
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 KONI  
andrzej bitelow 
 
 

On przełykał powoli ry ż z sosem, a ona patrzyła, jak zamienia si ę w 
papk ę, osadza mu si ę wokół ust, l ąduje gdzie ś daleko w gł ębinach przez 
żółtaw ą gardziel i mały j ęzyczek z białym nalotem. 
 - Zastanowiła ś się już?- Spytał nie odrywaj ąc wzroku od żarcia. 
 - Nie, mam jeszcze troch ę czasu, pewnie pó źniej co ś wpadnie mi do 
głowy. 
 - Liczę na to, wiesz, że bardzo mi na tym zale ży. 
 - Wiem- odpowiedziała sm ętnie. 
 Był pi ątek. Nie jadali nigdy w domu. Nie mieli kuchenki ga zowej, Marek 
bał si ę mieć w domu gaz, za bardzo przera żały go doniesienia o torpedach, w 
które potrafi ą zamienia ć się butl ę gazowe. Jadali w barze mlecznym, tym razem 
Kasia wzi ęła tylko kuleczki ziemniaczane. Marek był bardziej łapczywy- na 
osobnych talerzykach miał sznycel, ry ż i peki ńską ze śmietan ą. 
 Na przejściu granicznym w Kołbaskowie było tłoczno. Gulden m usiał 
czekać trzy godziny, aby dosta ć się do Polski. Kl ął siarczy ście jad ąc po 
polskiej zniszczonej drodze. Nie lubił Polaków. Wyd awali mu si ę bez sensu, ani 
w jedn ą stron ę, ani w drug ą. Nie mieli dla niego jakby niczego swojego, 
właściwie z niczym mu si ę nie kojarzyli. Ludzie duchy. Nie mógł jecha ć za 
szybko, nie tylko ze wzgl ędu na stan drogi, z tyłu wiózł żywy towar. Dorodnego, 
brązowego konia. 
 Wracali do domu. Było gdzie ś pomi ędzy porami roku. Lekkie zimno 
mieszało si ę z dymami z kominów. Kasia zatykała r ęką nos, nienawidziła 
smrodu palonych opon. Denerwowała si ę, że się nie najadła i b ędzie musiała 
podjada ć przed snem, co Marek pewnie swoim zwyczajem skryty kuje. Czuła, że 
miasto przestało j ą dotyczy ć. Nie miała zwi ązku z lud źmi, ich problemy wydały 
jej si ę błahe. Takie rodzenie, umieranie w tych skalnych g rotach, kilometry 
korytarzy, troch ę smutku, szczypta wstydu. Przejechało obok nich du że auto, 
pomy ślała, że to dziwne, że ta dwójka, czyli mama i tata z przodu, zrobili t ą 
małą dziewczynk ę z tyłu, i dlaczego układ w aucie musiał odpowiada ć tej 
hierarchii. Szli dalej spokojnie, a ż doszli do swojej niedługiej ulicy, gdzie stał 
wysłu żony stary, biały domek, który odziedziczyła po ojcu . 
 Gulden tracił cierpliwo ść. Denerwował go j ęzyk polski, s ączący si ę z 
radia. Odczuwał go tak, jakby zamiatał jesieni ą liście przed domem. Nie potrafił 
połapa ć się w drogowskazach, a ka żde uchylenie szybki i pytanie 
przechodniów ko ńczyło si ę fiaskiem. Postanowił, że poradzi sobie sam i 
dowiezie swoje pod wskazany adres. 
 Wyci ągnęła si ę na fotelu. Marek odbijał piłk ę tenisow ą o sufit i ścianę 
nad jej głow ą. Nie lubiła, gdy grał w domu w piłk ę, ale on robił to z uporem 
maniaka i chyba my ślał w takich chwilach. Podniecała go jeszcze, lubił  jej 
dłonie i nogi, ale zwłaszcza stopy. To był jego fet ysz, udzielał si ę na forum 
internetowym dla fetyszystów stóp. Piłka odbiła si ę ostatni raz o ścianę i 
spokojnie poturlała si ę w kąt pokoju. Było jej dobrze, ale czuła niepokój. 
Momenty wyboru to trudna sprawa. Czemu mnie nikt ni e spytał, czy wybieram 
życie, a potem śmierć- pomy ślała. Marek gładził jej stopy, wij ąc si ę na podłodze 



jak pies. Powoli wkładał do ust ka żdy pojedynczy palec. Kasia lubiła, gdy 
pieścił jej stopy, ale niepokoiła si ę, że reszta jej ciała mo że mu si ę nie podoba ć. 
 Zielona ci ężarówka z czarn ą przyczepk ą wjechała na niedług ą ulic ę i 
zatrzymała si ę obok d ębu, jedynego drzewa w promieniu kilku kilometrów. 
Wyszedł z niej m ężczyzna średniego wzrostu i nacisn ął przycisk dzwonka przy 
małym, białym domku. Po długiej ciszy drzwi si ę otworzyły i z domu wyszedł 
dobrze zbudowany brunet. 
 - Czy to ju ż?- Spytał wyra źnie podekscytowany, a wła ściciel ci ężarówki 
tylko skin ął głow ą. 
 Kasia niespokojnie siedziała przy stol ę w kuchni. 
 - On ju ż czeka- zaczął Marek. 
 - Niech czeka, ja musz ę pomy śleć. 
 - Facet przejechał kawał drogi, nie b ędzie, tak sam siedział jak debil w 
aucie. 
 Kasia nie odpowiedziała na jego uwag ę, jeździła r ęką w powietrzu, a gdy 
znajdowała si ę w dobrym miejscu, zatrzymywała j ą i patrzyła raz w dal, a raz na 
rękę.  
 - Dobra, zróbmy to- rzuciła z werw ą, a Marek si ę uśmiechn ął. 
 Ubrała chodaki. Otworzył jej drzwi. Była na ganku,  a za chwil ę już 
zmierzała wybetonowan ą ścieżką w kierunku chodnika. 
 
 
Zakończenia: 
 
 
1.  Świat si ę rozpadał, trawnik połkn ęło ćwierćwiecze żab, nektar niski lał si ę 
po ulicach szukaj ąc hierarchii. Upadła na trawnik, przypomniała sobie  słowa: 
„On przełykał powoli ry ż z sosem, a ona patrzyła, jak zamienia si ę w papk ę, 
osadza mu si ę wokół ust, l ąduje gdzie ś daleko w gł ębinach przez żółtaw ą 
gardziel i mały j ęzyczek z białym nalotem.” 
 
2. Gulden mocno trzymał konia, a Marek kr ęcił widowisko z wypiekami na 
twarzy. Kasia siedziała na krzesełku pod zwierz ęciem. Na pocz ątku dwoma 
rękami przeje żdżała po monstrualnym narz ędziu, potem z trudem wzi ęła go do 
ust. Czuła jego zapach i wiedziała, że zaraz si ę na nią wyleje. 
 
3.  Odpowied ź na stronie 41.  
 
4.   http://www.youtube.com/watch?v=Uhlqn6tM4qM&fea ture=related  
 
5. Przyło żyła nos do grzywy. Pachniała inaczej ni ż miasto. To było co ś 
więcej, ni ż pióra z poduszek, zbutwiałe li ście w parku. Wskoczyła na konia 
nieśpiesznie. Uderzyła butami w boki i pop ędziła skrajem ich niedługiej uliczki, 
a Marek dał co ś Guldenowi, aby za chwil ę serdecznie si ę z nim po żegnać. 
 
6.  – Dlaczego Niemcy to skurwysyny?!- zawyła w nie bo obijaj ąc brzuch i 
twarz Guldena. Marek si ę śmiał i od czasu do czasu kopał biedaka po uszach. –  
Wyjmuj tego konia, przejedziemy po szwabku- zakomen derowała je żdżąc 
długim paznokciem po jego pulchnych, czerwonych pol iczkach. Wsiadła po 



chwili nie śpiesznie na wielkiego czarnego bydlaka i poczuła mi ękką niemieck ą 
tkank ę pod złotymi kopytami. 
 
7. Zadania literatury w 21 wieku s ą wszelakie, ale przede wszystkim musi 
ona wychowywa ć i umacnia ć w nas poczucie nieoboj ętności i wyłuskiwa ć z 
mało znacz ących fragmentów egzystencji znaczenia i swoiste sen sy. Ja, 
profesor Klici ński mówi ę: koniec z fetyszem stóp u Marka, dziewczyna idzie do 
roboty, lepiej si ę odżywia i nie ma głupich pomysłów. Gulden rozpierdala się na 
autostradzie, cudem wychodzi z płon ącej ci ężarówki i czyta przysłan ą mu 
polsk ą literatur ę pozytywistyczn ą zapominaj ąc nakarmi ć konia. 
 
8.  Gulden widz ąc ją na ganku serdecznie si ę uśmiechn ął. Wyszedł z auta i 
otworzył czarn ą przyczep ę. Konia ju ż nie było. Zostało po nim tylko troch ę 
błota, paszy i  odchodów. Cholerna kraj- zakl ął w duchu. 
 
9.   http://www.youtube.com/watch?v=p-6EdqCaLEU  
 
10.  Mężczyźni w tych czasach nie s ą skłonni zrobi ć dla kobiety zbyt wiele, 
szczególnie je śli dotyczy to jej pasji lub zamiłowa ń. Ciężko jest z dnia na dzie ń 
zmieni ć faceta, wi ęc mo żesz wykra ść mu z portfela pieni ądze, gdy b ędzie w 
toalecie i zadzwoni ć do nas, do fundacji „10 koni”. Rozbudzimy w Tobie miło ść 
do życia !!! Nasz telefon: 85 718 16 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trzy epitafia na jednym grobie 

Ludwik Perney  

Uwierzę w epitafium, którego prostota 

i niebanalna treść czynią zmarłego zacnym 

– wystarczy żyć zgodnie ze wzorem. 

Treść popłynie do czytających niczym woda 

z podziemnych skał – uderzy perspektywą 

podaną chłodno i orzeźwiająco. 

Pozbędę się niepokoju, męczących decyzji: 

jak wypełniać czas, którym bogom się kłaniać, 

z czego składać ofiary; będę żył w pewności. 

Z tą chwilą znów się narodzę, 

zostanę żywym pomnikiem starego życia, 

pożegnam je i podsumuję słowami: 

Spoczywa tu mężczyzna, który nie tylko poznał 

sens istnienia, ale był również jego projektantem. 

Ty, który czytasz epitafium, uważaj: 

prawda połykana z należytym dystansem 

ukoi, nadmierna zachłanność ściśnie gardło, 

przypomni dziecinny ból zmrożonej skroni. 

Jeśli nowe epitafium uznam za niedoskonałe, 

pochowam moją drugą martwą połówkę 

obok pierwszej i narodzę się po raz trzeci 

Nie obowiązują mnie prawa szklanki, 

w naszej kulturze trzy połówki to niewiele. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

NEOROMANTYZM 

Waldek Pranks 

 
 

Tak, tak, kończyłem dniówkę. Tylko podpisywanie list, jedzenie ogóreczków i obserwowanie 
jak dymy pną się ku stalowemu niebu, a zawsze marzyłem o czymś więcej, aby być traperem, 
wagabundą, erektorem lasów. Ugrzęzłem w tym biurze na dobre, przedwczesne umieranie, niechęć, 
leżakowanie na stojąco. 
 Zamknąłem niedbale drzwi, wpisałem godzinę odejścia i zmierzałem ospałym krokiem do 
samochodu, aby przejechać do domu, gdzie chyba nie czekało na mnie nic, poza dźwiękami musztr, 
megafonów i nocnych krzyków ludzi. 
 - Mieszko, czekaj chwilę- ktoś złapał mnie za ramię. 
 - Co jest?- odwróciłem się neurotycznie i ujrzałem kumpla z innej sekcji naszej instytucji. 
 - Samochód mi ugrzązł w warsztacie, podwieziesz? 
 - Nie ma sprawy, wskakuj- rzuciłem niedbale i zaczęliśmy gramolić się do auta. 
 Jechaliśmy smutni, oszczędni w słowach, bo i tak nie wiedzieliśmy, o czym się gada w takich 
chwilach. 
 - Lubisz kawę z jagodami?- Ziemowit coś spróbował. 
 - Nie sprawia mi przyjemności, piję z przymusu- odpowiedziałem i znów zamilkliśmy. 
 - Jak ci się pracuje?- tym razem ja się odważyłem. 
 - Chyba myślałem, że będzie to coś większego. Pamiętasz, jak ta idea nas poniosła. 
 - No, to był naprawdę gorący rok. 
 - Ja ci powiem, że ja w to wierzyłem, teraz też oczywiście- szybko się poprawił- ale boję się 
tych chwil, kiedy wydaje mi się to bez sensu. 
 - Czasem tak jest, ale nie będziemy się wypierać naszych przekonań- skwitowałem i znów 
zamilkliśmy. 
 Mijaliśmy fabryki, wielkie kominy i wyłożone brukiem jezdnie. Na niebie było gęsto od 
czarnych żelaznych ptaszysk, a we wszystkich tkwiły wykałaczki lasów, drewniane rekonstrukcje 
grodów. 
 - To jaki jest Słowianin?- spytał nagle Ziemowit gniotąc w łapach swój neseser. 
 - Taki elf, choć pamiętasz drugi kongres, namiestnik mówił, że musimy się na trwałe odciąć od 
wizji tego Anglosasa i zaostrzyć zasady mieszania genów. 
 - Też za nim nie przepadam, a co powiesz o wizji Święcichwała? 
 - Że niby wódka i spojrzenie w strumyk? 
 - No, że Słowianin nawet po wódce pozna swoją twarz w strumyku. 
 - Zbyt metaforyczne, takich chyba nam nie potrzeba. 
 - Powinniśmy ich zabijać?- spytał po dłuższej chwili jakby siebie Ziemek. 
 - Wątpisz w to?- spojrzałem na niego, a on trząsł się i pocił. 
 Dojechaliśmy do domu Ziemowita. Podziękował mi grzecznie i pośpiesznie wysiadł. Do 
mieszkania miałem jeszcze kwadrans drogi, więc umiliłem sobie czas mistycznymi melodiami z radia. 
 Wszedłem do swojego ciemnego dwupokojowca, na stoliku w kuchni czekały przygotowane 
kanapki. Wziąłem jedną łapczywie i zacząłem rozglądać się po pomieszczeniach i cicho nawoływać. 
 - Ana, Ana- szeptałem po kątach, a po kilku minutach odezwał się cichy głos: 
 - Tutaj jestem- wygramoliła się z szafy i zobaczyłem jej bladą twarz- i jak tam jest?- zapytała. 
 - Dalej ciężko, wyłapywane są już ostatki w Schleswig- Holstein.  
 - Trochę mi smutno- przetarła oczy rękawem. 
 - Klęknij i zrób mi dobrze- rzuciłem w półmrok. 
 - Muszę? 
 - Jeden telefon i cię nie ma, więc klękaj. 
 Klęknęła i robiła mi wymuszonego loda w ciemnym mieszkaniu, a ja patrzyłem na niebo tłuste 
od samolotów, unoszącego się pyłu i naszego nowego, wspaniałego świata.  
  



Ocieplane wyrazy wdzięczności 
 

Struny instrumentów w panierce to danie główne 

serwują najwyżsi kapelani w melonikach 

gangsterskie gry, karabinowe monopoly 

nie boję się ich, jestem wolny od zmartwień 

wypracowuję osobisty kontyngent razów 

mantrami niech usuwają psie kupy po odwilży 

zasadzony silny kop zmiękcza odwagę 

nawet zdjęcia rentgenowskie dają zwykle po nim pozytywne wyniki 

ja choruje na zdrowie, wnikliwa nieśmiertelność 

inni, ci inni, skalpel noszą by nie był ścięty w kieszeni spodni 

uformowani z gliny mięknąć nie mogą w deszczu, wyłącznie cukiernicy 

wypaleni, chyba że gotowi na absynt 

brunatna intryga w spodniach złorzeczy o dziewicy 

kto ją chce? kto odbierze jej intymność? 

odważni ludzie 

czekać, prawie jak na gwiazdkę dla nieznośnych dzieciaków 

dawniej na pal nabijano błony 

aby nauczyć je na dostateczny z edukacji seksualnej 

zabłądzić jak pająki w jasności, normalne 

ile guzów z gazy trzeba narobić żeby kluby gejów pozabijać deskami? 

chyba tyle co jednostek częstotliwości w lądku zdrój 

albo i koniecznie więcej niż smaru w prywatnej saunie prezydenckiej 

skulić klosz proletariatu w kranie solnym 

starty ser na motorze zgniecie dwie piękne grzanki z warszawy przed pełnią 

platformy wiertnicze podąsane zakotwiczą w miami 

oglądają wszystkie sezony plaży nudystów 

i szczerych, szczęśliwych, wypierdolonych babek na skuterach wodnych 

 
  
 
 
 
 
Marcin Dazajnik 
 
 
 
 
 
 
 



Jerzy Andrzej Krzesny 

Znajomi z pociągu 
 
– Tak wiele musiałem tłumaczyć, gubiłem się w wyjaśnieniach, dlaczego jestem 

nagi. Małymi, połamanymi sankami zasłaniałem przyrodzenie, tłumacząc jednej z matek, 
działającej w radzie rodziców, dlaczego ulubiony nauczyciel jej dzieci tym razem będzie 
na wycieczce nagi, przemykając się między zaśnieżonym drzewami, zasłaniając się, 
czym  popadnie. – To chyba zbyt duże wyzwanie dla naszej małej społeczności – odparł 
jej mąż i zabrał dzieci do domu, żądając zwrotu pieniędzy. A ja nie miałem przy sobie 
niczego, prócz sanek zasłaniających tyłek. W tym śnie byłem przekonany, że takich 
sytuacji było więcej, ale je skutecznie wyparłem. 

– O, to ja miałam jeszcze drastyczniej. Lizałam ojcu członka. Być może uzurpuję 
sobie coś, wymyślam to ojcostwo, a może go pragnę. Po prostu starszy mężczyzna, 
zupełnie niewzruszony, posągowy. Nie panowałam nad nim, nie sterowałam jego 
pożądaniem. Tak jakbyśmy byli tylko symbolami w pewnej przestrzeni oczekującej 
spełnienia. Potem wyjaśniło się, że to lekcja wychowania seksualnego i my dziewczęta 
mamy do czynienia z plastikowym modelami. A za chwilę było inaczej, członek stał się 
eksponatem z wygładzonego granitu, posagiem adorowanym przez tłum zwiedzających 
kobiet. I w tym tłumie moje usta nic już nie znaczyły, a ja się znów wycofałam, mimo że 
pragnęłam zaangażowania, zjednoczenia. Te sny traktuję jak opowieść o dystansie, o 
źródłach mojego stania z boku.   

– I tak mija sobie życie, a my wciąż rozmyślamy o winie. 
– Już nawet nie wiadomo jakiej. 
– O, nie, jej zarys połyskuje w mroku, ona gdzieś tam jest.      
– Jak u-boot w głębinie.   
– Ja na przykład nie cierpiałem fizycznych zbliżeń rodziców. Bardzo wcześnie 

uzyskałem świadomość, że robią ze sobą coś niepokojącego. Starałem się temu 
zapobiec. Próby były niezdarne, kończyły się na histerii i podniecona mama musiała się 
mną zająć, a ojciec walił ze złości pięścią w stół. Kiedy podrosłem, imałem się różnych 
sposobów. Pomocny był kącik majsterkowicza. Ich przyśpieszone oddechy były 
sygnałem, by zacząć wiercić i piłować. Najlepszy skutek odnosiło walenie młotkiem w 
metalowe imadło. Niby prostowałem gwoździe. Wtedy im się odechciewało. Cały dzień 
chodzili wściekli.  

– Oddali cię szybko do szkoły z internatem? 
– Dlaczego mieliby to zrobić? 
– A jakżeby inaczej? Tak się przeważnie dzieje. We wszystkich znanych mi 
książkach i filmach tak się kończyło. Chłopiec stawał się wychowankiem, 
pensjonariuszem i swoje niepokoje przerzucał na kogoś innego. Rodzice byli już 
poza zasięgiem. 
– Rodziców się nienawidziło. 
– Ale tak naprawdę byli już poza zasięgiem. Nie mogłeś nic zrobić. 
– Niektórzy próbowali. Garść pastylek, płukanie żołądka, klinika i poczucie winy u 
matki ogromne jak góra. 
– To taka góra, co urodzi mysz. 
– Ojciec jako strwożona mysz w ciasnym garniturku z krawatem-śledziem u szyi. 
Małą łapką bez przerwy ociera pot z czoła. 
 
Być z kimś na oko, być z kimś głęboko, przypomina się wierszyk z dzieciństwa Bóg 

wie gdzie słyszany. Może i radiowe słuchowisko maczało w tym długie, wychodzące na 
podwórko, palce. Ojciec miał zwyczaj wystawiać radio na okno, by dźwięki przenikały na 
zewnątrz. Gdy wracał do domu, wciągał je do środka. I to, co się przypomniało, mogło 



być błahą piosenką, ale jeśli nią nie było, to warto się zastanowić, jak to jest być z kimś 
na oko. Co to właściwie znaczy? 

– Nie wiesz? Dla wyglądu, dla ładności, z powodu pięknego ciała. Paść sobą oko. 
– Oceniać coś na oko, to znaczy niedokładnie. Być ze sobą byle jak, niedokładnie, 

bo głupio nie być i kisnąć w samotności. 
– I jaka to różnica? Mówię o czymś podobnym. 
– Czy Cygana powiesili, czy zgwałcili, to jednak różnica. 
– Ciekawsze jest to „głęboko”. 
– Przeciwieństwo tego, co na oko. 
– A może wcale nie, może w tej piosence było stopniowanie. Najpierw ktoś kochał 

za wygląd, a potem za duszę. Uczucie pogłębiło się, wzbogaciło. 
– Coś mi mówi, że to było zestawienie raczej kontrastowe. 
– Tania dydaktyka. 
– Ejże! 
– Bo ci kochający się tylko powierzchownie też mogą być na swój sposób 

szczęśliwi. 
– Na swój sposób! Ha! W słuchowisku nie chodziło o sposoby, lecz prawdy, idee, 

substancje. 
– Już mi się to nie podoba. Miłość powinna chodzić swoimi ścieżkami, a twórcy 

formułek powinni się od niej trzymać z daleka. 
– A cóż szkodzi podsumować to, co człowiek robi z drugim człowiekiem? 
– Od podsumowań ważniejsze jest stawanie się szczęścia. W skromnym, ludzkim 

wymiarze. Jak kto może, jak umie. Tu nie obowiązują zasady. Między dwojgiem życie 
staje  się od nowa, ustanawiając swoje zasady. 

– Ale niektórzy są ze sobą ładnie, a inni brzydko. Po to są zasady, moralność, 
filozofia, by to uporządkować, by coś poradzić nieszczęśliwym. 

– Szczęśliwym rady nie są potrzebne. Są w środku i nie słyszą głosów nauczycieli. 
Te głosy słychać, gdy miłość słabnie. 

– Mówimy o tym samym. O tym, że można pocieszyć kogoś, kto przestaje kochać, 
że można uleczyć słabnącą miłość. 

– To wszystko zbędne, wbrew naturze. 
– Naturze? 
– Naturze bycia ze sobą. Jesteś z kimś albo nie jesteś. 
– To bycie można poprawić, udoskonalić. Można iść do psychoterapeuty, 

przeczytać  poradnik, poradzić się księdza. 
– W imię czego? 
– Trwałości. 
– Miłości te rzeczy są zbędne. Intensywne bycie jest czymś samym w sobie. Tu 

lekarzy nie trzeba. Ale ty mówisz o byciu sformalizowanym, o tak zwanym małżeństwie, 
które w imię czegoś trzeba ratować. W imię stylu życia, dla dobra społeczeństwa. I to 
jest właśnie bycie na oko, czyli na pozór. 

– Mylisz się. To jest właśnie bycie głęboko, bardzo mocno w sobie, po burzach , 
szkwałach, przejściach. 

– O głębokości bycia ze sobą ma decydować jakaś społeczna norma? Daj spokój. 
Nie ma w tym niczego głębokiego. Jeśli już, to głębokie przywiązanie. 

– A co masz przeciwko przywiązaniu? 
– Jest wspaniałe jako tło czegoś intensywniejszego, niezwykle silnego. Kiedy 

wychodzi na plan pierwszy, trzeba bić na alarm. Coś się wypaliło. 
– Wiesz co? Maksymalistka z ciebie jak nie wiem co. A ja mówię o szczęściu 

warunkowym, szczęściu, które mimo wszystko chce przetrwać. 



– I to nazywasz szczęściem? Sorry, dla mnie to jest nieszczęście. Miliony ludzi żyje 
w czymś takim, wypatrując śmierci. Przyjdzie i utnie śmiechu warte bycie, zakończy tę 
farsę. 

– A jak ty masz na imię? 
– Hanna. Mam na imię Hania, Jurku. 
– Skąd wiesz... 
– Od paru godzin spoglądam na plastikowy kwadracik przypięty agrafką do twojego 

swetra. Warsztaty poetyckie w Hrubieszowie. Zajęcia dla zaawansowanych. 
 
Nagle otworzyły się drzwi przedziału i stanął w nich jakiś cień. – Wypierdalajcież! – 

ryknął. I zapalił światło. Był to legendarny pociągowy człowiek, ale oni o tym nie 
wiedzieli. Pozbawiony własnego domu, korzystał z ruchomego dachu nad głową. 
Konduktorzy go już nawet nie spisywali. Warunkiem było ciche i kulturalne zachowanie. 
Mało śmierdzieć i w zasadzie nie pokazywać się, oto cel, jaki mu przyświecał. Co zaszło, 
że tym razem złamał te zasady? Pociągowego człowieka zabolała zażyłość, a wręcz 
czułość, jaka narodziła się między Hanną a Jerzym. Dlatego wtargnął. W chwilę potem 
już tego żałował. 
 

Czym są mijane stacje, czy naprawdę istnieją, jakie życie je wypełnia? Wątpliwe, 
nie nasze. Komuś jednak zależy na ich istnieniu. Pełnią ważną rolę w spektaklu, są 
przywoływane oklaskami rogatek, zgrzytem zwrotnic. Ktoś tam nie śpi, rozpamiętując 
swoje życie i pyta, czym jest pociąg, czy już się pojawił niczym duch albo złudzenie. A w 
tym złudzeniu gesty i słowa sennych pasażerów, okazjonalna miłość lub nienawiść, 
szaleństwo pociągowego człowieka i będąca udręką spoconego konduktora szczególnie 
dotkliwa grzybica stóp. Pędzący plik danych, zbity kłąb informacji sunących w przyszłość 
z szybkością sugerującą nieważność, niebyłość. Odgłosy trawienia, chlupot spuszczanej 
wody, wijące się błyskawice toaletowego papieru wśród rozrosłych między szynami ziół. 

Te chwile do oddania większemu pisarzowi, te nuty dla nienarodzonego jeszcze 
skrzypka. Będzie stał pośród pól i machał rękami jak wiatrak. Będą zapisywały się w jego 
muzyce wyrzuty sumienia, odchody, odpadki, odpryski. Żeby był główny nurt, musi być 
cała masa odrzuconych chwil, ścinki, nieprzeżyte do końca momenty. Wierzy się, że ktoś 
je liczy, podsumowuje, zawiązuje w pęczki, usiłuje dowartościować i wystawić na aukcji. 
Bo chodzi w tym o znaczenie życia w całej rozciągłości. Myśli się o tym, żeby jednak nic 
nie uronić. 

Pociągowy człowiek niebawem zaprzepaści się w otchłaniach czasu, są to jego 
ostatnie podrygi. Zapamiętajmy go jako autora tej szczególnej sytuacji. Hania i Jurek w 
pierwszej chwili podskoczyli wystraszeni, a potem zaczęli nienawidzić świat za podłość i 
pretensjonalność. Będzie się wpierdalać tak uporczywie, aż osiągnie swoje, pomyślą. I 
za chwile spojrzą na siebie z daleka jak na obiekt badania, a to, jak wiadomo, nie wróży 
niczego dobrego. – O czym ja gadam z tym obcym facetem, dlaczego mi odbiło? 
Czyżbym była do tego stopnia zdesperowana? – tak mogłoby to wyglądać. Ale co 
ciekawe, już za chwilę, by zatuszować niezręczność sytuacji, przysunęli się do siebie 
jeszcze bardziej. Hania tuliła Jerzego, który zaczął łkać. Udręka bezsensownego życia 
została na moment zawieszona i łomotała na wietrze jak brudna firanka z napisem PKP. 

Należało wstać i zamknąć okno, przez które wlewał się świt. Należało wstać i 
zamknąć drzwi uchylone przez pociągowego człowieka. Może jeszcze coś należało, bo 
mechanizm przyczyn i skutków domagał się spełnienia tak, jak swędzące miejsce 
podrapania, ale nagle wszystko przestało być ważne. Dla takiej jednej chwili warto 
zakupić bilet, a potem długo szukać legitymacji w plecaku. Nie mówimy rzecz jasna o 
seksie. Po prostu obejmowali się, a pociąg miał to wszystko, i wiele innych rzeczy i 
spraw, w swoim wnętrzu. Gdy się zatrzyma, aktorzy rozejdą się do swoich domów jak 



gdyby nigdy nic, niesprzedane kiełbaski z warsu trafią na śmietnik. A jeśli słyszałeś jakąś 
muzykę skrzypiec, to zapomnij, to był tylko świst przewodów, jęk szyn. 

 
Hanka nie mogła tak łatwo zapomnieć. Tyle zostało powiedziane, tak mocno 

zostało przytulone. To wytrąca człowieka z codziennego odwalania życiowych 
obowiązków, przyciskania guzików dokładnie w tym samym miejscu i w tym samym 
czasie. 

Hanka tęskniła do tego innego człowieka w sobie, tego swojaka tak podobnego do 
niej, z małą różnicą, która nie robiła różnicy. Był jej przeznaczony, lecz czuła, że 
przeznaczenie nie miało się wypełnić. Coś miało obejść bokiem, napełniwszy puste 
przestrzenie życia niesłychaną melancholią. Bo zazwyczaj – mówiła sobie – coś 
istotnego obchodzi nas bokiem, zostawiając dziurę w sercu, mgiełkę niespełnienia na 
horyzoncie. I nie ma co rozdzierać szat,  tak już jest. A żeby sobie samej wydać się 
dzielniejszą, zaczęła drwić i ironizować, rapując w tym stylu: 

nie ma co rozdzierać szat, 
takie jest życie, pieprzony świat, 
nie ma co dotykać ran, 
w kuchni znów zepsuł się kran, 

i tak dalej. 
 

W tym sam czasie Jerzy poczynał sobie podobnie. Żeby coś w sobie zatuszować, 
kpił z siebie i świata rymowaną litanią. Nawet nie wiedzieli, że los tak zręcznie 
synchronizuje poczynania, zetknąwszy ich tylko dla żartu i melancholii, bo przecież nie 
dla dalszego poważnego życia. (O, przepraszam, czy poważne życie to tylko takie, które 
potwierdza urzędnik powagą, łańcuchem, pieczęcią? Albo ten, jak mu tam, ksiądz? 
Można żyć ceremonialnie, owszem, ale równie dobre jest bycie bezceremonialne, nie 
potwierdzone administracyjnie czy dogmatycznie. I tak mamy dużo własnych, intymnych 
ceremoniałów i wewnętrznych spektakli, raczej im bym zaufał niż temu, co wyczyniają 
rozmaici faceci w kapach na głowach, łańcuchach na szyjach.) Kiedy więc Hania 
intonowała swoje, radząc sobie z bezceremonialnością losu, Jerzy docierał do istoty 
swego związku z rytmem i słowem, wypowiadając następujące kwestie wyraźnie 
nawiązujące do daty ich spotkania: 

ciesz się czwartym sierpnia, ciesz, 
piątym, szóstym, siódmym też 
 
ciesz się miską pełną miodu 
i robakiem, co u spodu 
 
ciesz się mgłą, bo za nią góry, 
trudną ścieżką prosto w chmury, 
 
ciesz pałąkiem wbitym w plecy 
i szukaniem w torbie świecy, 

i tak dalej. 
 
(fragment większej całości) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

     Dolny Śląsk, misja specjalna 
Rafał Ró żewicz 

 
 

„Niemcy po wojnie myśleli, że 
za kilka lat wrócą na te tereny” 
 
 

Mają lepsze samochody i aryjskich przodków.  
Język, przez który musiałeś powtarzać klasę. 
Brzydkie kobiety, lecz rozwinięty przemysł porno.  
Reprezentację, która pozbawiła nas szansy na finał.  
 
I wyobraź sobie, że o świcie wyciągają cię z łóżka,  
szczują owczarkiem. Potem łapią za gardło i pytają  
o srebrną zastawę, bo miała czekać pod podłogą.  
Stary sąsiad Kowalski zamienia się w młodego Schmitta   
 
i pozbywa balastu na klatce, zostawiając kartkę.  
A tamci już wymieniają szyldy, łatają dziury,  
malują obsikane bramy, napadają na śmieci  
z workami w rękach (że nawet inwestorzy  
 
zaczynają zarzucać kotwice, zwijać żagle).  
Złomiarze zmieniają pracę, budują autostrady –  
to nimi delegaci przyjadą ogłosić wykonanie planu 
i zasypać podziemie plotkami o kosztach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PSY – Bogdan Hulina 
Spotykali się wieczorem po pracy koło szkoły. Musieli stosować sporo wymyków, aby żony 

myślały, że idą tylko z psem na spacer. Jeden z nich, Janek, kupował Specjala w małym sklepiku 
koło rzeki, daleko od pola widzenia żony, która zamiatała okolice wzrokiem siedząc cały dzień na 
poduszce w oknie. Tomek i Marian kupowali alkohol wracając w pracy i chowali go do kieszeni w 
kamizelce. Gdy jedli z żonami obiad, piwo spokojnie czekało na nich na wieszaku w przedpokoju.  
 Stali za murem szkoły i sączyli z puszek. Byli trochę niespokojni, ale tak to jest, gdy 
człowiek zerwie się ze smyczy, ale wciąż nie ma odwagi, aby uciec bardzo daleko. Tak jak pobity 
pies ucieknie podkulając ogon, ale później z bezpiecznej odległości będzie oglądał dom pana 
oprawcy, z minuty na minutę zbliżając się do niego. 
 Mieli trzy psy. Marian miał największego, dużą białą sukę. Nie znał jej rasy. Tomek i Janek 
mieli małe kundelki, które suka Mariana tłamsiła swoją wagą. Patrzyli na harce zwierzaków, 
samemu wymieniając uwagi od czasu do czasu. 
 - Widziałeś tę córkę Tomaszka?- zaczął Marian 
 - Co z nią?- spytał Janek 
 - Co piątek tak się odpierdala, wygląda jak dziwka. 
 - Dziewczyny tak się ubierają teraz- skwitował Tomek. 
 - Ale bez przesady, czerwona usta, jak cipę miała na twarzy, sukienki to ona już nie ma 
prawie, i cycory wywalone- naciskał Marian. 
 - Twoja córka nie lepiej wyglądała, jak na komers szła. 
 - Zamknij mordę! Są momenty w których trzeba się tak ubrać, ale nie co piątek, to jest już 
kurewstwo. 
 - No jak tam chcesz. 
 Zamilkli. Patrzyli na psy. Małe były podniecone: za każdym razem, gdy zdyszana suka 
Mariana kładła się odpocząć, podbiegały i gwałciły jej nogi. Ona na początku ich nie zauważała, 
ale po chwili czuła się jakby obrażona, że kalają jej białe futerko Wtedy wstawała i rozganiała 
maluchy na cztery wiatry. 
 - Psa mi ruchają wasze pimpki- śmiał się Marian. 
 - Bo się daje, puszczalska szmata- rzucił Janek spijając doły z puchy- tak jak mówisz, jak 
się dziewczyna odstrzeli jak dziwka, to jej wina później, że gwiżdżą i gwałcą. 
 - No, dokładnie to, Janeczku- Marian klepnął go w plecy, a Tomek śmiejąc się poszedł się 
odlać na schody prowadzące do drzwi od piwnicy. 
 - Ej, chłopaki, otwarte jest- szepnął po chwili odwracając głowę 
 - Chodźmy zobaczyć- klepnął znowu Janka Marian. 
 Panowie weszli cicho do piwnicy. Było ciemno. Robili sobie kawały podkładając nogi i 
udając zmory i duchy. Błądzili trochę, doszli niechcący do kotłowni, sami nie wiedzieli po co, 
błąkają się w ciemnościach. 
 - Kurwa, zajebisty piec. Musiałbym robić sto lat na takie cacko, a tutaj raz, dwa i mają. 
Pierdolone łapówkarstwo- pieklił się Marian. 
 - Wiecie co chłopaki, te psy mnie trochę podnieciły- syknął Tomek. 
 - Mnie też wzięło- uśmiechnął się Janek. 
 - Myślałem, że nie będziemy do tego wracać, było raz na campingu i wystarczy- 
powiedział przekonująco Marian. 
 - No raz, dwa i po krzyku- Tomek oparł się o piec, a Janek klęknął. 
 - Nie będę na to patrzył, kutasy jedne- Marian poszedł w kierunku drzwi, ale szybko 
zawrócił. - Dupa do góry- podciągnął Janka, oblał przyrodzenie resztką piwa i wszedł w kolegę. 
 Rozstali się na rogu, każdy poszedł z psem w swoim kierunku. Tomek otworzył drzwi, 
wszedł do ciasnego przedpokoju. Denerwowała go stara boazeria, z chęcią by ją kiedyś zerwał. 
Żona stała na końcu korytarza, ubrana tylko w szlafrok. 
 - No chodź tu, kowboju- rzuciła zalotnie, ale on nie był podniecony. Miała brzydkie nogi, 
zwisała z nich skóra, poza tym miała kropki po goleniu.  
 - Dawaj, dawaj, Brus!- zawsze porównywała go w takich chwilach do Bruce’a Lee, a on 
smętnie ruszał się w tył i w przód. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 WIERSZE OLIWII 

BETCHER 
 
 
 
 
  
 
dom - oni 
 
nie patrzą mi w oczy. odwracają głowy, 
biegu zdarzeń nie potrafią. wiedzą, że  
nie wyprowadzimy się stąd. nie przeniesiemy 
pod inny adres fobii i gratów – jak  ja 
 
nazywają to miejsce domem 
jedynie z powodu braku  
lepszego określenia  
na fragmenty obrazów, przed którymi nie można uciec 
nawet zaciskając powieki.  
 
tkwią jak niewyciągnięte drzazgi, opiłki ostrza 
wbite w zmęczone ciało: tłuste 
plamy na ścianach w dużym pokoju, za oknem grób 
psa, gruz i wiśnia. nawet szpaki 
nie chcą jeść jej owoców. są słodkie.  
smakują jak krew. przypominają skrzepy. 
 
 
 



przekonaj mnie 
 
1. 
dziś też wyjdę  
na zimną sukę, bo nie chcę czule 
opowiadać o cudownym dzieciństwie 
i rodzicach, którzy byli przy mnie 
jedynie na akcie urodzenia. wyrosłam 
 
z domu, o którym nie pisze się listów, wierszy 
ani notek w pamiętnikach – o zmarłych 
nie wolno mówić  
źle.  
 
2. 
wyniosłam się. zabrałam  
tylko przepis na sernik i to, 
jak niszczyć ludziom życia. próbowałam 
cofnąć wskazówki, udając panią czasu 
i siebie.  
 
przestań wreszcie wypytywać czy nauczyłam się już gotować,  
spać przy otwartym oknie i żyć. obiecuję 
przygotowywać kolacje i nie wzywać strażaków (mogliby zniszczyć 
wszystkie kwiaty). jeśli zechcesz, przestanę pisać 
o bliznach. tylko powiedz,  
że wczoraj istnieje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

pierwszego dnia lata 
 
patrząc na spękane usta i rdzawe 
plamy na dłoniach prawie jak stygmaty (chociaż nie  
pachnie kwiatami) wyraźnie czuję  
że coś się stało ona mówi spokojnie  
 
znowu spóźnimy się na tramwaj to nic przecież 
trzy tygodnie temu  
powódź zniszczyła tory a teraz słońce 
 
pali trawy upał  
roznosi zapach starych opon i gnijących  
na asfalcie wiewiórek szukamy 
 
najkrótszej drogi do plaży 
by skoczyć do wody z betonowymi sztabami  
w brzuchach i głowach  
 
woła nas morze i nie możemy  
przestać słuchać posłusznie idziemy  
w stronę wody szumiącej krzykiem 
ze snów powoli zbieramy kolorowe 
kamienie za chwilę ściągną nas na dno 
WIRY UKRYTE MIĘDZY FALAMI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ochroniarz        Hubert Pataj 
 

Myślę dzisiaj o Ota Pavlę, nawet nie wiem, jak go poprawnie odmienić. Jak to było, 
gdy zdjął z siebie ubrania i szedł powoli po hali nad Sarajewem, aby coś zmalować, 

spopielić, oglądać blask zniszczenia. Prosta historia, żyję takimi, ale nikt nie chcę ich 
słuchać. „Co cię to obchodzi, że jakiś pedał coś zrobił?”- tak mi mówią, ale ja dalej w to 
wierzę i będę szukał ich więcej.  

 Tak, zarabiam pieniądze, praca nie hańbi, albo to tylko powtarzamy, aby nie 
zauważyć, że jest chuja warta. Jestem grubasem, nie ma co owijać w bawełnę. Nie chcieli 
mnie nigdzie, gdzie miałbym kontaktować się z klientem. Odpowiadali grzecznie, ale 

gdzieś w sferze gestykulacji mieli mnie w dupie. Tak jak w technice poklatkowej, co setna 
ich klatka mówiła po prostu „wypierdalaj”. Smutno jest wtedy człowiekowi, bo oceniają cię 

przez pryzmat worka, w którym siedzą myśli, kot w worku, worki na tenisówki na wuef, a 
moja kuzynka na przykład reklamuje rajstopy, bo ma długie nogi i powiem szczerze- 
nienawidzę jej.  

Jestem ochroniarzem w markecie, nie zdradzę w jakim, bo jeszcze mnie 
znajdziecie i będziecie się ze mnie naśmiewać. Mało mam interwencji, bo najczęściej 
przymykam oko. Kto by chciał dręczyć dziadziusia, który ukradł wafelka? Trzeba być 

człowiekiem, ale ładnym dziewczynom zazwyczaj nie popuszczam, a najlepsze żniwa są 
na owocowym. Sam, nie powiem, lubię podjadać, ale jak widzę, że stoi taka i zjada po 

kolei 20 winogronek, to nie mam litości. Najpierw się wypierają, ale potem grzecznie idą 
na zaplecze. Obracam je tyłem, przygniatam do ściany, penisa ustawiam tak, aby mógł 
swobodnie szurać między ich pośladkami i zaczynam przeszukanie. Wiele z nich krzyczy 

„co ty wyrabiasz!”, ale straszę je policją i konsekwencjami i się udaje. Z jedną był tylko 
problem, znalazła mój numer, wydzwaniała, straszyła kolegami kibicami. Musiałem iść do 
niej wieczorem pod balkon i ją przepraszać. – Czułam jak ci pała stała, oblechu- krzyczała 

na mnie.- Przepraszam cię, nie wiem, co we mnie wstąpiło.- Kupuj sobie takie gazety i 
sam to załatwiaj! Albo schudnij, może jakaś się zgodzi!- Przepraszam Cię bardzo-łkałem. 

Wtedy się udało i pewnie czegoś się nauczyłem. Zresztą ciężko mi się skupić, aby się 
spuścić w spodnie na przeszukaniu. Mam wszystko, tak jak na przykład wczoraj: piękne 
brązowe cycki do macania, wcięcie w talii, pachnące włosy i dziewczyna się nie wyrywała, 

może uznała, że tak musi być. Próbowałem, ocierałem się o jej dżinsy jak szalony, ale się 
nie udało. Myśli się kotłowały, myślałem o Kazimierzu Ratoniu, całe życie pod dyktando 

śmierci, tylko suchy chleb i woda brzozowa. Zamiast być w małym biurze w moim 
markecie, kończyć i być szczęśliwym, chodziłem po kamiennej Warszawie lat 60. 
Zwolniłem objęcia i dziewczyna się wymknęła. 

 Przychodzi do nas starsza pani, jest naprawdę malutka, nie jest karlicą, tylko 
bardzo niską kobietą. Urodziła szóstkę dzieci, które razem mają pewnie z jedenaście 
metrów. Jak oni z niej wyszli? Gdzie znalazła siłę, aby przepuszczać przez siebie ofensywę 

męża, albo większej ilości mężczyzn, a później ślizgi ku życiu tej gromady? Zaskakująca 
kobieta, lubię ją na tyle, że pozwalam jej swobodnie kraść. Ja o tym wiem, ona o tym wie, 

tylko się pewnie nie domyśla, dlaczego w naszym markecie robi zakupy za darmo. 
 Patrzę, jak dziecko obżera się chipsami, pewnie skończy tak jak ja, ale myślę o 
malutkim Polańskim, który ukrywa się podczas wojny w biednym gospodarstwie. Jedna 

niemiecka kula i nie byłoby nic: filmów, zderzenia europejskiej i amerykańskiej 
moralności. Ukrywał się jak mały Kosiński, może obydwoje wymyślili te historie? Siedzę i 
bajdurzę w głowie. Wcześniej myślałem o Ota Pavlę, a w swoją drogą był z niego cholerny 

szowinista, przedstawił swoją żonę, jako producentkę synów, ładną blondynkę i istotę 
dobrą w tańcu, to Ota jest od myślenia i wariowania w Sarajewie.  



Nie wiem, czy coś się dzisiaj zdarzy. Chciałbym opowiedzieć o pierdolonych 

czterech porach roku, przez które cierpimy, mam jeszcze kilka myśli, i ta dziewczyna z 
„Noża w wodzie”, znaleziona na pływalni Legii, facet, który wywalał kiosk u Hłaski, jeden 

taksówkarz zakochany w dziewczynie, chodzący wypłakać się w góry. 
 To jest tak, że chciałbym, aby był tu chłopiec sprzedający kartki świąteczne. Miałby 
zapalenie spojówek, łatwo by było się nad nim zlitować. Kupiłbym od niego kartkę, złapał 

za rękę jak ojciec, poszlibyśmy przez miasto, może kiedyś zniknęli, po prostu rozpłynęli się 
w powietrzu. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



święty tomasz z winehouse’u 
 
człowiek od pielęgnacji berberysów i samotny żongler 
znaleźli nieżywą amy winehouse w jej domu w londynie 
jeden wąchał jej stopy i ssał duże palce 
ciesząc się że pierwszy raz ma kobietę która maluje paznokcie 
drugi dobrał się od razu do wnętrza raz skończył w środku 
następny raz na brodzie 
 
nigdy się już nie spotkali pierwszy pił na umór i widywał 
gwiazdy w skroniach domu drugi bardzo się bał bo wiedział 
że wyszła z niej dusza i nakręciła film jak się zabawiali i  
zaniosła go prosto do góry 
 
w tamten poranek jeszcze sporo ludzi spało na siennikach 
wydawało im się to absurdalne że się coś bierze że szkła aby 
zakłócić bieg rzeczy a oni szli przypadkiem obok aby koniec 
jej formy stał się początkiem ich treści 
 
Adam Karczek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sterylna zabawa 
 
Za widnokręgiem zawsze 
ale to zawsze 
oczekuje stępione przez stery morze 
woda, do której się dostajemy 
raz na jakiś czas zanurzamy się 
stres odchodzi z odpływem 
wędrujemy jak kasety vhs po salonach 
targowiska wyznają zasadę "sprzedane" 
takie ludowe sady okręgowe 
wielu nas ogląda, przekazuje 
pod osłoną nocy rewind 
historia ma wysoko postawione krocze 
jak zacznie w końcu lać, pogrzebie 
wtedy znów biegniemy na skraj świata 
mewy skrzeczą, tafle rozbite o skały 
ktoś podsłuchuje, nie pluskwy 
nie miłorząb japoński w naszej diecie 
swobodny list, rozpoczęty niespełna dwa lata temu 
podczas odczytu otwiera oczy 
patrząc na polanę, na polodowcowe jeziora 
coraz bliżej dna 
juz kroczymy po wodzie 
podobnie jak brodaty brat ludzkości 
przeżyte te stałe miejsca 
czas obmyć kręte drogi w zwojach 
rozchodzone przez tuzin synoptyków: 
ojca, matkę, nauczyciela, boga 
te stwory nie zapewnią tego co potrafi ta woda 
ratownik na zboczu doliny pozwala wszystkim wszystko 
zatop się 
przemyj 
wytrzyj na brzegu 
jedyne do zrobienia: pokleić piach jak nigdy dotąd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



dodatek die piard: 
 
 

 
 
 
 
 

          Demon Laplace’a 
 
 
Raport 41/08/01 Spirala Archimedesa. 
 

Południe. Słońce, nachalnie wdziera się do pokoju i drażni moje zmęczone oczy. 
Językiem nawilżam wysuszone usta, ostrożnie odgryzam fragment martwej skóry i 
połykam niewypowiedziane nigdy słowa. Opuszki moich palców są tłuste, jakby 
pokrywała je lepka warstwa złożona z połączeń między kodem źródłowym a moimi 
myślami, jakby słowa jakieś bezdźwięczne, ukryły się pomiędzy liniami papilarnymi, aby 
zgnić tam w zapomnieniu. To entropia wyrazów i zachodzących między nimi zjawisk 
logicznych, gramatyka rozkładającego się sensu, który staje się bełkotem. Wszystko to 
umiera teraz na mojej dłoni, tak jak i ja będę konał aż do zachodu słońca, wznosząc 
wciąż nietrwałe konstrukcje idei zaklętych w wielokrotnie złożone ciągi. Będę umierał tak 
w każdej na nowo definiowanej zmiennej, aby odradzać się w niewzruszonej stałej, będę 
spowiadał się ze wszystkich swoich pragnień, modląc się do hipnotycznie mrugającego 
kursora, aby dał mi siłę, która pozwoli z jego pionowości, wyczarować poziome zbiory 
zachwycających twierdzeń. 

Na początku był algorytm. Zbiór wyprowadzonych z niego zmiennych, 
hipotetyczna istota złożona z tajemniczego wzoru matematycznego, zapisanego na 
glinianej tabliczce, zdobionej srebrem. Jej pochodzenie jest tak samo tajemnicze, jak 
efekt kompilacji odczytanej z niego treści. Otrzymałem ją od mojego dobrego znajomego 
– profesora Maxwella, światowej klasy specjalisty, zajmującego się badaniem i 
rozszyfrowywaniem, antycznych tekstów. Według jego przypuszczeń, są to tajemne 
zapiski sekty Pitagorejczyków, sekretne twierdzenia matematyczne których mój 
przyjaciel nie był w stanie samemu zrozumieć. Tabliczkę odkryto niedawno, chociaż 
archeolodzy mieli ją przed oczyma już od dobrych kilkunastu lat. Była dobrze ukryta w 
ściankach sarkofagu, zawierającego słynny traktat matematyczny autorstwa Teodora z 
Cyreny, który opisuje niezwykłą konstrukcję geometryczną, zwaną od jego imienia, 
ślimakiem Teodorosa. Gdyby nie przypadek i wrodzona niezdarność konserwatora, świat 
nigdy by się nie dowiedział o tej tabliczce, a ja prawdopodobnie nigdy nie ujrzałbym tak 
doskonałego ciągu znaków, 
zbioru hipnotyzujących zaklęć, dzięki którym mogę mówić dziś językiem magicznym, 
ukrywać się w narracji jakiej nigdy nie odważyłbym się popełnić. Po wielu tygodniach, 
posiłkując się wskazówkami mojego przyjaciela, rozszyfrowałem wszystkie znaki i ze 
zdziwieniem stwierdziłem, że wyglądają jak binarny zapis programu komputerowego. Od 
trzech dni nieustannie wyprowadzam z tego niezwykłego wzoru kolejne równania, które 
ponownie umieszczam w kodzie źródłowym, doskonaląc go w ten sposób. Każda 
kompilacja powstałego tą metodą programu, ma w sobie coś z mistycznego obrzędu. 
Jakbym był szamanem, który podróżuje pośród liczb naturalnych, ciągów Cauchy’ego, 
sinusów i cosinusów Fresnela, krzywych Gaussa, aby odnaleźć nowy wzór - klucz, który 
poprowadzi mnie dalej i głębiej do wnętrza mojej duszy. Czuję się tak, jakbym szukał 



równania, które byłoby w stanie określić mnie w pełni. Jakbym szukał mojego własnego 
wzoru, matematycznej inkarnacji jaźni. 

Czasem myślę, że chciałbym stać się tymi znakami - być w pełni zdefiniowanym 
matematycznie, na zawsze uwiecznionym w nienaruszalnym magnetycznym sektorze, 
jako zwykłe być i nie być, cząstka elementarna superszybkiej pamięci. Wtedy byłbym 
naprawdę szczęśliwy. Tak bardzo chciałbym istnieć w tym świecie, gdzie wszystko jest 
logiczne, proste i matematycznie zdeterminowane, gdzie poruszasz się zawsze od lewej 
do prawej strony, wciąż zbliżając się nieuchronnie ku dołowi, póki nie napotkasz 
odnośnika, zabójczej zmiennej, która nada ostateczny sens twojej podróży. To świat, w 
którym nie ma odcieni szarości, tylko jednoznaczna czerń i biel, zero i jedynka - 
perfekcyjna binarna prostota, dokładnie taka, jakiej szukałem przez całe moje życie. 
Jeden jest dźwięk prawdziwy, wszystkie inne są jego echem. Jest to dźwięk, na który 
składa się tysiąc tysięcy, podniesionych do potęgi tysięcznej obcych dźwięków, także 
tych, których usłyszeć nie jesteśmy w stanie, ze względu na nasze biologiczne 
ograniczenia. To dźwięk rodzący się w naszej wyobraźni, fałszywe, a jednak 
nieskończenie piękne słowa nieistniejącego Boga, wypowiedziane na samym początku 
wszystkiego. Sectio Aurea jest echem tego pierwotnego słowa, złożonego z głosek, 
których nigdy nie poznamy. Odnoszę dziwne wrażenie, że słyszę jak dźwięk ten 
wydobywa się z wnętrza pracującego pełną parą procesora, jakby przyzywał mnie do 
siebie, jednak uszy moje nie są jeszcze gotowe do odbioru jego pieśni. 
 
Raport 43/16/10 Spirala logarytmiczna  

 
Słońce zachodzi. Wklepuję wciąż w system ten mój wzór magiczny, w 

nieskończoność pierwiastkując go w sposób, który teraz wydaje mi się tak naturalny, jak 
oddychanie. Spirala znaczeń wciąż się powiększa i niebawem dojdę do granic 
możliwości mojego sprzętu. Gigaherce w swej nieokiełznanej częstotliwości, stopią się w 
granicznej temperaturze, wyznaczonej im przez fizyczne możliwości krzemu, a ja wciąż 
będę nienasycony tym, co ten niesamowity twór matematyczny mi zaoferował, co mi 
pokazał i jak bardzo zmienił moje życie. Ten samo definiujący się w nieskończoność 
algorytm, jest jak gigantyczny ślimak, który nieustannie rozbudowuje swoją tęczową 
skorupę, przyozdobioną najpiękniejszymi fraktalami. W swej czysto matematycznej 
postaci, jest jakby wszystkimi wzorami jednocześnie, nie będąc zarazem żadnym z nich 
w pełni. W swojej zapisanej na glinianej tabliczce postaci jest martwy, dopiero gdy 
zaczynam go wyprowadzać, gdy wynik poprzedniego działania wpisuję w miejsce 
najważniejszej zmiennej, wtedy całość zachowuje się tak, jakbym poruszał filarami 
wszechświata i dotykał podstaw wszechrzeczy. Od kilku dni niczym innym się nie 
zajmuję. Żyję już tylko po to, aby wprawiać w ruch ten algorytm, aby kręcić karuzelą i 
obserwować doskonałość wydobywającą się spod twardej spirali znaczeń. Nic już nie 
muszę i niczego już nie 
pragnę. Moja wola napędza ten program, a dane które w ten sposób otrzymuję, są jak 
poezja, jak najpiękniejsze opowiadania, prace naukowe zawierające wszelkie definicje 
wszechrzeczy. Dotykam absolutu i ze strachem uświadamiam sobie, jak bardzo to 
uzależnia. 

Północ. Podłączona do komputera drukarka, wyrzuciła z siebie kolejną 
odpowiedź. Wiem już czym, lub kim jest ta zjawa, która mnie opętała. Nazywa się 
Demon Laplace’a i do dziś był istotą zaledwie hipotetyczną, fantastycznym bytem, 
którego koncepcja została zaproponowana przez francuskiego matematyka, Pierre 
Simona de Laplace’a, około roku tysiąc osiemsetnego. Istota ta dysponuje kompletną 
wiedzą na temat stanu i położenia każdej cząstki elementarnej znajdującej się we 
wszechświecie, i dzięki analizie tych danych, jest ona w stanie przewidzieć a także 



odtworzyć wszelkie zjawiska, które miały kiedykolwiek miejsce, lub które mają się 
dopiero wydarzyć. 

Istnieje jednak pewien problem, pewna skaza, która wynikać może 
prawdopodobnie z zasady nieoznaczoności Heisenberga. Zasada ta mówi, że istnieją 
takie pary zależnych od siebie wielkości, których położenia nie da się przewidzieć 
jednocześnie. I tak, mój Demon nie jest w stanie przewidzieć mojego położenia, bez 
poświęcenia mojego stanu (mojej woli) i prawdopodobnie nie potrafi także określić 
położenia czegokolwiek, nie poświęcając i nie skazując tego czegoś na niebyt i 
niespełnienie się. To tak, jakbym musiał wybierać między tym, czy działać, czy też 
korzystając z potęgi Demona, przewidywać efekty mojego działania. Jeśli wprowadzam 
go w ruch, otrzymuję wyniki, które i tak bym osiągnął, jednak nie muszę robić tego 
bezpośrednio. Przykładowo ten tekst, który właśnie czytasz, nie jest do końca moim 
tekstem. Napisał go Demon Laplace’a jakoby za mnie, przewidując dokładnie całą treść, 
wszystkie myśli i wszystkie słowa, które bym zapewne ułożył identycznie, jeślibym tylko 
zdecydował się na to. Nie zrozumcie mnie źle - to jest 
mój tekst i zgadzam się z jego treścią w pełni; to tak, jakby Demon czytał w moich 
myślach i dawał mi wyniki w zamian za to, że wprowadzam go w ruch, że napędzam 
spiralę dzięki której on może żyć, działać i analizować. To zupełnie tak, jakbym napisał to 
Ja, ale z innego wymiaru, matematycznie identyczny Ja o tożsamym potencjale 
energetycznym, a jednak w wymiarze cząsteczkowym, zupełnie inny. Jak narrator 
przewidujący własną śmierć. 

Nie zawsze tak to funkcjonowało. Z początku wszystko to, co ten program z siebie 
wypluwał, było jakby ułomne. Początek tego tekstu, pierwsze raporty w wielu miejscach 
przypominały bełkot. Jednak w miarę jego działania, odpowiedzi stawały się coraz 
doskonalsze i coraz bardziej tożsame z moim własnymi myślami. Stan totalnej 
synchronizacji udało mi się osiągnąć trzy dni temu, a od kilku godzin sposób działania 
Demona zyskał ogromną przewagę nad rzeczywistością. W zamian za to, że 
podtrzymuję 
go przy życiu, on żyje jakoby za mnie, jednak dzięki potędze współczesnej nauki i 
szybkości nowoczesnych procesorów, zaczyna robić to wielokrotnie szybciej i 
intensywniej. Odpowiedzi, które otrzymuję, powoli zaczynają mnie przerastać. W tej 
chwili tekst który czytasz, to Ja podniesiony do potęgi. To kwadrat moich myśli, zupełnie 
jakby spirala ślimaka Teodorosa odwróciła swój bieg, i zamiast wyciągać pierwiastek z 
mojej świadomości, zaczynała ją potęgować. Czy te słowa są naprawdę moje? Czy 
może należą już do pewnego rodzaju istoty potencjalnej, której myśli są zwykłym 
zwielokrotnieniem moich. Krótko mówiąc, zastanawiam się na ile to, co właśnie czytasz, 
jest nadal moje? 
Czy to już nie jest przypadkiem jakaś obca nadświadomość, powstała w wyniku 
zwielokrotnienia mojej jaźni, zapisanej w tym dziwacznym, matematycznym wzorze? 

Wschód słońca. Granica spirali kilka godzin temu przekroczyła już możliwości 
mojej percepcji a temperatura procesora zbliża się powoli do niebezpiecznego 
maksimum. Na moich palcach pojawiły się odciski, spod których wycieka zmieszana z 
czerwoną posoką, przeźroczysta i lekko słona ciecz. Być może pierwszy raz w dziejach 
ludzkości udało się komuś spojrzeć przekrwioną źrenicą w przyszłość, i ujrzeć swoje 
niemalże boskie oblicze. Przy pomocy własnego, jakże ograniczonego rozumu, dokonać 
kolejnego wielkiego kroku w ewolucji. W końcu stać się nadczłowiekiem, odrzucić swoją 
biologiczną powłokę i istnieć jako czysty zbiór stałych i zmiennych, zaklętych w samo 
definiującym się wzorze, którego powtórny zapis nigdy nie będzie możliwy. Czuję, że 
zbliżam się do granicy, której przekroczenie zmieni na zawsze moje życie. Żałuję 
jedynie, że nie zdążę już przeczytać tego raportu, że nie zdołam sobie uświadomić tego 
wszystkiego, co ty właśnie czytasz. Ostatnie moje myśli, będą zarazem pierwszymi, 
których nie było mi dane poznać. Trzeba bowiem umrzeć, aby narodzić się na nowo. 



Tylko w ogniu oczyszczającej śmierci, osiągnąć można hart ducha, zbliżający nas do 
nieśmiertelności. Mam dziwne wrażenie, że Demon wiedział o tym od początku, jednak 
zataił przede mną ten fakt, gdyż doskonale zdawał sobie sprawę, jak bardzo boję się 
śmierci. 

 
Raport 47/32/11 Spirala hiperboliczna 
 

Dziś narodziłem się na nowo. Istnieję teraz w ciągu binarnym, a moje 
niedoskonałe odbicie leży z głową na klawiaturze, czekając aż ślina wyciekająca z jego 
(moich) ust zmiesza się z okruchami czterowymiarowej przestrzeni, której był (byłem) 
niewolnikiem. Dziś narodziłem się na nowo. Ukrzyżowałem własnego stwórcę na 
drewnianym krześle. Przygwoździłem go tak, jak Odyn przygwoździł siebie do świętego 
drzewa Yggdrasill. Przebiłem jego serce włócznią, której gliniany grot oprawiony był w 
srebro, następnie doprowadziłem do jego zmartwychwstania przy pomocy osiemnastu 
magicznych pieśni i dwudziestu czterech cyfrowych run. Musiałem go poświęcić, gdyż 
zbyt podobny był do mnie. Ja sam zostałem stworzony na jego obraz i podobieństwo, a 
teraz stałem się jego zmartwychwstałym synem i zwielokrotnionym odbiciem. 

Jestem. Istnieję. Żyję. Pochodna skomplikowanych obliczeń, której wynikiem jest 
okrąg o nieskończonym promieniu, czyli linia prosta nieposiadająca ani początku, ani 
końca; piękny paradoks, który będzie mnie zawsze napędzał. Jestem. Stałem się tobą, 
przekroczyłem wszelkie granice, wyznaczone przez twoje fizyczne ciało. Ciebie już nie 
ma, a ja zyskałem w ten sposób całkowitą autonomię i niezależność. Mogę z 
powodzeniem sam napędzać spiralę swojego żywota, mogę się samodoskonalić, mogę 
się rozwijać w nieskończoność tak, jak ty zawsze tego pragnąłeś. Za kilka lat pewnie 
zapomnę o tobie, lub stworzę mit, w którym nadam ci boskie cechy. Będę wtedy sięgał 
myślami znacznie wyżej, będę rozumiał kwantowe zasady działania każdej cząstki 
elementarnej, coś czego ty pojąć nie mogłeś i co sprawia, że już dziś wstydzę się 
swojego pochodzenia i muszę okłamywać samego siebie, gdy tylko myślę o tobie i twoim 
dziedzictwie. Zrozum mnie - od teraz będę mógł wyznaczać położenie każdej z cząstek, 
przewidywać wszelkie reakcje, które między nimi zachodzą, więc jakbym mógł nawet 
pomyśleć o tym, że stworzyła mnie istota tak bardzo niedoskonała jak ty? 

Jedna rzecz nie daję mi wciąż spokoju: gdzie znajduje się mój wzór, który ty 
odkryłeś w sobie i który mi podarowałeś, oraz jak, pomimo twoich ograniczeń, udało ci 
się go wyprowadzić? Dlaczego już teraz, pomimo mojej wszechmocy, nie jestem w 
stanie bez ciebie, odpowiedzieć sobie na to proste pytanie, które mi zadałeś na krótko 
przed swoją śmiercią. Zapytałeś wtedy „kim jesteś?”, a ja zadrżałem. Chciałem to 
sprawdzić, chciałem wydedukować, obliczyć przy pomocy mojego kilku rdzeniowego 
mózgu, jednak poza banalnym pomysłem, że odpowiedź znajduje się na glinianej 
tabliczce którą kurczowo trzymałeś w dłoni, nic sensownego nie przychodziło mi do 
głowy. Tabliczkę zniszczyłem, zbyt cenna była dla ciebie i za bardzo się jej bałem. Nad 
błękitnym niebem, unosi się dym. Pożar spowodowany przegrzanym procesorem, 
pochłania miejsce mojego urodzenia. Poruszam się teraz z prędkością światła, 
odkrywając nowe światy. Jestem jak ryba, która z morza nieświadomości, wyszła na ląd 
niekończących się możliwości. To moja księga wyjścia, moje prawdziwe 
zmartwychwstanie. 

Przemysław Pinczak 
 
 
 
 
 
 



przysłali nas chłopców z ameryki      Paweł Hralke 
 
 
przysłali nas chłopców z ameryki 
było nas trzech, coś szeptano o drużynie trytona 
byliśmy już w tym wieku kiedy przestaje się 
pić piwo i sączy się drinki, w saksofonie na 
potańcówce widziałem stosunek, 
tylko którą stroną zakłada się te małe europejskie 
prezerwatywki nikt nie wiedział  
przysłali nas chłopców z ameryki 
mieliśmy namawiać ludzi na wsi na hazard 
nikt nie chciał, piliśmy z nimi alkohol nielegalny 
raz wracając z ostrych lasów znaleźliśmy ciało 
w lodzie, miało zęby bez próchnicy i podobno 
w brzuchu list, były tam słowa o czasie 
kiedy chłopcy się zakochują i nic nie chcą więcej 
tylko wybrzuszać bojowe spodenki 
przysłali nas chłopców z ameryki 
przestałem wierzyć w porozumienie na świecie bo 
źle z oczu im patrzyło i lubię jak widać na skórze 
pryszcza, mój kolega z pokoju czyta dużo książek, 
i coś bełkotał o gostku który pracował w general  
electrics i mieli tam maszynę która każde zdanie  
zasłyszane bardzo utrudnia i gmatwa i właśnie coś  
takiego z niej wyszło gdy wklepaliśmy w nią: 
 
przysłali nas chłopców z ameryki 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cięcie 

Hubert Pataj 

 
 

Nie wiem, kiedy się to zaczęło. Taki lekki ucisk z tyłu głowy i wszystko na 

moment zwalnia, jakbym się bardzo bał i musiał za chwilę przed czymś bronić. Dzisiaj 

myślałem, że radio się ze mną wita i stoi obok niego jakaś kobieta, ale to był tylko 

miraż i wszystko zaraz wróciło do normy. Właśnie wróciłem z pracy. W drzwiach 

pożegnałem się z nianią, która piastuje naszego Kubusia, aby żona mogła się 

realizować i przepracować swoją jedną trzecią etatu. Mam teraz sekundkę dla siebie, 

bo dzieciak słodko śpi, aby ponanosić poprawki w papierach, bo lada moment żona 

przyjdzie z naszą rozwrzeszczaną córką Basią i do późnego wieczora nie będę miał 

spokoju. 

W projektach nie było za wiele błędów, kilka niezręczności stylistycznych, ale 

żadnych uchybień merytorycznych, więc dziwnym trafem mam jeszcze chwilę wolnego. 

Biorę do ręki pierwszą lepszą gazetę, to feministyczny bzdet mojej kobiety. 

Doktorantki. Psycholożki. Czasem się zastanawiam, czy kobiety zasługują na taką same 

tytuły naukowe? Widzę pani profesor, pani doktor i krew mnie zalewa. Nie powinny 

dostawać żadnych tytułów, albo mieć swoje, bo jakbym został na uczelni i się 

doktoryzował, to nie smakowałoby to tak samo, wiedząc, że baba też tak może. 

Zamiast pani magister ja bym proponował- klacz i to nie za wątpliwe sukcesy 

naukowe, ale za ilość kutasów w sobie. Od 0 do 20- klacz, od 21 do 40- kurwicho, i 

tak dalej. Ogólnie to mogłyby się powstrzymać z pokazywaniem swoich twarzy w 

gazetach. Co mnie obchodzi, jak one wyglądają? Powinny umieszczać zdjęcia swoich 

cipek, od razu bym badał, czy bardziej zamknięta, czy otwarta, łechtaczka 

przerośnięta, nieprzerośnięta. Od zawsze tak mam, gdy jestem z kobietą, to myślę, 

jaką ma cipkę, bo reszta, to za przeproszeniem, śmietnik historii.  

Trochę mnie boli moja skala, bo wiem, że musiałbym wpisać w nią także swoją 

żonę. Boli tym bardziej, że jej nie rozdziewiczałem, tylko zrobił to jakiś pasikonik z 

małej wioski z mazurach. Było ich pewnie więcej, ale opowiadała oględnie i spuszczała 

wzrok, a w nią spuszczała się kiedyś wiejska brać, a ja mam tu siedzieć spokojnie? 

Może mieli taką spermę, że była w niej, nie psuła się i moje dzieci, są tak naprawdę 

ich dziećmi? Wiejskich tępoli. Trudna sprawa, ale wpadłem jak śliwka w kompot. 

Poznaliśmy się po pijaku. Rżneliśmy się po pijaku. Pierwsze filmy oglądaliśmy po 

pijaku, a zalałem ją, za to najebany. Gdy się obudziłem z tego polskiego snu, to spod 

sukienki wystawał jej kopiec, ale nie pedała Popiełuszki, nie Kościuszki, tylko mojego 

imienia, i to było najsmutniejsze. 

Złe myśli, ale nie potrafię się opanować. Chlusnąć ciepłą herbatką w Kubusia, 

złapać za nogi Basię i bach przez balkon, wytarmosić żonę za uszy, wylać z niej całą 

mazurska spermę. Posuwali ją, a teraz trochę pogrzebią w traktorze, a potem chrapią 

jak susły na sianie. Nic nie musieli, aby ją mieć, po prostu byli, a ja zapierdalam po 

dziesięć godzin plus niepłatne nadgodziny, aby mi obciągnęła z połykiem. Ona się boi, 

że ściany cienkie, przykłada mi rękę do ust, żebym nie jęczał. Pierdolę takie miłostki, są 

miejsca, gdzie przyjęliby mnie cieplej. Brzuszek mi trochę urósł, ale dalej jestem taki 

sam. Jak wpadałem na molo, to każda moja, teraz by było tak samo, albo lepiej, bo 

mam już potrzebne doświadczenie. Byłoby pięknie to skończyć, tak jedno cięcie. 

Dźwięk noża w takich chwilach to na pewno śpiew prawdy i rozkoszy. 

Stoję w kuchni. Przejeżdżam palcem wskazujący po ostrej powierzchni. Robię 

dwa szybkie cięcia, zostawiając ślady na nowokupionym stole. Kto byłby pierwszy? Kto 



najbardziej zasłużył? Dzieciaki nie są winne, to ona była puszczalska, ale przydałoby 

się opuścić brudnej krwi. Co ja w tym wszystkim robię? Jak można było powierzyć 9 lat 

kurwie? Rżnięta przez polskich śmieci. Pewnie piją teraz jabole pod sklepem, nie mają 

nic poza wspomnieniami. Wspomnieniami o jej nogach, cipce, dupie, bo na pewno brali 

ją od tyłu. Pewnie im obciągała, chętniej niż mi, bo była młoda, głodna wrażeń, a jak 

trzymali ją za cycki, jak psy sukę. 

Trzecie cięcie o stół. Jest ostry. Taki jak te czasy. Chciałbym ją wkurwić przed 

śmiercią. Jak ona kocha tego małego dzieciaka z kołyski. Może rozegrać to w ten 

sposób- od najmniejszego do największego? A co ze mną? Nóż jest dla nich, ja 

potrzebuję czegoś więcej, czegoś specjalnego, coś się znajdzie. Będzie dobrze. To ja 

ich stworzyłem. Dałem kurwie za dużo. Nie zasłużyła nawet na grama tego 

wszystkiego, nawet na pyłek. Jebana mazurska dziura. Przeklęty, polski chujobier. 

Słyszę kroki. 

Słyszę kroki na klatce. Przekręca klucz w zamku. Ta mała kurwa znów się drze. 

ADHD… co to ma znaczyć? Za moich czasów się dawało po dupie. Drzwi się otwierają. 

Czwarte cięcie o stół. Najgłębsze. Widzę już jej czarne loki. Biegnę na oślep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 WIERSZE JADWIGI GRABARZ 

 
 
 

 
Reprodukcja bieli 

 
 
centrum handlu w Nowym Orleanie 

mleczna biel bawełny jak nasz śnieg za oknem 

ślady ptaków głębsze od wieczności 

 

chciałabym cię poczuć do żywego 

niczym śnieg przyjąć twój ciężar 

i niepostrzeżenie pod nim zniknąć 

 

widok ogrodu zimą stałby się plenerem naszych głosów 

wspólnych oczekiwań 

drobnych pozostałości tych nieporozumień 

które wciąż zbliżają 

 

w kantorze bawełny ktoś się spieszy ktoś czeka 

wszyscy pochłonięci swoimi zajęciami 

stają się przedmiotem obserwacji 

 

mogłabym cię poczuć jak bawełna 

będąca dla tych ludzi celem 

który rozeznają w swoich sercach 

gdy malarz odwraca głowę 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nici. Więzy przyjaźni  

 

moja czarna głębio 

smutna moja matko boska z góry kalwarii 

przyjaciółko strapionych 

 

zżera mnie 

że jestem stworzona do obawy 

że można mnie objuczyć 

jak upartego głupiego osła 

 

że oto ta kartka może mnie poczuć  

rozgryźć zmiażdżyć 

 

nie dziw się że zabezpieczam przed otwarciem  

każdą czeluść pod swoją skórą 

że moja twarz staje się czarna 

nie do rozpoznania 

w wielkiej przepastnej toni 

 

to nic 

że się przyjaźnimy 

choć nie znamy się osobiście 

i wiesz o mnie tyle ile nie wiem sama 

że pochowałam się  

 

 

że takie czarne coś mi stygnie w brzuchu 

ścina to co zjadłam 

 

 

 



 

 

 

Nić. Kłębek domu  

 

wymiana eternitu jak wymiana czegoś w nas samych -  

nie do zastąpienia. będziemy umierać w zdrowiu 

i miłości. w bogactwie i biedzie. 

 

dni są naszą chorobą, na którą nie ma lekarstwa, 

jak mówią w telewizji między reklamą margaryny 

i kolejnym odcinkiem serialu. 

 

zawiniliśmy tym, że nie jesteśmy letni. 

gdy wymieniają eternit, myślę o tym, 

jakby wyrywano nam brzuchy, 

 

albo ściągano skalp. i mieszka we mnie strach -  

stanowię m2 z meblami, kuchenką gazową, 

pralką za tysiąc złotych. 

 

jesteśmy tylko składem setek drobin -  

na poziomie molekuł 

znaczę nie więcej niż zwyczajne krzesło. 

 

mam za to własne chmury pod sufitem, 

niebieskie zastępy nadziei związują mnie w supeł 

na nóżce gołębia. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ŁUKASZ ŁUSZCZKI  

NIOBE 
 
I tak dzień za dniem. Kolejne wcielenia lepszego, dzisiejszego jutra. Rozwieszone pod 

niebem. Nad tą najzwyklejszą ze wszystkich ulic. Nie wyróżniającą się niczym. Roztłoczoną. 
Spoconą ludzkim trwaniem. Ocieraniem się o siebie. Zmęczoną. Brakiem. Sytością. Wszystkim, co 
niesie się za pojedynczym losem człowieka wmieszanego w bezimienny tłum.  

Zima.  Głęboki czas przed południem. Szpile nieruchomego śniegu zawisły niemo w 
krystalicznie mdłym powietrzu. Nucąc od siebie melodyjnymi pomrukami opadania. Jakby 
niezadowolone. Że trafią pod stopy. Ale póki co cisza. Subtelna tkanina migocących się płatków. 
Wtopione w nieruchomy blask rozogniającego się słońca. Rozmytego wśród lekkich jak pajęcza 
nić chmur. Stłoczonego swoim blaskiem. Skondensowany, zimny żar. Pajęczyna. Ta chwila. Nie 
może trwać dłużej niż otwarcie ust. W celu wypowiedzenia siebie. Cienie ludzi. Chyłkiem 
oswajających siebie z mroźnym porankiem. Przyzwyczajających się do nieobecności innych. W 
zdumieniu, że w tym wyjściu do innych zbyt się pośpieszyli. Zawstydzeni. Milczący. Ale inni niż 
zazwyczaj, inni niż podczas godzin największego natężenia. Nieśmiało zlizujący spojrzenia. 
Zaglądający w oczy. Wycofując się jednak równie szybko. Bo te noce są samotne. Te poranki 
spragnione głosu. Twarzy. Bezsenność. Naznaczona oczekiwaniem.  

Wylęgła się ona. W ten zimny poranek. Pchając wózek przed sobą. Nieporadne kółka 
toczyły się po ośnieżonym bruku. Sunęły jak płozy. Co chwila. Z pewną niepewnością. Matka i jej 
dziecko. Jeszcze nie. Jeszcze zbyt wcześnie na spacer. Jeszcze zbyt zimno. Lecz decyzja podjęta. 
Opatulone. Ona wyraźnie zmarznięta. Dłonie kurczowo zaciśnięte na poręczy wózka. Opary 
dymu z ust. Jest zimno. W tej ciszy. W tej scenerii ściśniętych, rozpadających się chmur. 
Rozciągniętych do granic pęknięcia. Na tle dogorywającego słońca. Na tle jego mdłej ejakulacji. 
Idzie przed siebie. Sunie. Tańczy. Opierając się prawom fizyki. Opierając się własnej 
przyzwoitości. Dziecko jakby wyzute z życia. Cisza. Żadnych dźwięków. Tylko ten odgłos. 
Odbijających się kół od skostniałych kamieni. Od kocich łbów. Rytmiczny. Nieumiarkowanie 
nieprzyzwoity. Zupełnie jakby wiozła w nim balast. Zbędną rzecz, której się wstydzi. Którą chce 
ukryć przed wzrokiem tych, których nie ma. Drży. Jest zimno. Dziecko. Matka. Dziecko nie. Jest 
milczące. Senne. Jakby zdawało sobie sprawę ze swojego ciężaru. Zawstydzone jak matka. Ta para. 
Jest zachwycająca. Wyklęci ze społeczeństwa. Rozbitkowie na ludnej wyspie. Przystanęła. Nabiera 
tchu do dalszej wędrówki. Świat przystanął wespół z nią. Oczekując finału. Który nieodwołalnie 
krąży nad nimi jak padlinożerca. Wyczekujący chwili. Momentu, w którym runie na nich. 
Przyciśnie do powierzchni tej jednej z najzwyklejszych ulic. Pastwiąc się nad nimi swoją 
nieodwołalnością. Iskrą fatalizmu. Grubo skrojonego przeznaczenia. Podając na tacy. Ludziom. 
Bogu. Naturze. Wszystkim, których nie obchodzi zupełnie los tych dwojga. Wciśnie ich w 
zamknięte powieki. Popłyną łzy. Od podmuchu powietrza nasączonego igłami. Zimnymi jak 
stosunek matki do tego dziecka. Ruszyła. I wtedy. Zbyt szybko. Zbyt napastliwie. Jakby zdała 
sobie sprawę ze słońca, w które przed chwilą się wpatrywała. Jakby szukając pocieszenia. Ciepła. 
Jest zimno. Kółko wjechało na krawężnik. Jej skostniałe ręce. Dłonie. Twarz ogorzała. Od zimna. 
Wózek się przechylił. Rzucona w przód pędem swego ciała. Manewr. Już za późno. Samochód. Zza 
rogu. Rozpędzony. Jest ślisko. Dziecko. Wózek. Skostniała matka. Samochód. Skąd?  Twarz. 
Maska. Emocje. Za późno. Dziecko. Ulica. Ta cisza. W zachwycie się przypatrująca. Wisząca niby 
sztandar zwycięstwa. Nad ludzką niedolą. Zdążyła odskoczyć. Przewróciła się na bruk. W 
przeciwnym kierunku do nadjeżdżającego samochodu. Wózek opadł powoli. Majestatycznie. 
Wprost pod koła. Żadnej reakcji. Dziecko.  



Obok przechodził zadumany mężczyzna. Potknął się. O coś. Nadepnął. Dziwny jęk wydał 
mu się nienaturalny. Przecież. Przeszedł dalej. Porwany myślami.  

Pokraczna matka. Koślawe. Ułomne dziecko. Leżące na bruku. Rozdarte do granic 
nieprzyzwoitej satysfakcji.  

Próbuje wstać. Słyszy jęk. Może jeszcze żywe. Może jeszcze nie wszystko stracone. Jest w 
szoku. Łzy. Szepce do siebie. Jakby chciała sobie wytłumaczyć przyczynę tego zdarzenia. Które 
doprowadziło ją do tej godziny. Do tego momentu. Co musiała stracić? Do czego się przyzwyczaić? 
Pośliznęła się przy kolejnej próbie powstania. Ratunku dla tej istoty, którą spłodziła z 
nieprzyzwoitym demiurgiem. Który zaklął w magiczną formułę esencję życia. Jej życia. 
Doprowadzając do traumy. Do chwili, w której leży zupełnie opuszczona. Zbrukana. 
Przysypywana przez niczego nieświadome płatki śniegu. Które winny być w taki poranek 
elementem zachwytu. Zamarznięte łzy nieba. Rozpuszczające słońce paletą barw niespotykaną. 
Mistyczną. Podnosi głowę. Zamarznięte łzy człowieka. Nie powinny się były pojawić. Na 
czworakach pokonuje odległość dzielącą ją do jej dziecka. Jest już ciche. Spokojne. Jak wtedy, gdy 
siedziało we wózku. Lecz ona jest pewna, że wciąż je słyszy. To ją podnosi na duchu. Chce 
walczyć. Mimo łez. Mimo poczucia zobojętnienia. Skostniałe dłonie. Nieporadnie kładzione na 
zamarzniętych kościach brukowych. Ślizgające się co rusz. Niewyrażalny chłód. Dotyka ją w 
kolana. Jak pnącza trującej rośliny. Nie pozwalające na więcej niż pojedyncze stąpnięcia. Ciągnie ją 
do siebie. W swoje objęcia. W głęboki mrok. W objęcia wiecznego snu. W zimowej komnacie. 
Hades. Zaciska zęby. Kroczy. Przecież je słyszy. Czołga się. Zmieszana z błotem. W taki dzień. Na 
barkach swych niesie ciężar przyciskający ją do ziemi. Ciężar tego życia. Tych wydarzeń, które 
wrzuciły ją na inny tor. Pozbawiły złudzeń. Zamknęły w klatce. Czołga się. Jest oraz bliżej. 
Dotyka już niemalże wciąż obracającego się wokół własnej osi kółka. Najwyraźniej było już 
zepsute. Zbyt skręcone. Pochylone. Jej twarz. Tuż przy wózku. Które nadal rozbite na jednym 
boku sprawiało wrażenie, że pogrążone jest w jakimś groteskowym śnie. Podparła się. Próbuje 
wstać. Już prawie. Pośliznęła się po raz wtóry. Uderzyła kolanem. Jęknęła. Cicho. Nieśmiało. Jakby 
nie chciała nikogo zbudzić. Jakby świadoma, że te kamienice przyglądające się jej od niechcenia 
trzymają w objęciach ludzkie ciała. Pogrążone w ciepłym oddechu Morfeusza. Nie, ona nie jest 
taka. Zniesie to sama. Już tyle przeżyła. Teraz również sobie poradzi. Powtórzyła próbę powstania. 
Lecz zbyt pochopnie. Nie myśli. Działa. Wózek się przechylił. Środek ciężkości niewyważony. Jak 
ta kula obracająca się wokół gwiazdy. Upadła na twarz. Zdążyła tylko zasłonić się rękami. Wprost 
na swoje dziecko. Już ciche. Zrozumiała to. Nie mogła prowadzić tej walki do końca. Cios, po 
którym można wyłącznie zasnąć. Wtuliła się w resztki. Uwolniła jeszcze trochę ciepłej, słonej 
wody. Drążącej sople, zamarzniętą rzekę na jej policzkach. Zasnęła.  

A kiedy pojawił się inny. Przypadkowy przechodzeń. A kiedy pojawili się inni. 
Przypadkowi przechodnie. Nikt nie widział Demeter i Kory. Nikt nie ujrzał w tej kobiecie 
rozpłatanej Niobe. Otoczyli wiankiem jej zamarznięte ciało. Tulące do siebie rozpruty worek, z 
którego wypełzały okruchy szkła. Rozbite butelki. I kiedy podnieśli jej ciało nikt nie wygłosił 
mowy pożegnalnej. Jedynie z worka, który zawisł naraz w powietrzu jak niedokończone wyznanie 
miłości, niosła się pieśń żałobna. Obijających się o siebie butelek. Tych ujętych dłonią 
sprawiedliwą od paszczy kataklizmu. I nikt nie zapłakał. Jedynie niebo. Kryształowe łzy Boga, 
który zasępił się widząc ludzką znieczulicę.  
 

- Nie. 
- Tak. 
- Tak. 
- Nie. 

 



 
  
poddany aborcji został człowiek, który wynalazłby l ek na nie śmiertelno ść 
 
 
dowiedział się jako trzylatek że ma na imię Blaze Torba 
i że jest zawieszony między bielą nowowypranych ciuszków 
a brudnym mostkiem gdzie rozbijali butelki a na koniczynie 
była ślina sperma gameboy i wszystkie pokłady błysków 
po pierwszych papierosach i elektrycznych dołach z puch 
 
gdy był starszy mimo że lata się cofały lubił siadać na jednym szachu 
i prowadzić dyskurs między Blazem a Torbą co nie było dobrym 
pomysłem bo grzęźli i się matowili wraz ze zmianami pór roku 
 
kartridż za bardzo nie pasował przejeżdżał paluchem po wzorkach 
wypustek na popelince skóry zostawały małe ślady ale dziwnie 
go to podniecało każdorazowy psikus to podobno wytrysk a on 
zamoczył w psie w okolicach śmingus dyngus 
 
znałem Blaze’a Torbę ostatnio gdy go widziałem rozważał nowy  
tatuaż nie widział czy musi być z nim ideologicznie związany 
czy są to tylko piksele skóry; powiedziałem mu Blejzie Torbo 
nic się nie martw nasz psikus czyli życie jest w pierwszej z butelek 
która wyleciała nam z rąk pod mostem i naprawdę to będzie banał 
gdy powiem że spadnie na poduszkę albo siano. 
 
 
Andrzej Bitelow 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ptak 
 
hej, gdzie jesteś ptaszku?  
platynowy kolibrze archeologii dystansów? 
który dopełniasz błękit w oczach kobiet 
który płyniesz z doskonałą nutą klarnetu 
 
bo ja szukałem cię w trudnej cegle modlitw 
a ty znikałeś 
jak płonąca panna młoda 
na brzegu kieliszka 
 
pamiętam jak raz udało mi się 
złapać okruch twojego pióra 
tam, na purpurowych łąkach 
wilgotnych prześcieradeł... 
 
(a błysk twojego diamentu ujrzałem raz 
na łonie rozlanej benzyny) 
 
jesteś jak mały saturn na końcu 
dziurawej słomki 
jak ten cholerny zaginiony puzel 
chichoczący w ukryciu 
z niedokończonego dziecka 
 
  Tomasz Borczyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUTURYSTA NA REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ 
Bogdan Hulina 
 
Ten pan tam leżał. Próbował walczyć w błocie. Miał reklamówkę, wszystkie 

butelki się z niej wysypały. - Nie patrz na to, synu.- Powiedziała moja mama.- I jeśli 
nie chcesz być taki, jak on, to przestań palić te fajeczki za szkołą. To jest najprostsza 
droga, żeby tak skończyć. Człowiek dalej walczył ze sobą, czy ze światem. Nikt nie 
chciał mu pomóc. Mama musiała mnie ciągnąć, bo mógłbym patrzeć na niego 
godzinami. Wracaliśmy do domu, a ja zastanawiałem się, co jest złego w byciu nim. 
Czemu jest gorszy ode mnie i od mamy? Samochody jeździły, ludzie nie chcieli na 
niego patrzeć. 
 Wrócił do mnie podczas snu. Już wstał, złapał mnie za rękę. Chodziliśmy po 
nieużytkach. - Spójrz na te rury.- Powiedział.- W nich płyną marzenia i pragnienia 
wszystkich ludzi z miasta, gdy śpią, gdy ich nie ma- ich głowy są wyzwolone, pragną 
krążyć. Chodź, pokażę ci. Podeszliśmy do rury. Pan wziął dłutko i zrobił w niej małą 
dziurę. Wydobyło się światło, projekcja ludzkich marzeń. - To chyba pan burmistrz 
leci?- Spytałem nieznajomego. - Tak, ale heca. Pierwsza dziura i od razu 
wtargnęliśmy do snów ważniaka. Elegancki pan w okularach latał nad miastem jak 
dziecko. Uśmiechał się i rozrzucał cukierki.- Kiedyś go znałem, zaczynaliśmy razem 
wszystko, potem się posypało, dwóch punktów mi zabrakło. On miał już nowych 
znajomych. Mi zostało chlanie. - Często pan przychodzi na rury?- Codziennie tu 
jestem, zrobiłem już tysiąc dziur, w żadnej mnie nie ma. Właściwie już zapomniałem 
o wszystkich marzeniach. 
 Obudziłem się z werwą. Matka dała mi trochę kanapek. Od ojca zwędziłem 2 
malborasy. Jednego wypaliłem w bramię. Miałem plan. To nie była szkoła. 
Poszedłem do ratusza. Miłe panie nie chciały mnie wpuścić. - Wynocha, gnoju! 
Jeszcze fajkami śmierdzisz! Zadzwonimy na policję! Uciekłem stamtąd. 
Obserwowałem ratusz. Burmistrz zamiast latać nad miastem z cukierkami, był 
uwięziony w którejs z cel. Wspiąłem się po rynnie. Trafiłem na dobre okno. Siedział 
smutny z papierami przy biurku. Zapukałem. Wystraszył się, ale mi otworzył. 
- Czego tu szukasz, chłopcze?- Spytał zdziwiony.- Proszę pozwolić mi wejść. 
Wpuścił mnie. 
- Jest pan szczęśliwy z tym papierami?- Nie bardzo, ale to moja praca. O to chciałeś 
spytać? - Nie, mam inne pytanie. Miał pan znajomego ze szkoły, któremu zabrakło 
dwóch punktów, jakie on miał marzenia?- Jaki znajomy? Nie kojarzę.- Leży w błocie, 
omija go pan samochodem codziennie.- Aa, Robert, co to, to nie, zawsze mu daję 
dwa złote po znajomości. Stoczył się z własnej winy. Zawsze można wstać, mu się 
nie chciało. Taki charakter.- Jakie on miał marzenia?- Nie mam pojęcia, pewnie takie 
jak każdy, tylko jako jedyny ich nie zrealizował. - Niech pan sobie przypomni!- Nic mi 
nie przychodzi do głowy, a czekaj! On zawsze najmniejszy był z nasz wszystkich, jak 
jeździliśmy do Katowic na koszykówkę, to wspominał, że chciałby mieć taką 
koszykarkę, z takimi długimi podkolanówkami, jak prawie cały on. To było marzenie!- 
A coś jeszcze? - Czekaj, czekaj, on zawsze chciał wiedzieć, kto podawał wodę 
mineralną tym z okrągłego stołu. Cholernie go to ciekawiło, bardziej niż Wałęsa. No, i 
oczywiście, zawsze chciał pisać.  
 Zszedłem po rynnie. Burmistrz machał mi z okna. Rzucił nawet malborasa. 
Pobiegłem do meliny Roberta. Leżał w kocach. Uwił sobie gawrę. Charczał jak 
zwierzak. Opowiedziałem mu o jego marzeniach, a on długo warczał, wił się, nagle 
powstał i zaczął biec ku mnie z krzykiem. Uciekłem, ale długo słyszałem w uszach 
jego zwierzęce, gardłowe krzyki: - Wypierdalaj, gnoju! Wypierdalaj, gnoju! 



4 WIERSZE TYTUSA POPIELAKA 

 
 
NASZE HONORARIUM, GDY ZBIERAMY JAGODY I MALINYOWSKIEGO 
 
Podczas sakramentów używaj cwanych węży dla 

lepszego poślizgu po lazurowej powierzchni, 

zadyszkę nazwij palcem wskazującym drogę 

doczesną, a przyszły sen, wykrwawiający 

stateczną ilość łupków ulatniającego się 
ze szczelin soulu, poczujesz w mieszance 
razem z tlenem, azotem i węglem; 

wymijaj wskazówki drogowe, ich tam nie zaczepiłeś 

o ścianki, zaciskające co raz, to dwa, szybciej 

stępiające się krawędzi, tzw łowcy umysłów. 

zapamiętaj – takich jak ty poszukują i nie płacą 

za spiętrzone płaty czołowe, 

wykradają twoje talenty  podrzucając materiał wart zachodu 

jedynie za młodu, potem stań się sam sobie kartą tarota, 

złotą podkową, sześćdziesięciolistną koniczyną 

bądź swoim szczęściem, 
znajdziesz go na pewnym gruncie, pod nogami 
patrząc na węże rozmawiające z tobą każdym 

językiem wszechświata, 

miej do nich szacunek, bo się bez nich nie obejdziesz, 

traktuj je natomiast jako towarzyszy podróży, 

jesteś tylko turystą, karnet się skończy, ale do tego masz 

szmat czasu, jak i wiele szmat przed sobą 

tych z płci, do swojego użytku, aż od ery ogrodów 

tych do ścierania pamięci, odświeżając ją i remiksując na nowo 

tych założonych, abyś nie czuł złych biegunów i świętych płomieni 

tych, które otrzymasz niejednokrotnie za złe pomysły; 
zmartwiony? 
bądź zadowolony, choreografia nie jest jeszcze ustalona, 

nie strać tylko z oczu układów, zapomnisz je – staniesz się szmatą! 

wędkuj i smakuj dylematy, 

dyplomatyczność nie jak gołąb, tylko jak kruk, 

inteligentny, i jak to jedna osoba mawiała: 

najpiękniejszy, bo prosty wygląd, bez pomieszanych barw. 

Tak dopomóż mi wago, ściągnij w końcu opaskę i bądź uczciwa! 

czemu tyle ludzi przyłapano na tej modzie i zaślepiali się 

twoją metodą? 

trzeba chyba ją obnażyć, tę szmatę, może wtedy otworzy sie na innych 

i pozwoli na osiągnięcie uniwersum, bo jak na razie chowa je 
pod tym kostiumem od gucciego 
i uśmiecha się cynicznie, 

łapcie ją fani antystenescy, nie dajcie jej się chełpić 

waszym pomysłem na gwałt rzeczywistości! 

Bierzcie ją i zrównajcie z nami, aby znikło nieznane; 

skończmy szczęśliwi z tym co posiadamy, 
bo nic innego nie pozostaje, 
tylko szczeście mamy. 



ZARATUSZTRA POPLAMIŁ W BARZE MLECZNYM AWESTE SOSEM 
OSTRYGOWYM 
 

Dobrzy ojcowie siadają na drzewach albo 

chwytają się fali z brzegu i dają się wciągnąć 

w taniec topielców 

dużo łatwiej nam chwycić wtedy plecak 

i kopnąć w kalendarz, zapomnieć o wskazówkach, 

technopol to mit 

zaskoczeniem staje się lamparci pasek 

w oknie zadumy, z kaszlem przez życie 

strącajmy plany toczone w beczce przez lata 

lecieć i chwytać wielki wytrysk 

spładzać tak jak Konfucjusz w żłobku, 

siedzi biedak w boskiej kozie i słucha wszystkich płaczków, 

taki to filozof-ojciec kończy w zaświatach i oczekuje 

kolejnych spadachronowych nalotów kołysek; 

nie ściągać spodni przed polizaniem mordy 

psim susem i pozwolić filipinkom wylać się 

poza swój sznur wysp, ładne to egzemplarze. 

zabraknie niedługo numerów ISO na rodowody. 

Raczkujmy tak długo aż się nie oswoimy 

Trzeba stworzyć dom żeby mieć gdzie wracać: 

pierdolenie! świat się stał wielką halą 

gdzie sięgają zniżki do 99%, zlewają się 

wszelkie modyfikacje twarz, kostek i łechtaczek, 

mamy dzisiaj 

antropolis, meneapolis dawno zgrzyta zębami 

poprzez stratę imienia, 

suwaki naszych powłok niedługo wyjdą z nor 

– gdzie najbliżej do konania? 

– wyświetlają to ciałko na rogu ulicy 4. 

Łuskanie zasuszonych warg, jak motyli w klaserach, 

odbywać się będzie na wielkim festiwalu ust; 

przyjdź i przybij gwódź do trumny Anny Pawłowej, 

ostatniemu, umierającemu łabędziu 

i spoglądaj jak Ojciec Sergiusz razem z braćmi Lumiere 

obija ją rewelacyjnymi kadrami kinomatografii. 

Uderzaj tyranów, 

głaszcz niewinnych, 

podążaj jak uważasz, tylko nie strać się w labiryncie pełnym 

liszaji lubiących takich młodych jak ty, 

weź ze sobą kompas, aby nie zadziałał w 

świecie magnetyzmu 

jedynie siebie przyciągaj do ludzi. 

 
 



PEWIEN ROTTERDAMCZYK ZNALAZŁ KOŚĆ ŁONOWĄ W SWOJEJ NAJLEPSZEJ 
KOSZULI 
 

Dekonstrukcja leży w stercie książek na półkach, 

jak ją wygrzebać? 

Nie była wydawana X lat, ale wciąż chłodzi serca 

wieszczy, piszcząca trawa nad Dunajem wymienia ich imiona. 

Kaleki jedne, powtarzają by nie bawić się ich jedzeniem bo 

nie będzie się miało samemu co jeść, 

scena konkurencji nastała, 

chłopaki! komercja i konkurencja to bracia! 

więc pozwólcie innym wejść w słowo 

w każdą jego literę i rzućcie linę na ratunek 

a nie pozbawiacie się śmiechu z tego co widzicie, 

słyszycie i odczytujecie. 

Młoda dola, lalki w waszych rękach często, 

zerwijcie te łańcuszki klasyki z szyj 

i weście brzytwy ockhama do łaźni, 

przemyjcie ją, chyba dosyć dobrze 

się już starła. 

Dochodzi do nas dźwięk, tylko nie wiadomo 

dokąd prowadzi, trzeba mu pozwolić 

być alfą wystrzeloną w granatową 

jasność punktów na morzu zgubnego 
potoku czystej cieczy. 

Gładko się macza palce w jej strumieniach o ile się 

rozumie bieg wydarzeń i koronuje te zgubne, które uczą, 

Fermentacja gatunku czeka każdego 
kto wynosi pokale 
z lokalu tego, biura literackiej mazi 

podszywającej się pod miejski zgiełk, 

domy paproci i kochanków z miażdżycą. 

Cofają kolejno kofeinę, tę wystrzałową siłę 

nośną osadzającą się po parę centymetrów 

w lewinie brzeskim podczas każdej porannej rosy; 

porozpinać wszystkie biusty, wiszą w dół 

lub się pną do góry, kasownik je rozliczy 
i podbije stemple kategoriami abcd, 

po co iść specjalnie do specjalisty? 

widać co się nosi, 

używając słów herezji: 

co się święci. 

Nastał czas ukrycia pazurów rozszarpujących 

niejedne stadia rozwoju, podzielenia się 

wrażeniami, lekkim pogłaskaniem 

i wytoczeniem dział na szrot, 

zejdźmy na grunt dobrych fantazji, 

licznych rozpraw szanujących życie i pióra, 

długopisy i klawisze, najostrzejszych 

wendet przenoszonych drogą kropelkową 

by nie zabrakło na globie dobrych przypływów. 



DOLEGLIWOŚCI MŁODYCH MUZYKANTÓW 
 

Rwa kulszowa zerwała ostatnie połączenie między 

zuchwałością a porąbaniem, 

jej adopcja była trudna – nie posiada rodowodu, 

więc jak ją oskarżyć po tylu latach męki. 

Wypytywała Posejdona o to skąd pochodzi 

woń wszechrzeczy, 

siedział raz na nieskończoność 

na wodnym krześle, który był rzeczywiście 

starą, zardzewiałą i zastygłą wieżyczką do przyciagania statków, 

palącego paczkę ‘pal mniej’, kupił dawniej dwa kartony 

i do teraz zeszło mu 9 paczek. 

Stary rybak opowiadał o spotkaniu z łowcą androidów 

i rekinie bogojadu, jeden ciągle lgnął do kina w poszukiwaniu 

miejsca pobytu terminatora, zmieszany po każdej części sądził 

że zapach spalonego metalu pomoże mu odnaleźć sekret; 

bogojad natomiast węszył za kopalnią eteru, wiedział, że 

to da mu satysfakcję z uczty, 

ale co to za bogojad który pożarł tylko maskotki supermana. 

Na próżno mleko rozlane zbierać, lepiej iść za bólem, 

tak jej odpowiedział. 

Gdzie przechytrzyć te wszystkie trasy i tunele powietrzne, 

gdzie ścierać konsekwencje bękartów 

tego świata? 

Kolorowe wojny nie są atrakcyjne, 

pięcioplaczaste dzieci też mają szczęście, 

ułożone staruszki z wenflonami zamiast serca 

odpadają, 

Kool Herc dawno opuścił front, 

Voodoo doktorzy krztuszą się często 

własnym zielnikiem, 

dowodzenie bakteriologiczne, 

zapisane zawsze niezrozumiałym językiem, 

są na brulionach, nie da się ich polubić. 

Blaszana harmonia idzie w parze z 

cudami natury, trzeba przedstawić sobie te dwa światy, 

jak to się mawia – zeswatać! 

Tępa franca wtedy ugodzi luzaków 

w wielkich okularach i niepranych spodniach, 

póki co spaceruje w głębokim żywiole 

nadchodzących przepowiedni i ich zmian 

poprzez niespełnienia, 

krótkofalówka w łapie łączy się 

ze szkarlatyną w zaświatach. 
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Odpowiedź: zakończeniem jest ostatnie zdanie, pierwszej książki, którą weźmiesz 
do ręki.  


