlę 
z góry grała trąbka 
a ktoś lał wosk przez klucz  
prosto na nasze głowy 
 
 
 

ANDRZEJ BITELOW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Słoik po ogórkach          weasel  
 
Jeśli dobrze pamiętam, Janek był moim najlepszym kolegą od czasów 
podstawówki. Spędziliśmy razem wiele lat na obracanie w czyn, naszej 
smarkatej wyobraźni. Co tu dużo mówić, byliśmy jak bracia. Ja jestem 
sierotą, ale Janek posiadał rodzinę wręcz idealną. Jego Mama, wyjątkowo 
ładna jak na swój wiek kobieta o kruczo czarnych włosach i troskliwej 
twarzy. Pracowała w biurze i czasami Janek zwierzał mi się, że matula nie 
wraca na noc do domu. Była również wspaniałą gospodynią – często 
dostawałem od niej ciasto lub ogórki kiszone. Gdy je pałaszowałem czas 
stawał w miejscu. Przenosiły mnie  do krainy marzeń, stałem u  bram 
szczęścia.  Tata Janka, główny wiertłowy do spraw odwiertów- sprawiał 
wrażenie miłego i pobożnego człowieka.  Często razem zbierali jeżyny w 
lesie i chodzili na długie spacery. A w każdą pierwszą sobotę miesiąca 
jeździli na ryby.  Raz zabrali mnie ze sobą. Ten dzień pozostanie w mojej 
pamięci do końca życia. 
Wstaliśmy o wschodzie słońca i jechaliśmy czerwonym polonezem 
kilkadziesiąt kilometrów za miasto. Pogoda była ładna, letki wiaterek i 
niebo bez ani jednej chmurki. Tata Janka rozłożył wędki, a my w 
pobliskich gęstwinach zaczęliśmy szukać dżdżownic. 
- Ale ładna pogoda - powiedziałem z uśmiechem  do Janka. 
- Chuj z nią – twarz Janka wydawała się przygnębiona i dziwnie 
podenerwowana. 
- Nie przesadzaj, przecież jest super. 
Ze 4 godziny nie mogliśmy złapać ani jednej ryby- denerwowało mnie już 
to. Tylko siedzieliśmy i patrzyliśmy się na wodę. Janek był jakiś nieobecny 
– kilka razy próbowałem nakłonić go do zabawy w kosmiczne dziki lub 
piratów z Bontaraczy, jednak nie wyrażał aprobaty. Po prostu siedział i 
parzył przed siebie. 
- Eh, chłopcy, wy to nie wiecie nic o życiu – tata Janka miał to do siebie, że 
często nie rozumiałem, co mówił – Jak byłem w waszym wieku, to tylko 
praca, ciężka praca. Nie tak jak teraz. Wtedy każdy by chciał tak siedzieć 
i łowić ryby. Nikt was gównianego życia nie nauczy, jak ono was nie 
nauczy! Rozumiecie?! 
Prawdę mówiąc nie słuchałem go za bardzo. Moją uwagę w tym 
momencie przykuła niewielka ropucha podpływająca do brzegu. Chciałem 
biec i złapać ją, ale Janek chwycił mnie za rękę i popatrzył w oczy tak, że 
zrozumiałem że nie powinienem ale nie wiedziałem dlaczego. 
- O! Teraz chłopcy! Bierze! Dawać podbierak. Szybko! 
Tak właśnie złowiliśmy nasza pierwszą rybę. No i niestety jedyną tego 
dnia.  Dochodziła godzina obiadu, więc tata Janka zabrał się za rozpalanie 
ogniska i przygotowanie jedzenia. Kazał mi iść pozbierać patyków. Nie 
było to łatwe zadanie, bo byliśmy otoczeni lasem iglastym Jednak po jakiś 
30 min wracałem obładowany badylami, nucąc pod nosem jakąś piosenkę 
Boney M . Gdy doszedłem do miejsca biwaku, stanąłem jak wryty. 
Zobaczyłem Janka, który kilkakrotnie uderza kamieniem w głowę swego 
taty. 
- Nienawidzę cię, ty kutasie, nienawidzę cię!! Zdechnij, ty chuju, 
Zdechnij! 



Nie wiedziałem, co robić, całego mnie sparaliżowało. Nie mogłem zrobić 
ani jednego kroku. Janek gdy mnie zobaczył, rzucił kamień i zaczął biec w 
moją stronę. Nie pamiętam, ile to dokładnie trwało. Wyrwał mi kilka 
patyków i zaczął mnie okładać nimi po rękach z dziką furią. Wtedy 
straciłem przytomność. 
- Tak – Ciężko westchnął dobrze zbudowany lekarz w sędziwym wieku. – 
Proszę mi wybaczyć – rzucił niepewnie i wyszedł z pokoju zamykając za 
sobą drzwi na klucz. 
- Ciężka sprawa, Panie Ordynatorze z tym spod 12. Świr, roztrzaskał 
kamieniem łeb jakiegoś biednego człowieka, potem chciał popełnić 
samobójstwo. Tylko, że cały czas opowiada o jakimś wyimaginowanym 
przyjacielu. Czytałem kiedyś o takich przypadkach.  
- Dziwna historia. A kim był ten nieboszczyk? 
- No właśnie nie wiadomo, policjo to sprawdza, ale twierdzą że nie byli z 
spokrewnieni. 
- Co się dzisiaj dzieje z tymi ludźmi. Tydzień temu mojej kuzynce w nocy 
do domu wbiegł jakiś gówniarz w prześcieradle, który krzyczał że jest 
Jezusem i że zabawienie przyjdzie przez odkupienie, a potem zesrał się w 
salonie i ukradł jej kiełbasę z lodówki. Świat jest pełen świrów. 
- Panie Ordynatorze, może kawa by nam dobrze zrobiła? 
- Nie dziękuję.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 GDY JESTEM CHORY, JEM SUCHARKI                           MAX ONYSZKO 
Nie wyglądam dobrze, matka zawsze powtarza, że to przez gruźlicę mózgu, która 

podobno mi przeszła, jak spędziłem wakacje u rodziny w Świnoujściu. Ojciec twierdzi, że 
była to szkarlatyna, babka mówi o anemii. Nie wyglądam dobrze, jak zasuszony pniaczek, 
ząb cały w próchnicy, szmaciana lalka zrobiona przez dzieci. Zastanawiam się, czy ciało 
wpływa na myślenie, czy suchy wiór może dobrze myśleć? Chodzę niewiele, muszę 
podtrzymywać się laseczką, którą wyrzeźbił mi dziadek, bo ma rzeźbiarskie zapędy. Mam 
kilka śmiesznych fraczków. Jestem wysoki i tyczkowaty, przeraźliwie chudy. Wszystkie 
garniturki były robione na zamówienie. - To dla jakiejś modliszki?- drwił sobie zawsze 
krawiec, a ja chowałem się w samych szortach za framugą drzwi. 
 Myślę o kobietach bardzo często. Wiem, że moje ciało nie dotknie nigdy ich ciała 
tak na poważnie. Raz dotknąłem niewidomej dziewczyny, która zgubiła się na dworcu. 
Miała miękkie ramiona, powoli zjeżdżałem po plecach, dotknąłem jej pośladków, 
przejechałem mimowolnie po sterczących piersiach. Ona nie reagowała. Oddychała cicho, 
a potem zapytała- kto to? Chcesz mi pomóc? Gdzie jestem? Nic jej nie odpowiedziałem i 
uciekłem szybko schodami na ulicę. 
 Matka i ciotka czasem mnie onanizują. Nie cierpię tego, bardzo się wstydzę, ale one 
powtarzają, że to dla mojego dobra, że muszę, aby nie być za bardzo nabuzowany, aby nie 
być kłębkiem nerwów. Robią to w łazience, kiedy nie ma ojca. Matka powoli przesuwa 
napletek, a ciotka pokazuje mi piersi i pozwali mi ich czasem dotknąć. Kończę szybko do 
wanny, a one wydają się zadowolone i jakby nigdy nic, wracają do swoich spraw. Nie 
cierpię tego, nie ma wtedy żadnej ulgi, tylko wstyd. Spuszczają mnie jak zwierzę. 
 Chcę prawdziwego kontaktu, na poważnie, na całego. Mam internet, oglądam tam 
dużo dziewcząt. Można je mieć za pieniądze, a pieniędzy mam trochę, jak ojciec wraca z 
delegacji, to daje mi co nie co. Chowam je szybko do aluminiowego pudełka po 
biszkoptach, nazbierała się ich pokaźna sumka. Wybrałem jedną z mojego miasta. 
Rozmawiałem z nią już, głos mam dobry, nie mogła rozpoznać, że ze mną jest coś nie tak. 
– A obsługujesz wszystkich?- Spytałem jej jednak.- Oczywiście kochanie, wszystkich bez 
wyjątku, nic się nie martw.- Odpowiedziała seksownym głosem.  

Mam ją mieć. Boję się. Pseudo ma sexy_katerina23. Ma 167 centymetrów wzrostu i 
53 kilo wagi. Jest blondynką i ma bardzo ładne piersi, dużo ładniejsze niż ciotka. Twarzy 
niestety nie mogę zobaczyć, bo jest na niej czarny pasek. To stanie się dzisiaj o godzinie 
16. Tak się zastanawiam, bo widziałem bardzo dużo tych anonsów- skoro jest tyle dziwek, 
wygląda na to, że mogłyby zrobić to także z miłości. Na przykład dla mnie. Przed wyjściem 
drukuję sobie zdjęcie Kateriny i wkładam do portfela. Jest to moja dziewczyna. 

Pukam cicho, a zza drzwi odzywa się ten sam seksowny głos.- Już, chwileczkę, już 
jestem prawie gotowa! Czekam cierpliwe, i wreszcie widzę ją. Jest taka jak na zdjęciu, 
tylko bez paska. Jaka ona ładna. Zaprasza mnie do środka, ale ma niewyraźna minę. – Co ci 
się stało?- Pyta.- Sam nie wiem.- Odpowiadam, a ona się nie zraża, powoli mnie dotyka, 
wydaje mi się, ze tańczymy. 

Coś się dzieje, śliskość skóry. Żłobię kształty na prześcieradle. Ściany stają się 
czerwone, okna klaszczą framugami. Kręcimy się w kółko. Jest dobrze. Nagle ona znika, 
jestem już wyżej. Czuję to w kościach i żyłach. Patrzę na ulice z góry. Niewielcy są ludzie. 
To jest taki mój mały dokładny radar. Dokąd wy cholery, idziecie? Szybuję. Widzę inne 
okna. Dzieci tryskają szczęściem wyskakując z łóżek. Ktoś wiesza firanki, a partner czeka 
na łóżku na niewidzialność. Dwóch chłopców ćwiczy balet na balkonie. Elektryczne kolejki 
darowane na urodzinach zataczają kilometry, aby nigdy się nie skończyć. Jeździć rurami, 
kablami, ustami ich ojców, buszując po jelitach, wypadając dupą prosto do ust mamy. 
Latam nad garbusami. Idą o laskach. Poradźcie sobie bez tego kawałka drewna, to 
człowieka nadaje mu kierunki, a potem płynie na nim, aby tam znaleźć ukojenie, na 
nowych wyspach. Matka z ciotką siedzą w pokoju gościnnym, ojca oczywiście nie ma. 
Wlatuję do nich i się uśmiecham, ale one mnie nie zauważają, oglądają tylko zdjęcia z 
USG.- Szkoda, że skończyło się tylko na takiej fasolce.- Mówi płaczem moja matka do 
ciotki. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 WIERSZE Janusza Wołoducha 
 
 
 
 
* 
 
wyłomy, w nich wagonowe światło, 
czekamy na drozda, stos źdźbeł 
kłujących w oczy, 
 
a teraz się trzeba domówić, 
dom uwić, elektryzujące gniazdo, 
 
i będzie śpiewać; w domu mówić 
o nim będzie 
rzeczą 
 
zwykłą. I patrzeć skądinąd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Za znaczenie 
 
 
Ze szczerych rzeczy tylko pole, 
co nieraz rzecze gnojem, kośćmi, 
gada piołunem, bredzi popiołem, 
a takich smaków nigdy dość mi. 
 
Jak palec boży, jasny bicz 
szeptu – z wiatrem, pod wiatr – 
co sam się nakłania: milcz, 
nie milcz, usłysz, spraw. 
 
Nie powiesz, nie masz 
albo będziesz miał mniej, 
nie porwiesz pamięci na wątek i temat. 
Nie masz znaczenia, to giń. I miej. 
 
 
 
 
Tautologie 
 
 
Niebo cięższe od odbić 
(od bić?) w takim dniu 
 
a odbijanie ma się dobrze/źle 
do wyboru 
 
potem gubi się krok 
wystawia krocze na słońce 
 
powtarza się cykl 
robi kurs 
 
przyśpieszona pornografia  
bierze to wszystko w obroty. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poezja a społeczeństwo. Lekcja pierwsza 
 
 
Poeta pusty 
za pustynię 
 
pełny za pełnię 
 
formuje się streszcza 
 
poeta ludzki 
za ludzi 
 
głuche góry 
ślepe równiny 
i on  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kula 

 
 
 Wydaję kule mieszka ńcom. Ka żdy ma prawo do jednej w życiu, a jak j ą 
zagospodaruje, to ju ż jego sprawa. Ja sam dostaje co roku przydział trzy stu z 
województwa. Przez roczek schodzi zwykle mniej ni ż dwie ście, wi ęc mo żecie 
sobie wyobrazi ć, że zapasy mam spore. Jest to moje jedyne zaj ęcie i dostaj ę za 
to nienajgorsz ą pensyjk ę. W naszym kraju nie ma zbyt wiele wolno ści, 
niektórzy mówi ą, że instytucja jednej kuli to jedyny oddech mo żliwej wolnej 
woli w śród mieszka ńców, ale jak zauwa żyłem, nie korzystaj ą z niej zbyt 
łapczywie. Wielu ju ż spotkałem takich, co mówili mi- Zdzisiu, Zdzisiu, ja na 
pewno do ciebie przyjd ę kiedy ś po kule, kiedy ś na pewno. Tak mówi ą i mówi ą, 
a potem id ę na ich pogrzeb. Na takim pogrzebie mam jeszcze jed no zadanie- 
spełnienie ostatniej woli. Nabijam reglamentowan ą kulę nieżywego obywatela i 
strzelam ni ą w niebo. Nic nie mo że się zmarnowa ć. 
 Moja córka jest bardzo pi ękna. Patrzyłem na ni ą dzisiaj z okna, jak szła z 
kole żankami na zako ńczenie roku. Była w śród nich jak gwiazda. Pi ękna czarna 
sukienka, spojrzenie motyla. Marzyłem o takiej córc e, gdy odbywałem 
sześcioletni ą słu żbę wojskow ą. Tyle mi tylko przy świecało w śród całego tego 
znoju. Żonę swoj ą poznałem nad morzem, kilka dni po tym jak nas wypu ścili. 
Miałem szcz ęście, bo nie jest łatwo o wizyt ę na pla ży. Typowy obywatel mo że 
być na niej jeden dzie ń, raz na dziesi ęć lat. My dostali śmy trzy dni po 
odbębnieniu słu żby. Basia mogła tam si ę opala ć praktycznie cały czas z 
kilkoma kole żankami,  bo miała ojca w Głównym Zarz ądzie Reglamentacji. 
Właśnie tak dostałem prac ę. 
 Kocham czerwiec i swój balkon. Sok ze świeżych pomara ńczy i sło ńce w 
pełnej krasie. Tylko w czerwcu nie jest wstrzymywan e przez państwo specjaln ą 
czarną mgiełk ą. Widok z balkonu mam przepi ękny, w oddali majaczy nawet 
kilka drzew. W czerwcu naprawd ę da si ę żyć.  
 W pokoju dzwoni telefon. Id ę odebra ć w swoim szlafroku i klapkach. 
Tańczę do muzyki s ączącej si ę z gramofonu. Odbieram. 
 - Halo! Halo! Jest Krzyszkowiak?!- Kto ś drze si ę do słuchawki. 
 - To ja, co ś się stało?- Pytam zaniepokojony. 
 - Jakiś perwert, skurwiel… Prosz ę tu przyjecha ć! 
 - O co chodzi? 
 - Kurwa, jak on mógł, gdzie on jej wsadził luf ę… 
 - O co chodzi?! 
 - Tutaj, na Astronautów, nie udało si ę go złapa ć, ale go na pewno 
dorwiemy, nie ma szans, skurwiel… 
 Rzucam słuchawk ą. Idę w kierunku szafy. Bior ę wielkie pudło. Jest 
cholernie ci ężkie, ale jako ś gramol ę się z nim do samochodu zaparkowanego 
pod domem. Jad ę przez miasto. Zatrzymuj ę się na nieu żytkach. Niedawno 
wyci ęli tu jeden z ostatnich lasów. Ma powsta ć tutaj fabryka gumy Sparkana. 
Wyjmuj ę pudło z baga żnika. Otwieram. Nabijam bro ń. Robię tak wiele razy. 
Strzelam w nico ść. 
 
 

HUBERT PATAJ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

piłat miał nerwic ę natręctw, dlatego mył dłonie 
 
do mojej klasy chodzą same parszywe czyścioszki 
ciągle myją majtki z rzadkiej kupy 
nauczyciel schował się dawno w kantynie u woźnego 
płacze że on sobie chyba nie poradzi a my go zapamiętamy 
 
pukam do niego i dodaje mu otuchy ale on ssie w  
tym czasie palca i chce słyszeć tylko głos 
matki sączący się z głośnika z gabinetu dyrektora 
 
matka dziwnie jęczy to dyrektor pewnie penetruje ją palcami 
które kiedyś groziły czołgom i śmieje się że nie można 
mieć 35 lat i nie mieć kobiety i siedzieć w kantynie u  
woźnego i nie poradzić sobie z dziećmi które ciągle się osrywają 
 
halo halo tutaj wasz kochany dyrektor słychać jego ciepły głos 
wiem że kiedyś spadnie taki deszcz który zmyje całe to gówno 
ale będzie to wtedy kiedy chory na alzheimera bóg upuści 
wiaderko wody śliniąc się i przezywając anty-akuszerki 

 
 
        ADAM KARCZEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAJSTER 

 

Nasz Majster, cholernik nie przyszedł dzisiaj do pracy. Pewnie pobalował wczoraj z 
flaszeczką, albo oglądał kosmos leżąc w swojej sadzawce obok altanki na działce. Bez niego to 
nie ma roboty, nie ma iskry. Siedzimy smętnie i dłubiemy, od czasu do czasu, przy ścianach, a z 
nim to harce by były, śpiewy by były, i na pewno opowiedziałbym nam coś mądrego. Facet złoto, 
bez dwóch zdań, nie za wielu takich nosi matka ziemia. Z każdym się dogada, zatańczy, każdego 
nauczy życia, da dobrą radę, a dla siebie nie chcę nic, obserwuje tylko, jak się zmienia świat pod 
jego wpływem, i leciutko strzyże wąsa, uśmiechając się niewiadomo do kogo. Patrzy zawsze w 
dal, jakby miał się rzucić w pogoń za zającem. 

Nikt nie utrzymuje z nim kontaktu po pracy. Zawsze rozstajemy się przy moście na 
Suchockiego, a on pląsa w swoją stronę z małym wojskowym plecakiem na barkach. Nikomu nie 
pozwala się do niego zbliżyć na budowie. Wiemy, że ma w nim dwie starannie przygotowane 
kanapki z kotletem mielonym, siedem wyliczonych Malboro (od nikogo nie bierze fajek, ani 
nikomu daje) i jakąś śmieszną piszczałkę. Tylko tyle nam pokazał, ale musi w środku być więcej 
ciekawostek, bo brzęczą i odbijają się o siebie, coś jakby ze szkła i z metalu jednocześnie. 

Gdy rozstajemy się przy moście na Suchockiego, kumple od razu lecą do małej knajpki, 
naprzeciwko cuchnącego śmietniska, na jednego. Namawiają mnie zawsze, ale staram się nie 
pić, złe rzeczy się wtedy ze mną dzieją, świat wiruje i nic nie potrafię zrozumieć. Wolę, gdy znikną 
w barze, patrzeć za odchodzącym Majstrem, aż staje się taki mały, że nie wierzę, że potrafi tak 
mówić. 

Pamiętam, gdy raz zakradłem się za nim. Szedł spokojnie, a jak ja dziki kot podbiegałem 
od krzaku do krzaku, od budki do murku, tak aby mnie nie zauważył. Śledziłem go, aż do jego 
kamienicy, a potem zza kosza na śmieci przyglądałem się, co robi w domu, a nie robił niczego 
specjalnego. Palił tylko więcej niż w pracy, wychodząc co kwadrans na balkon. Cmokał przy tym i 
pluł, próbując chyba trafić dzieci grające w piłkę na dole. 

Innym razem zaszedłem pod jego dom z samego rana, kilka kwadransów przed 
rozpoczęciem dniówki. Było bardzo wcześnie, dopiero świtało. Chciałem prześledzić jego trasę z 
domu na budowę, ale nie nakrył, gdy lałem w jego bramie. 

- Kajtek, co ty tu wyprawiasz?- Klepnął mnie karcąco w plecy. 
- A nic, lać mi się zachciało- odpowiedziałem wtedy speszony. 
- Stary, mieszkasz po drugiej stronie miasta, co ty tu robisz?- Pieklił się, ale w drodze do 

roboty wszystko mu wytłumaczyłem. Wymyśliłem jakąś historyjkę, że babę poznałem w barze, 
ona tutaj mieszka, że noc była miła, i podobne bajki. Nie wydawał się mnie słuchać, ale przestał 
się przynajmniej wściekać. Wyjął nawet piszczałkę i zagrał mi coś, czego nazwy nie jestem w 
stanie sobie przypomnieć. Gdy skończył, zatrzymał mnie ręką, a byliśmy już prawie przy moście, i 
powiedział: Słuchaj, Kajtek, patrz, to może być plamą na chusteczce, jak można przejść obok 
tego obojętnie, nie zapłakać, co to jest człowiek, zamiast siedzieć na dupie i trawić absurd, 
zaczęli stawiać domy, tyle domów, do kurwy…- Zamknął wtedy na chwilę oczy, ale po chwili je 
otworzył, puścił moje ramię i poszliśmy dalej, prosto na budowę. Nie bardzo wiedziałem, o co mu 
chodzi, ale coś mi się wydało, że po prostu nie lubi nas i naszej budowy. 

Dniówka się kończy. Bez Majstra nie było wesoło. Praktycznie nie ruszyliśmy z miejsca z 
tym podwyższeniem, które ma być gotowe na następny tydzień. Przy moście rozeszliśmy się 
smutni, chłopaki nawet nie wstąpili do baru.       

     SŁAWOMIR DRYGAS 

 



bycie księdzem to antykoncepcja 
 
maryja siedziała spokojnie na werandzie 
rzuciła w kąt cosmo bo nic tam dla niej było 
jak to jest robić seks spytała józefa 
a on się zamyślił i odpowiedział że to  
coś jak heblowanie ale pewnie przyjemniejsze 
bo na mokro 
 
jak ci nasi wyznawcy wyrzucą z siebie zwierzę 
spytała znowu 
nie mam kurwa pojęcia odpowiedział józef  
ale może po to jest sen aby w nim to robić 
 
słyszałeś może o pittingu? 
weź nie czytaj tych gazet zdenerwował się józef 
najlepszy jest seks w ubraniu  
nauczyłem się go w szkole stolarskiej 
 
 
 
Paweł Hralke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOBRY, ZŁY I RELATYWNY      MAGDA MŁOKOS 
 

Mieszkał w niewielkim domku. Wszyscy mówili, że to złodziejska okolica, że oni 
wzięli materiały i je ukradli. I z tego powstał dom. Talerze nie były za ładne. Brzydka 
zieleń i codziennie makaron z pesto. Czasem wychodził na patio i patrzył w dal. Ktoś 
ogrodził las. Spotykał wzrokiem sarny. Stały przy płocie i się nudziły. Nie dojeżdżały 
do tej ulicy śmieciarki. Wiatr wzmagał piętra kurzu. 
 Mieszkał na poddaszu. Wstając rano walił się łbem w sufit. Miał sporo guzów, 
ale się już przyzwyczaił. Chciał zawsze mieszkać na poddaszu i umrzeć na płuca 
zostawiając manuskrypty dobrych książek. Z okna mógł patrzeć na dach banku. Nie 
wierzył w ten cały system. Pieniądze trzymał pod deską. Wczoraj wyjął kilkaset 
złotych i kupił w antykwariacie patefon. Jedna kasjerka z banku słyszała od czasu do 
czasu melodie przeszłości płynące przez otwarte okno. 
 Mieszkał pokątnie u wujka. Denerwował się, że musi pić z nim codziennie 
wódkę. Rodzina podstawa- darł się zawsze wąsacz przygrzany alkoholem. On wtedy 
już nie myślał. Chciał mieć ten pijany spokój. Jak wujek padał w wannie, on się 
wymykał. Kradł wycieraczki i układał je na ulicach. – Ludzie zabijali przede mną, nie 
mogę być ukarany. To już było. Rzeczy powtarzane przestają być prawdziwe.  Jedna 
zbrodnia, jedna kara. I tyle- Zaczął rozmowę z taksówkarzem. – Zamknij, pan, 
mordę.- Odpowiedział kierowca. 
 Jego córka patrzyła przez okno, jak go zabierają. Ci dwaj panowie w czarnym. 
Schylili mu głowę i wepchnęli do auta. W środku szturchali. Bili go po twarzy. Auto 
powoli odjechało po smutnej ulicy, gdzieś zginęło w obłokach kurzu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARBAITER 
 
Ukarałem siebie myśląc że 
Konopnicka to przymiotnik  
Wywodzący się z botaniki, 
Kupiłem sałatę masłową i 
Wsadziłem sobie w uszy i 
Nasłuchiwałem piachu z niej. 
Gobi jest tuż obok mego 
Bębenka, nie ma grajka i 
Cholernie dobrze, unikam 
Bongo bong. W castoramie 
Kupię lirę z recyklingu i zagram 
Systemowi binarnemu. I gdzie 
Jest spokój? Skoro teoria strun 
Mówi o muzykalnym świecie, 
To na pewno nie traktuje 
Śląskiego nawet jako 
Półdźwięk w czarnej dziurze.- 
Strzel jak w kennediego.  
 
 
 
 

 MARCIN DAZAJNIK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WYŚCIG  
PATRYK OSTROWSKI 
 

- Tylko najodważniejsi! Najodważniejsi!- Ktoś wrzeszczał na dworze przez 
megafon, gdy grałem z rodziną w scrabble.  Od początku miałem słabe literki, więc 
chwilowy przegląd okolicy przez okno był mi na rękę. Na rynku, bo mieszkaliśmy w 
jednej z przyrynkowych kamienic, a swoją drogą chyba najładniejszej, bo najwyższej, 
całej białej i z rzeźbami aniołów i świętych, głównie zabitych piłami i siekierami- 
zebrał się pokaźny tłumek, który otaczał naganiacza. Rynek był chyba dostosowany 
do wielkiego wyścigu, bo zrobiono wokół cztery tory. 
- Alek, twoja kolej!- Wydarła się matka, z pokoju obok. 
- Nie gram już, wychodzę na dwór.- Rzuciłem jej, ubierając trampki i zarzucając 
beret na łeb. 
 Na rynku było wesoło. Czuć było tą nerwową atmosferę przed wyścigiem. 
Dwóch znajomych sklepikarzy, policjant i miejscowy łachudra zostali wybrani do 
startu. Marszczyli twarze, kręcili wąsy, dawali sobie kuksańce w bok.  

Strzał z korka. Ruszyli. Tłum wiwatował, a ja myślałem sobie ile punktów 
dostałbym w scrabblach za wyścig, za sklepikarza, rynek, matkę, ojca, za jaźń. 
Wszyscy byli sumą punktów, a łachudra pędził najszybciej. Pierwszy raz to on był 
górą, nie dosięgała go policyjna pałka, wiwatowały mu matki, które nienawidziły, gdy 
opowiadał sprośne kawały ich dzieciom. Na końcu powoli sapał policjant. Był za 
gruby, nie dla niego takie wyścigi, pewnie nawet nie zmieściłby się na planszy. 
Dwóch sklepikarzy biegło w środku stawki, jakby razem. Chyba ze sobą rozmawiali. 
Może tworzyli kartel cenowy, lub coś w tym rodzaju. 

Łachudra stał na najwyższym stopniu podium. Trzymał w rękach dwa keksy, 
na szyi miał łańcuch z kwiatów, całowały go ładne dziewczyny. Było wesoło, 
pachniało popcornem i kiełbasą. Policjant siedział na krawężniku i wycierał twarz 
brudną chusteczką. Pocieszała go żona 

Wszedłem do domu. Rodzice zniknęli, ale zapomnieli przed zniknięciem złożyć 
scrabbli. Usiadłem na dywanie i układałem swoje ulubione słówka tygodnia: 
kokoszka, trubadur i spowinowacenie. Nagle coś zaszemrało w pokoju obok. 
Dochodziły do mnie różne dźwięki. Coś jak: ach, och, ych. Ułożyłem je szybko na 
planszy. Nie były zbyt mocno punktowane, ale wydały mi się ciekawe. Interesujące 
narzecze.- Pomyślałem, ale nie chciałem dalej zgłębiać sprawy i podszedłem do 
swojego ulubionego okna. Gdybym mocniej się wychylił, mógłbym zobaczyć kawałek 
siekiery od tego święto pana z rzeźby. Spojrzałem jednak na rynek, a tam działo się 
szalenie. Kobiety leżały na łachudrze. Oblewali się napojami i strawą. Policjant jak 
świniak był smagany witkami i obsmarowywany ciastem. Musiało się tam dziać 
naprawdę dużo punktów, ale chyba i tak w snach jest najwięcej, taki ciągły strumień 
punktowania. Zagrałbym na sny.  

Słońce powoli zachodziło za przeciwległe kamienice. Wszyscy leżeli pokotem 
zatruci daniami i napojami. Psy lizały ich po twarzach i bez ogródek na nich sikały. 
Jedynymi żywymi ludźmi byłem chyba tylko ja i rzeźby. Chciałem być w tamtej chwili 
wykuty ze swoimi scrabblami, bo co mnie zabije? Chyba czas, ale nie wiem, jak go 
oddać.  Rzeźbić trzeba wszystkich z ich ulubionymi przedmiotami- bo ja tam w 
śmierci za coś żadnej świętości nie widzę.    

 



CZARNUCHA   
Hubert Pataj  

 
Jeździliśmy na tym naszym małym Komarku po dwóch stronach rzeki. Ja 

zawsze z przodu, bo Bolo nie umiał prowadzić. Lubiliśmy odwiedzać Dworską, długą 
ulicę pełną parków i bardzo starych topól. Mieszkała tam kobieta, Czarnucha, tak o 
niej mówiliśmy. Podjeżdżaliśmy pod jej dom, ona wyłaniała się nieśmiało zza firanki, i 
rzucała nam dwie butelki mleka. Łapał Bolo, bo akurat w tym był dużo lepszy. 
 Pędziliśmy na Dworską, szybko chcieliśmy przejąć dostawę, bo miał zacząć 
się ważny mecz, pomarańczowi grali z niebieskimi, jakby miało się odbyć co najmniej 
wielkie malarstwo. Ścięliśmy na łuku przy Hallera, szybki strzała przez park, 
rozbijając kilka gołębich gangów, i byliśmy. Zsiadłem z Komarka i zawołałem 
Czarnuchę, ale jej siwo-czarna głowa nie pojawiła w oknie.  
 - Zostań tutaj, Bolo, skoczę do niej na górę- rzuciłem do kumpla. 
 - Ale na szybkości, pomarańcze już się grzeją. 
 Przebiegłem schody i zapukałem w jej duże, masywne drzwi. Odzewu nie 
było. 
 - Czarnucha! Czarnuszka!- Zawołałem kilkakrotnie, ale słychać było tylko ciche 
miauczenie kota. 
 - Udław się tym mlekiem!- Wrzasnąłem i już chciałem odchodzić, ale otworzyły 
się drzwi obok i ukazał się w nich wysoki, siwy człowiek. 
 - Czego tutaj szukasz, chłopcze?- Spytał. 
 - Czarnuchy.- Wypaliłem.- Znaczy, tej ciemnej pani, dawała nam mleko. 
 - Nikt tu taki nie mieszka. Lepiej już stąd idź- powiedział i zamknął z impetem 
drzwi. 
 Odjechaliśmy smutni, ale chwilę przedtem odlaliśmy się na ich cholerną 
kamienicę. 
 - Pijta, mocz!- Śmiał się Bolo, przyciskając się do mnie na Komarku, a ja 
chichotałem razem z nim. 
 Mecz okazał się zupełnym niewypałem. Wyłączyli prąd w samym środku, ale i 
tak było tylko 0-0, i co to za mecz! Kręciliśmy się z Bolem po ulicach, w motorku nie 
było już ani kropli benzyny, więc stał nieruchomo i czekał na lepsze czasy, a my 
zdzieraliśmy tylko podeszwy na schodkach i murach. 
 - Czarnucha to kurwa, czemu nam nie dała mleka?- Zaczął Bolo. 
 - Nie mam pojęcia, zresztą jej sąsiad gadał, że ona tam w ogóle nie mieszka. 
 - Nie chcę ci nic mówić, ale jak byłeś na górze, to ona otworzyła okno i rzuciła 
mi dwie butelki, bo mnie bardziej lubi. 
 - Zamknij się, frajerze. 
 - A chcesz ją zobaczyć teraz? 
 - O czym ty, kurwa, gadasz?!- Wrzasnąłem, a przed nami pojawiła się 
Czarnucha. 
 - Chcesz, żeby tańczyła?- Syknął Bolo. 
 - Chcesz, żeby chapała gówno? Chcesz, żeby wiedziała, czym jest wenflon? 
Chcesz, żeby w 2013 upadła na mordę na śliskiej posadzce? A skąd ty niby wiesz, 
że my piliśmy to mleko? Że my wiemy, czym jest mleko, że potrafimy je pić? Że jest 
nam do czegokolwiek potrzebne?!  
 - Chcesz ją przelecieć?- Zacharczał. 
 - Spierdalaj!- Krzyknąłem leżąc na niej. Samo się robiło, ja nie robiłem nic, a 
Bolo pił z wielkiej butelki i śmiał się do księżyca, odjeżdżając na Komarku.  
 



ZABOBONY 
 
 
 
kwiecień plecień bo przeplata 
tak mówiła mama gdy plotła mi warkocze 
to miało pomagać na złe duchy  
dodawała czerwoną kokardkę 
 
pierwszy zły duch włożył coś we mnie 
było to na skraju lasu na rozdrożu dróg 
 
drugi zły duch coś ze mnie wyjął 
bardzo bolało a to coś krzyczało 
 
trzeci zły duch położył mnie na łóżku 
były paski biel i trzęsienie ciała 
 
więcej duchów już nie pamiętam 
bo w koledżu powiedzieli mi 
że te wszystkie dusiołki które gniotły 
mamę to tylko paraliż senny 
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  42 LATA        WOJTEK GAWEŁ 
Miał 42 lata. Ostatnio nie wiodło mu się najlepiej. Był bogaty, sprzedawał 

części do kokpitów w samolocie. Nie znał się na tym zupełnie. Były to tylko wzgórki 
świateł i pokręteł. Nie musiał się na tym znać, jego udziałowiec załatwiał wszystkie 
sprawy techniczne. On tylko włożył kapitał, który zwrócił się z ekstremalnie wysokim 
zyskiem. Dorobił się przed kokpitami na sprzedaży kurczaków. Na nich się znał. 
Porzucił je nie bez żalu. Części do samolotu jednak wyniosły go szczyt w hierarchii. 
Kupno czegokolwiek wiązało się z chęcią, a nie ceną.  
 Niedawno ich kokpity zostały obarczone odpowiedzialnością za śmierć wielu 
osób w Europie Wschodniej. Dwa samoloty, w których zainstalowany był ich sprzęt, 
roztrzaskały się o nieprzychylną ziemię. Ceny akcji spadły na łeb. Nie o tyle, aby nie 
chodzić już do restauracji, po prostu ten kto ma wiele- nie zgodzi się na mniej. On się 
zgodził- nie uważał się za materialistę, trochę się tylko rozleniwił. Jego żona 
zareagowała inaczej. Widział ją już tylko jako imię i nazwisko na urzędowych 
papierach. Nie miał do niej specjalnych pretensji. Nie czuł bliskości z jej osobą. 
Pomagał sobie też wyzywając ją od kurew wraz z kolegami przy wódce. To 
pomagało mu ruszyć dalej. 
 Miał dwójkę dzieci. Syna i córkę, którzy powoli zbliżali się do dwudziestki. Nie 
umiał z nimi rozmawiać. Dawał im pieniądze, a one przez wzgląd na dobre 
wychowanie- chwilę z nim rozmawiały. Nienawidził tego. Pragnął kontaktu, ale nic nie 
zapowiadało, że będzie on kiedyś nawiązany. Trzy miesiące przed wyprowadzką z 
mieszkania został upokorzony przez syna. Chłopak nawet o tym nie wiedział. Nie 
sądził, że ojciec może go słyszeć. Mężczyzna szedł w nocy do toalety. Przy pokoju 
syna poczuł zapach marihuany. Przystanął. Wiedział, że syn nie przypuszcza, że on 
zna ten zapach. W pokoju toczyła się głośna dyskusja, przerywana śmiechem.- Mój 
stary to pierdolony mieszczanin. Zrobiło mu się źle na sercu. Nie był w stanie oddać 
moczu. Nie zasnął do rana. Przypomniał sobie, że podobnie kiedyś nazwał swojego 
ojca, a właściwie go nie znał. Raz w życiu rozmawiali ze sobą poważnie, uczuciowo. 
Ojciec wziął go na stronę i powiedział, że ma jakąś gulkę pod okiem, i że  może być 
to koniec. Porozmawiali o życiu, śmierci, rodzinie, miłości i sensie. Rano wstydzili się 
tej rozmowy. Starali wymazać ją ze świadomości. W tamtych dwóch momentach, 
leżąc na łóżku przed świtem, przypomniał sobie myśl Themmersona: szkoda, że 
poznajemy rodziców wtedy, kiedy są już wypaleni i zmęczeni życiem. Czuł w tym 
mądrość. Łzy zasychały na policzkach. Bał się obudzić dziewczynę. Bał się obudzić 
żonę. 
 Przeprowadził się do niewielkiego mieszkanka. Miał problemy z najprostszymi 
czynnościami życiowymi. Zapomniał, że w ogóle istnieją. Żona karmiła, poiła i 
ubierała jego ciało. Teraz niedojadał i wyglądał niechlujnie. Za to wrócił do czytania. 
Pierwszy raz od trzynastu lat wziął książkę do ręki. Przypomniał sobie, że pisał 
opowiadania. Głównie wizję utopii i antyutopii, np.: W pewnym państwie władza dla 
złagodzenia obyczajów prowadziła wielką hodowlę kotów. Wybierane na rozpłód były 
głownie te najgłośniej mruczące, a więc po latach rodziły się prawdziwe maszyny do 
mruczenia. W komorze kotów podłączone było wiele mikrofonów, dzięki którym 
dźwięki mruczanek były słyszalne w całym państwie. Na każdym rogu, w każdym 
domu, parku, na skwerku unosiły się harmonijne dźwięki kocich liderów. Ludzie byli 
spokojni. Nastawieni bardzo życzliwie i pokojowo. Kocie mruczenie nastrajało ich 
doskonale. Sielanka trwała, dopóki nie pojawił się pewien wywrotowiec. Od czasów 
podstawówki nienawidził kotów. Państwa. Systemu. Był z nim duży problem. 
Zdarzało mu się wyrwać głośnik, lub namalować antykocie hasła. Anarchista na 
początku zastanawiał się nad swoją drogą życiową. Mógł pierzchnąć ku miejscom, w 



których nie słychać było mruczanek, a takich wciąż było kilka. Na przykład lasy na 
południu kraju. Mógł także zaatakować centrum dowodzenia. Podjął decyzję: W 
pewną cichą, mruczaną niedziele buntownik szedł miastem ze sforą psów. Dostał się 
do centrum. Przepłoszył koty. Podłączył pod mikrofony psy. W tym państwie ludzie 
nie byli już życzliwi. 
     Zawalał obowiązki w pracy. Wspólnik zaczął tracić cierpliwość. – Co jest z tobą?!- 
pytał. On odpowiadał mętnie, niezrozumiale, mówił coś o idei lotu. Partner trzaskał 
drzwiami. Miarka przebrała się, gdy 42-latek podarował mu obraz podczas ważnego 
spotkania. – Gdzie masz obliczenia? Co robiłeś całą noc?- Malowałem.- Kurwa, co?- 
Malowałem, nie podoba ci się? Rozstali się. Patrzył przez okno na wspólnika, który 
wybiegł z wściekłością z budynku. Zdziwił się trochę, gdy pocałował jego żonę, aby 
wsiąść za chwilę wspólnie z nią do auta.  
 Nie załamał się, miał jeszcze sporo oszczędności, chciał obrać w życiu inną 
drogę. Postanowił znaleźć kilku artystów, którym wypłaci roczne stypendia. Jednego 
z nich spotkał na rynku, chłopak grał na pustych wiadrach po farbie i podśpiewywał 
tajemniczo jak afrykański szaman. Drugi był młodym poetą, który zadrukowywał 
każde wolne miejsce na kartce, na jedną z nich nakładał do 112 utworów, aż do 
momentu, kiedy karta była zupełnie czarna. Nazywał to nowoczesnym nakładanym 
strumieniem świadomości. Jeden tomik powstawał w pół nocy, a czytelnik za każdym 
razem musiał wierzyć na słowo, że czerń kartki to maksimum wyrazu, a wiersze 
naprawdę istnieją. Mężczyzna był zadowolony, że wspiera młodych, zdolnych ludzi, 
sam także próbował spełniać się twórczo. Szybko wykombinował coś naprawdę 
innowacyjnego i dotarł nawet do kilku całkiem znanych galerii. Jego twórczość 
polegała na kupowaniu młodych dziewic, głównie ze środowisk patologicznych, takie 
były najtańsze, i odbywaniu z nimi ich pierwszy stosunków seksualnych na wielu 
metrach czystych ryz papieru. Nigdy nie brał zabiedzonych dziewczyn, przed aktem, 
do lekarza, bo sądził, że sztuka z zasady musi być niebezpieczna. Kilka z szalonych 
obrazów miało swój dalszy ciąg, trzy dziewczyny zaszły z nim w ciążę, a poród 
odbywał się na obrazach, na których odmalowany został wcześniej pierwszy akt 
seksualny. Jedno z dzieł, „child od Pato 3” sprzedało się w cenie nie mniejszej niż 
kilka nowych, świeżych kokpitów. 
 Gdy osiągnął sukces artystyczny, dzieci chciały się z nim kontaktować, chodziły 
regularnie na jego wystawy. Nowy partner żony pluł sobie w brodę, że nie przyjął od 
niego obrazu na odchodne. Żona chciała wydać jego utopie pisane w czasach 
studenckich, ale zniknęły one w ciemnych pudłach wiele lat wcześniej. 42- latek 
postanowił nie kontaktować się z rodziną, nie zależało mu na dzieciach. Na 
wystawach zbywał je machnięciem ręki. Wybudował sobie dom na kilku rozłożystych 
drzewach i tam spokojnie tworzył, dni jednak stawały się długie i nie do zniesienia. 
Sprowadzone dziewczyny zaczęły marudzić, krew leciała z nich już nie tak gęsto, 
żadna nie chciała zajść w ciążę, bo biedne dzielnice zostały objęte darmową 
antykoncepcją. Rzucał się jeszcze, palił stare dzieła, nienawidził ludzi i świata. 
Ostatnią próbą, aktem mocy było założenie telewizji regionalnej, w której 
prezenterami mieli być najbrzydsi ludzie, jakich znajdzie. Realizował tym samym 
pomysł Themerssona, który w jednej ze swoich książek opisał podobną wizję, 
dotyczyła ona brzydkiej inscenizacji Szekspira. Pomysł na telewizje się spodobał, 
stała się ona wręcz kultowa w niektórych kręgach. 
 
 Spotkałem tego człowieka w smażalni kurczaków we Wrocławiu. Jest spokojny i 
szczęśliwy. Kocha swoją pracę, na nic by jej nie zamienił. Też możesz go spotkać, 
pracuje w budzie na Wita Stwosza.  



Pociąg                Antek Różański 
 
 Wracali powoli do domu. Alkohol uleciał już z głowy, a wraz z nim ich kilkudziesięciogodzinna zażyłość. Benek 
czytał zostawiony przez kogoś SuperExpress, ale cały czas kątem oka patrzył na kumpla. Przeczytane informacje latały 
wokół głowy, aby się za chwilę ulotnić.  
- Tak się zastanawiam ostatnio, że najchujowsze jest to, że po śmierci jest się w jednym miejscu, zalega się jak drzewo, 
czasem ktoś podświetli to miejsce, aby mówiło: jestem tutaj! Mnie w ogóle coś takiego nie interesuje. 
- Stary, to nie tak. Pobyt po śmierci może być rozpatrywany tylko na zasadzie siedzenia komuś w głowie. Ludzie cię będą 
nosić w głowach po twojej śmierci. 
- Ja tak tego nie widzę, i nie chcę zalec w jednym miejscu, chcę ruchu. 
- Co, wpakują twoją trumnę do PKP? Czy cmentarz ma się ruszać wokół własnej osi? – Benek odczuł z zadowoleniem, że 
wraca ich pijacki rytm rozmowy. 
- Kurwa, chciałbym orbitować, krążyć po świecie. 
- Może prochy do oceanu? 
- Lepiej w kosmos.  
- Ale patrz, żrą cię robaki, robaki jedzą robaki, krążysz w przyrodzie, chcesz filmu drogi po śmierci? 
- Chuj wi, zajebiście się rozmawia o niebycie, będąc bytem. Czujesz, jakie to jest bezpieczne? 
- Coś w tym jest. 
 Znowu zamilkli. Benek nie interesował się gazetą, więc Andrzej szybko ją zagarnął. Znali się już trochę czasu, 
ale nie nabrali tej pewności wobec siebie, szczególnie w dzień, na trzeźwo. Często ratowały ich anegdotki z nocy albo ze 
wcześniejszych nocy. Tym razem jednak nie było o czym gadać. Każdy z nich chciał zawsze tak się wspólnie zanalizować, 
ocenić swoją znajomość z boku, ale żaden z nich się na to nie zdobył. Wiedzieli, że ruszyłoby to dalej, ale może życie na 
tym polega, żeby nie przekraczać pewnych granic. 
- Sądzisz, że łatwo wyrwać dupę w pociągu? 
- Pewnie tak, zresztą każdy o tym tylko gada, takie „pociąg legend”. 
- Z tysiąc jebań jest miesięcznie w PKP’ie. Jestem pewien. 
- Ale jakich? Nowopoznanych czy pewnych? 
- Nowopoznanych. 
- Nie ma chuja, zresztą też warunków. Pewnie dochodzi do jakichś ręcznych robót częściej albo ocieractwo. Baba zaśnie i 
ocieralnia się zaczyna. 
- W nocnych pewnie ocieralnia to standard. 
- Konduktorzy coś może pierdolą. 
- W zamian za bilet? 
- Chyba tylko w pornosach jest taki handel wymienny. No, może za pałę. 
- Z mojego, jako baby, punktu widzenia robienie pały jest skandaliczne, jako dupa bym nie robił. 
- Myślę, że jest milion podejść do własnego ciała. Dla niektórych dup pała za bilet to pewnie dobry układ. Spływa to z nich 
jak nasienie. 
- Trudne to jest w pizdę, dochodzi tu też trochę podniecenie ze strony baby, z 4% by się podjarało, ssąc konduktorowi, 
nawet za darmo. 
- Jest też anonimowość: pała i wysiada się na dworcu. 
- A może to ten ruch? Ludzie odpierdalają głupoty, jak są w ruchu. I nie czują ziemi. Nie muszą przestrzegać ziemskich 
zasad. 
- Ale są bliżej nieba. 
- Nie wiem, czy baby robiące w pociągach pały myślą o bogu. 
- Zdarzyło się pewnie nieraz, dla niektórych to może jedyne momenty dla boga, tak aby zając czymś głowę. 
 Zamilkli. Spojrzeli po chwili na SuperExpress. Trochę się o niego poszarpali. Podzielili się stronami. Ustalili, że 
SuperExpress powinien mieć działy tematyczne, jak Wyborcza, podział byłby sprawiedliwszy. Ostatnia strona z gołą 
kobietą była najcenniejsza. Benek ją dostał i jeszcze trochę sportu. Podobały mu się jej piersi. W życiu takich nie widział, 
nie miał w rękach, ale czuł, że w rzeczywistości mogłyby być tak zwyczajne, jak te, które w łapach miał. 
- Skoczę chyba na korytarz postać przy oknie. 
- To idź. 



- Albo posiedzę na tym krzesełku ze ściany. Zawsze lubiłem na nich siadać. 
- Jest dobre, ale trzeba się cały czas wsuwać przed fajkowcami i cipami, co nie trzymają moczu. 
- Spoko, to jest wliczone w cenę rozkoszy krzesełkiem. 
- Dobrze, że nie ma tych ogrodowych. 
- I grilla. 
- W Warsie by gyrosa cięli. 
- W każdym pociągu Turas. 
- W każdym pociągu wszystkie kuchnie świata. Od lokomotywy po ostatni wagon. Zapomnieliby o tym, że się pociągiem 
jeździ, a nie wpierdala w nim. 
- Dobrze, że nie ma tych bokserów znad morza. 
- Kibice by rozładowali agresję. 
- Musiałyby być klubowe boksery. 
- Napierdalali by w maszyny obcych drużyn. 
- Myślę, że to by nam wyszło na dobre. 
- Hm, jak można się napierdalać na podstawie jakiejś mętnej idei? 
- Spytaj krzyżowców. 
- W sumie od klechy do kibica jest bardzo krótka droga. 
- Nie mogę się czasem oprzeć wrażeniu, że tylko tępaki mogą w coś bardzo mocno wierzyć. 
- Może bym nie miał myśli samobójczych, jakbym w coś wierzył. 
- Masz myśli samobójcze? 
- No, a ty nie? 
- No, mam. Każdy ma. 
- Papież nie miał. Jestem pewien. 
- Jakby się okazało, że miał, 30 milionów ludzi by się zajebało. 
- W sumie nie drwię głośno z papieża, żeby nie dostać w mordę. To jest jedyny powód. 
- Ja sam nie wiem, chyba ktoś mi wpoił, że trzeba go zostawić w spokoju. Nie chcę mi się z tym walczyć. 
- Ale nie dasz mi w mordę, jak zadrwię? 
- Pójdę na boksera. 
 Chłopaki słyszeli bit kół, dopowiadali sobie jakieś słowa w głowie. Dźwięki. Nikt nie poszedł na krzesełko. 
Benek zastanawiał się, czy to prawda, że spędza się 7 lat życia w podróży. Nie chciał podejmować tego tematu, bo już za 
często o tym gadał. Andrzej myślał o swoim ostatnim nieracjonalnym śnie: jego ojciec mówił mu, że wpadł pod auto i nie 
żyje. Uwierzył ojcu. Myślał o tych płatach mózgu, o szyszynce, 49 dzień, reinkarnacja. Nie chciał gadać o tym głośno. Zbyt 
często już o tym rozmawiał. 
- Czujesz te wszystkie pociągi, które jadą przez kraj? 
- Auta, autobusy, rowery, jebane mrowisko. 
- Ciężko zachować spokój, myśląc o tym ruchu. 
- Dobrze by było nie wiedzieć, że istnieje Mars czy Rosja. 
- Ja lubię wiedzieć, jestem spokojny. 
- Po chuj ci wiedzieć, że Rosja jest największym krajem świata? 
- Nie wiem, nie ośmieszę się w rozmowie i czuję spokój. 
- Spokojniejsi są ci, co nic nie wiedzą. Pewnie też więcej ruchają. 
- Rozpierdala mnie to, że warto bym czasem głupim. Kto tak zmiksował wartości? 
- God is a DJ. 
- No tak, zapomniałem. 
 Andrzej chciał się wysrać, ale bał się pociągowego kibla. Benek nie wiedział, że jego kumpel ma takie opory. 
Natręctwa atakowały Andrzeja każdego dnia. Począwszy od rytuałów przy jedzeniu ciastek lub obiadów, przez dotyk 
klamek, aż do myśli o tym, że potną go kartki albo źdźbła traw. Często też chciał rzucić tym, co miał w  ręce. Jedynym ze 
sposobów na spokój było odłożenie przedmiotu. Benek zauważył u Andrzeja tylko to, że ten wstydzi się przy nim jeść. 
Reszty dziwactw się nie domyślał. 
- Moja matka mnie poucza. 
- Brawo, odkryłeś, że czarne jest czarne. 
- Mówię ci, ja chcę żyć, jak chcę. 



- Tak naprawdę, człowieku, najszczęśliwszy byłeś, jak w niej siedziałeś. 
- Nie mogła mnie pouczać. 
- Mogła, zjadła coś ostrego i już cię pouczyła. 
- 9 miesięcy bez obowiązków. W sumie dla dwóch stron. 
- Coś ty, ciąża to czas społecznego piętnowania. Inwigilacja. Jest się przetrwalnikiem obywatela. 
- Ciekawe, czy jakby matka wiedziała, że urodzi dewianta, to by chciała rodzić. 
- Dewiantem się stajesz przez gry komputerowe i popcorn. 
- I obserwacje ptaków. 
- I życie na polskich dywanach. 
- Dywan to nasza tożsamość, człowieku! 
- Nie stłukło się przynajmniej wiele rzeczy, które mogłoby się stłuc. 
- Ale nie nastąpiłoby 15 milionów ocen ludzi na podstawie ich dywanu. 
- Nie byłoby 15 milionów możliwości kontynuowania rozmowy typu, a 3% z nich skończyło się seksem: mam taki sam 

dywan. 
- Nie byłoby nalotów dywanowych. Mieli dobrą nazwę i chcieli zmajstrować coś do niej. 
- Nie wiadomo, czy po angielsku jest tak samo. 
- To ty byłeś w Anglii przez pół roku. 
- Mieszkałem z niemową. Profesor literatury angielskiej, ale kurwa, niemowa! 
- Miał sporo książek? 
- Tylko one mu zostały.  
- Miał tego, eh, od którego chcę nazwać syna? 
- Pounda? 
- Ale jak on ma na imię?! 
- Ezra! 
- Właśnie mój syn - Ezra. 
- Ezra Malinowski brzmi chujowo. 
- Sam brzmisz chujowo, też chcesz nazwać syna od pisarza. 
- Milan Bogacz brzmi zajebiście. 
- Jebany potworek! 
- Ezrę zjedzą w podstawówce, nikt nie będzie czuł od niego angielskich liryków. 
- Milan Bogacz będzie na pewno w Top 100 Forbes’a… A ja ci pożyczałem na bilet. 
 Pot unosił się w pociągu. Ludzie mieli tylko jedno zadanie - pocić się. Benek miał problemy z poceniem. Czuł, że 
sprawa nie siedzi w gruczołach, ale w głowie. Czasem się po prostu denerwował. Był bardzo śmiałą osobą, ale chwilami 
następował regres. Kończyło się to zawsze mokrą pachą. Teraz było podobnie. Sam nie wiedział czemu, ale wstydził się 
tych plam przed Andrzejem i dociskał ręce. Dociskanie powodowało jeszcze większy napływ cieczy. Miłe popołudnie 
zamieniło się w walkę z ciałem. 
- Machamy ludziom przez okno? 
- Nudy. 
- Boisz się. 
- Co za głupota, równie dobrze mógłbym się bać mieć głowę. 
- Masz ją i się boisz. 
- Jak chcesz, to machajmy. 
- Liczę na machanie do dupek. 
- Dupkom wysyłajmy całusy. 
- Szkoda, że nie mamy kartek. 
- Patrz, niby chwila kontaktu, już nigdy ich nie zobaczymy, a i tak człowiekowi trochę wstyd. 
- Poprawność gestowa w nas siedzi. 
- Możemy się odgestować. 
- A jak dopiero, do chuja, można zabić bez skrupułów? 
- Nie wiem. 
- Trzeba być pozbawionym estetyki. 
- Dla mnie śmierć wiąże się z wymiotami. 



- Mnie też moje ciało nie pozwoliłoby na zabicie innego ciała. 
- Nawet nie głowa. 
- Biologia, moc! 
- Czemu rozpierdalamy komary kapciem? 
- Chyba nie ma tego przywiązania gatunkowego. 
- Za zabicie ratlerka byłaby pewnie mniejsza kara niż za zabicie wilczura. 
- Psa bym nie zabił. 
- Zabić jak psa, rozumiesz to? 
- Łopatą? 
- Ultradźwiękami. 
- Na ostre zabawy z kotami jest przyzwolenie. 
- Bo kot sobie niby poradzi, cztery łapy. 
- Płakałem po psie. 
- Ja nie płakałem po kuzynie, a łowiliśmy razem ryby. 
- Łowiliście śmierć. Przyszła kara natury, a ty to zrozumiałeś i nie mogłeś płakać. 
- Wyobrażasz sobie płakać komuś do oczu? 
- To byłoby niegrzeczne. 
- Byłyby za to mandaty. 
 Słońce spadało za góry. Nikt go nie kopnie do góry. Ściemni się na pewno. Ich pociąg dojeżdżał o 22:02. 
Mieszkali w jednym mieście. Będą się spotykać przez resztę wakacji. Pociąg będzie tylko halucynacją przeszłości. 
Teraźniejszość będzie halucynacją którejś z części płatów mózgowych. Mieli słabą pamięć. Dużo rzeczy przepadało 
bezpowrotnie. Może to i lepiej. 
- Jak ocenić dobrego piłkarza? 
- Po smukłości ruchów. Coś jak z tańcem. 
- A dobry policjant? 
- Po empatii? 
- Podobno za empatię nie ma dodatków. 
- Są dodatki za skurwysyństwo. 
- Świat byłby lepszy bez pieniędzy. 
- Świat byłby lepszy bez świata. 
- Wiesz dlaczego o’świata jest irlandzkim światem? 
- Chujowy żart.  
- Chciałbyś być czarny? 
- Miałbym większego kutasa i za samo ciało profity. 
- Kolorowe ruje. 
- Moglibyśmy być czarni po północy. 
- A od 12-14 żółci, przydałoby się przy pracy biurowej. 
- Rasy doby. 

- Brzmi jak fatalny tomik. 
- Napiszmy tomik i podrzućmy prezydentowi. 
- Oszalałby i spłodził brata. 
- Rodzina, polityka, nie żyjemy na Sycylii. 
- Wyobraź sobie, że pociąg napędzany byłby erekcjami podróżnych.  
- Kobiety miałyby pretensje, że nic nie wkładają do wspólnego pędu. 
- Żartujesz? Napędzałyby wzwody. 
- Ja pierdolę! Też tak czuję życie. 
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