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DOKUMENT SZÓSTY

W 1877 w Belotinie wybuchła rewolucja. Pierzchającego króla zastąpiła nader czerwona oligarchia zwana Plejadą
– jako że liczyła siedmiu wzajemnie przed sobą odpowiedzialnych członków – Trybunów Solidarnych. Swoisty patriotyzm
egalitarny był czymś na porządku dziennym i z myślą o rywalizacji ustanowiono Gwiazdę Cnót Obywatelskich, którą
w postaci blizny pozostawionej przez rozpalone żelazo otrzymywał na prawej skroni każdy, kto się odznaczył w odpowiednim
stylu. Rozpoczęła się wojna, która niepomyślnie doprowadziła do oblężenia stolicy. Niedola przyniosła ostudzenie idei –
skutkując totalną reakcją. Czerwoni zamilkli, kościoły pękały w szwach – a plejada została wysiudana na rzecz dyktatora
Ferlo, odznaczonego Gwiazdą Cnót Obywatelskich bohaterskiego obrońcy, który u szczytu swej popularności zginął podczas
wypadu, w momencie, kiedy dała się odczuć konieczność wprowadzenia pieniądza prowizorycznego. Mimo perfidnej aluzji
do wyrazu „szopka”, jakiej użył w czerwonym okresie, w związku z religijnymi przygotowaniami do adwentu, profil Ferlo
znalazł się na monecie, podpisany czcigodną datą jego śmierci i obramowany przez dwie płaczki – tej z prawej nadano rysy
Digette Ralet, jego metresy.
Nowy dyktator, pochodzący z ludu Mathias Noc, wszystkie gazety uraczył swym orędziem – zwłaszcza „Lagę”,
która, specjalizując się w gatunku urągliwym, nie omieszkała zmyć mu dodatkowo głowy dołączając tryptyk paszkwilancki w
formie przemyślnie arcyregularnych trioletów, samą swoją marmurową nieskazitelnością drwiących z niezmiennie gminnego
języka eks-plebejusza. Najpierw szła opowieść o kłótni, wywołanej w spelunie przez sporny rzut kośćmi, która sprawiła, że
Noc bluznął obelgami w argot; następnie dowód zabobonności – niebagatelna sprawa w aurze religijnej reakcji, wówczas
powszechnej – jaki stanowiło ciągłe noszenie na szyi pod ubraniem łańcuszka ze skrywającym czterolistną koniczynę
medalionem; w końcu zaś postawa uniżonego pochlebcy, przyjęta przezeń kiedy był chłopcem na strzelnicy, w obliczu
dawnego króla, którego obsypał skrajnymi komplementami w związku z wykonaną przez jeszcze początkującego monarchę
przepiękną, ruchomą tarczą, przedstawiającą sanie z rozhukanym zaprzęgiem, symbol szybkości – serce iemskika  służyło
za cel, jakby chodziło o jakiś napad planowany przez zbójców.
Jako że triolety miały go jedynie drasnąć, nie atakując jego prawości, Noc wszystkie przestudiował roztropnie
pragnąc swej poprawy. Usunął koniczynkę, nauczył się nie ufać wrodzonej uniżoności – i, aby nabrać poloru, zdał się
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na porady pana de Buca, patrycjusza wielce biegłego w sztuce dobrych manier, jakie zawdzięczał swemu znamienitemu
pochodzeniu, zaszczytnie zaznaczonemu w tytule Piękna dezerterka, w odniesieniu do Marii Magdaleny, jego antenatki
– w jednej ze specjalnych modlitw na dzień Matki Boskiej Gromnicznej. W swojej pierwszej młodości Magdalena była
promykiem słońca, jak to ujął, dla bogatego starego amanta, przez niedołęstwo unieruchomionego Ségenala, którego
zdradziła z pięknym Bucem, protoplastą rodu. Pewnego wieczora, zamiast rzucić na powitanie znajomą czułą metaforę,
Ségenal poprosił ją o alibi, wierzył bowiem, iż ze swych poduszek obłożnie starego krótkowidza dostrzegł jej sielskie wybryki
z Bucem – i uzyskał jedynie cyniczne wyznanie na odprawę.
I Noc prędko nabrał ogłady dzięki kontaktom z panem Bucem – którego godło nawiązywało do incydentu
z Ségenalem – i afiszował swoje rosnące kwalifikacje, z rozmyślną niedbałością zostawiając na widoku mapę prehistorycznej
Azji, którą sam pięknie wykreślił w dziwacznym kształcie, z naukową dokładnością.
Wiedząc, że aby się utrzymać, musi nade wszystko zadbać o morale oblężonych, Noc opłacał komicznego
śpiewaka Furdeta, aby każdego wieczoru zabawiał lud gratis.
Specjalizujący się w gatunku endiablé, celnie dobrany Furdet przechwalał się, że zna na pamięć całą furę parland
na różne tematy:
Godable, przez biedę zmuszony do emigracji, żegna się uroczyście ze swoją kochanką Krune. Widząc, że Krune
boi się czyhających nań niebezpieczeństw morza, uspokaja ją legendą, jaka krąży na temat jego statku, „zaopatrzonego
w maszty tak doskonale przysposobione pod kątem burz, że za ich wytwórcę uważa się jednego z krewnych Lucyfera”.
Następuje obopólnie pikantna przysięga: w umówione dni o stałej porze oboje popełniać będą, myśląc o sobie nawzajem
i wpatrując się w Warkocz Bereniki, samotny grzech lubieżności. Po przybyciu do miejsca swego przeznaczenia w głębi
tropików, Godable, zająwszy odpowiednie stanowisko, zostaje kochankiem kapłanki Ros, bóstwa wielce czczonego ze
względu na przypisywaną jej moc schładzania aury – i piętrzy wiarołomstwo na wiarołomstwie.
Gdy tylko zostaje panem Syrakuz, Marcellus, aby skutecznie ustanowić siebie absolutnym władcą
rozporządzajacym wszystkimi żywotami, urządza swoje bezstronne jatki. Jego lekarz Parnolo, neapolitański szarlatan,
wyrabia dlań pewien specyfik, który, zabójczy w śmiesznie małej dawce, załatwia każdego dnia dziesięcioro przechodniów
obojga płci, zatrzymywanych w sposób przypadkowy. W celu uwydatnienia bezstronności Marcellus zawsze oszczędza
kogoś, kto rozwikła także ostatnią (najtrudniejszą) z szeregu stopniowanych zagadek, i przyznaje – jako tarczę dożywotnio
chroniącą przed powtórką przygody – kokardę, na której namalowana jest niezrównana Zatoka Neapolitańska, zgodnie
z szowinistycznym życzeniem Parnola. Dla ładnej kobiety – żadnych zagadek: Marcellus wyda kokardę tylko za jej względy.
Pewnego dnia wybucha scena heroikomiczna. Dwie bliźniaczki, Guria i Forine, siwiejące dziewice bardzo ze sobą związane,
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znalazły się w dziesiątce. Po Gurii, która właśnie wyszła zwycięsko, Forine wchodzi do sali przesłuchań... i milknie w pół
drogi; przekroczywszy jeszcze raz próg, zapominając o swoim wieku, ofiarowuje się, przerażona, zbawczym uściskom
Marcellusa – który, śmiejąc się do rozpuku, kieruje ją do truciciela. Wtedy Guria, wzniośle, odrzuca swoją kokardę – i pije
wraz z siostrą.
W trakcie chaconne, wykonywanej przed Ludwikiem XV, który siedzi w honorowym krześle na estradzie, markiza
de Pranier daje upust dąsom oznaczającym rozstanie z kochankiem, kawalerem de Sance, wziętym poetą. Sance godzi się
z losem – lecz przysięga, że wywoła skandal, który go pomści. Wie, że zastąpił go baron d’Étulle – który go nigdy nie widział
– i ustawiwszy się na jego drodze w przebraniu żebraka, z ukrytą bronią, wykorzystuje chwilowe zakłopotanie litościwego
eksploratora kieszeni, aby uciąć sztyletem kawałek jowialnego kazania o lenistwie niektórych krzepkich i zdolnych do
pracy młodzianów. Zbrodniarz z namiętności, rychło uwolniony, Sance dalej pisze znakomicie. Później, zamierający słowik,
w którym wstręt budzi słowo wyprzęgać, otrzymuje książkę, której akcję, jako fachowiec, potrafi docenić, autorstwa kogoś,
komu wyraźnie nie zbywa na logice, jeszcze zbyt młodego, by się przebić. Poruszony tłumiącą skrupuły perspektywą
prolongaty powodzenia, popełnia zręczny plagiat – który maskuje, obierając za miejsce akcji dno jeziora oraz ondyny za
bohaterki. Sława utworu przynosi sukces, którego cyniczną nieprawość odkrywa markiza, ogłaszając ją ze wszystkich sił
– stara, pamiętliwa jędza.
Uiściwszy grubą, obowiązkową ofiarę, król Dinoh, którego finanse ledwie zipią, idzie zasięgnąć rady w świątyni
bogini Biuse, gdzie przemawia jej posąg – jak twierdzą złośliwcy, dzięki niewidocznej babie z krwi i kości i sprzyjającemu
zjawisku akustycznemu. Klęcząc przed posągiem na miękkiej poduszce, monarcha wzywa boginię srebrną nutką, uderzając
młotkiem w dzwonek – i natychmiast słyszy słowo o wyspie, ze współrzędnymi jej położenia, gdzie odkrycie skarbu,
zakopanego u stóp wielkiej skały, udającej z daleka lilię burbońską, pozwoli mu ustokrotnić własne zasoby. Dinoh wsiada na
okręt, daremnie poszukuje wyspy, wraca wściekły – i idzie ponowić, szorstkim tonem, rozmowę z boginią, która, ostrzeżona,
wini niezgulstwo jego załogi – co nie przeszkadza jej kolekcji wotów wzbogacić się wkrótce potem o dużą marmurową płytę
z gwałtowną diatrybą.
Podzielona na dwa stronnictwa Clossida zatwierdziła rząd demokratyczny, zamiast dotychczas panującego
księcia Iknara II, akurat w chwili triumfu dwóch książek: Stu ćwiczeń z analizy Kabały Koloura i Lubieżności u roślin Plassasa
–  czytanych pewnego dnia na ławce w parku przez dwóch wałkoni, których temperamenty – wsteczny u jednego, u drugiego
naukowy – skłaniają do kłótni. Przechodzi gromadka trzymających się za ręce ślepców, których prowadzi pojedyncza para
dobrych oczu, zaraz po wyjściu z przytułku ufundowanego przez upadłego suwerena – co każe im wziąć stronę czytelnika
Koloura i sprawić jego antagoniście, którego nazywają „Draniem egalitarystą”, lanie za pomocą pięści. Ich bohater – jak
przystało – skutecznie interweniuje i ten, który mantem przypłacił swoje wyjście, powraca home.
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Wyznawca niezależnych doktryn, filozof Marfo żyje w ascezie w lesie Nède, opłakując los – jego zdaniem
obmierzły, gdyż siłą rzeczy naznaczony wołającym o zniesienie niewolnictwem – każdego członka ludzkiej społeczności.
Wraz z nim mieszka przygarnięta za młodu wilczyca, którą nazywa swoją Egerią, pełen podziwu, że zawsze go rozpoznając,
zachowała dzikie instynkty własnej rasy. Pewnego jesiennego wieczoru, gdy ze wzruszeniem napawa się poetyckim
spektaklem, jaki przedstawia żółty las opadłych liści, jego spojrzenie nagle rani skaza w pięknej scenerii: barć, szkaradny
symbol dyscypliny.
Na dworze kniazia Tisofa zdaje się panować zgoda, podczas gdy w istocie jego „prawa ręka”, Uvrou, wartościowy
człowiek z nizin, jest – pod płaszczykiem obłudy – przedmiotem zawiści Diara, dawnego towarzysza niedoli, który zresztą
wszystko mu zawdzięcza. Najęty przez Diara pamflecista Pressy produkuje książkę, oskarżającą Uvrou w krótkich,
zakończonych asteryskiem akapitach, o łowienie – pod pozorem niedbalstwa – ryb w mętnej wodzie. Diar posyła książkę
Tisofowi z krótkim pismem, zaznaczającym cudzą ręką, że liczba asterysków przekracza tysiąc, i zawierającym opis,
z nienawistnie wymownym porównaniem, pewnego dziurawego waciaka, jaki Uvrou, teraz strasznie bogaty, nosił za młodu.
Ale kniaź z odrazą wrzuca do ognia książkę i pisemko.
Pewnego listopadowego ranka w 1683, hrabia de Lédu, pięknoduch, budzi się o świcie pełen smutnych myśli;
będąc porywczego charakteru, poprzedniego wieczora potraktował jednego z głównych ówczesnych możnowładców
obelżywie, co pociągnęło za sobą nakaz natychmiastowego wyjazdu w rodzinne pielesze. Potem znów chwyta się projektu,
który od dawna drzemał w jego myślach: wstąpić do Akademii Nicolasa Flamela – jakże znakomite imię, wyborne na
sztandar –członkowie Akademii cieszą się szczególnym przywilejem, zdolnym hrabiego podźwignąć. Jeszcze tego samego
dnia otrzymuje odroczenie i wiedząc, że każdej kandydaturze flamelieńskiej musi towarzyszyć niepublikowana praca, bierze
się ostro do roboty. Z premedytacją wybierając temat mający otoczyć go aureolą zwłaszcza z punktu widzenia starożytnej
heraldyki, opiewa czyny Iberyjczyka Arco, który jest jego przodkiem po kądzieli. Przed każdą wyprawą Arco zawsze słuchał
rad czarownicy imieniem Daca, która pewnego dnia stała się jego Kasandrą, przytaczając fatalny sen – z nim w roli głównej.
I Arco został zabity przy pierwszym starciu... I oto wszyscy czytelnicy komisji są od samego exordium oczarowani. Lédu
wstępuje więc do Akademii Flamela, otrzymując jej insygnia – małego króla kier z diamentów i rubinów, przypomnienie
ulubionej rozrywki alchemika, którego wynalazek gry w karty tak zachwycił – i wraca do łask.
Podczas surowej zimy za Ludwika XV, markiz de Grante, członek parlamentu, mający w trzecim stanie
bezczelnego adwersarza, zawsze gotowego do szykan Pierre’a Ligota, idzie odszukać szarlatana Ruettiego, sławnego
wytwórcę talizmanów, o którego smykałce słyszał peany. Ruetti postanawia wypróbować metodę likwidacji, jego zdaniem
– niezawodną. Idzie poszukać w pobliskim lesie dwóch pułapek: dwóch niezamkniętych obręczy z lodu, posmarowanych
łojem i ukrywających zakończone podwójnym ostrzem sprężynki ze stali, które mają się rozprężyć, ze śmiertelnym skutkiem
perforacyjnym, w ciepłym żołądku zwierzęcia. Wyrzyna nazwisko „Pierre Ligot” na drewnianej figurce, którą ustawia u siebie
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w ogrodzie, w środku jednej z pułapek, drugą zawieszając tuż nad pierwszą. Jego zdaniem Pierre Ligot nie może przeżyć
symbolicznego umieszczenia swego wizerunku pomiędzy dwoma narzędziami śmierci. Ale przychodzi niszczycielska odwilż,
a Pierre Ligot nie doznaje uszczerbku.
Królowa o władzy absolutnej, młoda i piękna Rogelle tkwi w szponach wyuzdanego sadyzmu, który sieje wokół
niej strach. Posiada dossier, gdzie w postaci list figurują nazwiska najbieglejszych ekspertów pośród – eufemistycznie tak
przez nią nazywanych – „lizusów”. Pisarz-podróżnik Bertol, który, poza talentem twórczym, posiada ładny głos i śpiewa,
przygrywając sobie na czymś w rodzaju gitary, kocha się w niej po cichu z oddali. Aby przyciągnąć jej uwagę i dać sobie
sposobność, by ją posiąść, tworzy na temat jednej z wypraw, nie wzbraniając się przed najgorszymi potwarzami, ultra sprośną książkę, która wywołuje skandal. Przeczytawszy, królowa każe go wezwać, udając, że chce go posłuchać. Podczas
przesłuchania bez przerwy puszcza doń perskie oczka parami. Właśnie ta parzystość stanowi czyste wyzwanie, na które
Bertol, zakończywszy swój występ starodawnym akordem, odpowiada w upojeniu.
Pobożna Mélanie Rustier, niezmiennie surowo ubrana na stalowoszaro, ma syna Périnota, obieżyświata, który
zaciągnął się na statek kapitana Mourka. Ambitny, spragniony nauk z myślą o awansie, Périnot prosi okrętowego Eskulapa,
aby pożyczył mu książki – figurują pośród nich prace z astronomii, nauki wielce cenionej w marynarce. Pewnego dnia czyta
u Tychego Brahe passus o bogu Plutosie, który zasłyszawszy historię o istnieniu zasobnej kopalni złota na Księżycu, udaje się
tam, aby ją eksploatować – lecz bardzo źle przyjęty okrzykiem „precz” przez zazdrośnie strzegących swego dobra Selenitów,
wraca, zdrowo przez nich poturbowany. Od tej chwili jaźń Périnota doznaje rozpadu; to normalny, to znów rozchichotany
i szalony, wierzy, że czerpie pełnymi garściami z kopalni złota na Księżycu. Zrozpaczona Mélanie Rustier wierzy, że syn jest
opętany, i robi wszystko, aby go wyegzorcyzmować.
W położonym nad Morzem Czarnym kraju panuje Kéran o przydomku „Król Za Chwilkę”, za sprawą licznych
wspaniałych obietnic, których spełnienie zawsze odkłada na później. Na jego dworze bryluje piękna Discrine, która, choć
cnotliwa, żyje na wysokiej stopie bez widocznych środków. Kéran, wielce rozochocony, chciałby ją mieć za faworytę, ale
spryciara odmawia w nadziei na związek małżeński. Nieopodal stolicy znajduje się eden, gdzie w pewnej grocie króluje
emblematyczna statua Pomony w pełnej dojrzałości, ze złotą różą we włosach, w prawdziwej czerwonej tunice. Grotę
zamyka kamienny dysk, który naturalnie się tocząc, ulega nawet najsłabszym. Głęboko czczona statua, o ustalonych porach
także wyrocznia, odpowiada na pytania niby echo. Kéran, który duma o ślubie z Discrine, idzie jednego ze stosownych
dni w przebraniu mędrca usłyszeć radę Pomony, a ona mu odpowiada tylko tymi słowy: Szpiegowskie szwy. Odtąd Kéran
każe nadzorować Discrine i odkrywa w niej szpiega – oceniając swoją ewentualną królewskość za chwilkę jako zbyt
problematyczną, aby powstrzymać się od prowadzenia podwójnej gry, Discrine wymienia się z niejaką Pritane, szpiegiem na
służbie sąsiedniego króla, papierami, dla których czerwona tunika, bez przerwy pruta i zszywana, służy za przechowalnię.
Któregoś dnia Kéran demaskuje Discrine, pokazujac jej wydobyty z „dobrego miejsca” kompletny plan błyskawicznej wojny,
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jak również traktat z góry zakładający zwycięstwo, z klauzulą przewidującą jej osobiste korzyści – i zadowala się wyrokiem
banicji.
Pozbawiony środków Maciton, pełen przyrodzonej werwy komicznej, której używa, aby zarobić na życie jako
błazen króla Baoge, jest w rzeczywistości myślicielem i nowatorem, twórcą mającego gorących zwolenników systemu
filozoficznego, wyłożonego w folio pod tytułem Bóg = zero. Baoge ma niejawną kochankę: to Kercia de Nize, która, pozując
na kobietę pobożną i wstrzemięźliwą, nie cierpi niewierzącego Macitona i szuka sposobów, aby wypadł z łask. Pewnego
dnia, z powodu pierwszych oznak ciąży, dla zachowania pozorów Baoge w pośpiechu żeni z Kercią barona de Fô. Rok
później na balu kostiumowym Maciton, w masce Arlekina, głośno winszuje Kercii, że umiała pozostać biała jak śnieg,
zachowując z grubsza trzy przepisowe kwartały między ślubem a połogiem. Jednak Kercia poznaje go po głosie i o wszystkim
mówi Baogemu, który, poirytowany, mając też na celu ogólne dokręcenie śruby, wykorzystuje jako pretekst wojowniczą
bezbożność Macitona, aby go wygnać ze swego terytorium. Przesiedlony, Maciton ubiega się o posadę błazna u króla Nopala
– i ją otrzymuje, ogłaszając niebywały teoremat, którego nie da się przeczytać, nie wybuchając śmiechem nad każdą
linijką.
Młody pisarz skandynawski Frug bezskutecznie poszukuje własnej drogi i, czując w sobie spory kaliber, cierpi
będąc jako ta sucha plewa. I oto w skróconej wersji Metody uniwersalnej Sédouala czyta formułę zdolną jednocześnie
wywołać, gwoli konsultacji, Duchy gwiazdy wieczornej, i przegnać nawet ostatnią chmurkę – absolutnie czyste niebo jest
bowiem warunkiem koniecznym ich boskiego zstąpienia. Pewnego nieomal pięknego dnia, co stanowi rzadkość w jego
mglistej krainie, głośno wypowiada formułę. Po upływie kilku godzin przypadkiem rozwiewają się ostatnie chmury. W swej
halucynacji wierzy, że widzi dokoła siebie Duchy gwiazdy wieczornej, które mu radzą, aby Piękno ożenił z Trywialnym.
Po dłuższych medytacjach nad tą sugestią znajduje wreszcie tak upragnioną drogę i, jako śpiewak ludu, pisze swoje
arcydzieło, w którym grubiaństwa bynajmnie nie przesłaniają świetności stylu.
Młody Anglik Robert Cross ma siostrę bliźniaczkę Mabel. Często podejmują nieznanego poetę Oakburna, który,
choć słaby i cokolwiek zużyty, kocha się w Mabel. Za każdym razem oczekuje nań na stole butelka z wymowną etykietą jego
specjału, sławnego Vin du Horse Guard. Oakburn składa rymowany dialog miłosny między starym dębem a kwiatuszkiem,
spragnionym pełnej oddania opieki. Posyła go umyślnie Mabel, pod tytułem umieszczając: PROLOG – słowo-zwiastun rzeczy,
które dopiero nadejdą. Przejrzystość aluzji wywołuje śmiech Roberta i Mabel, którzy zgodnie postanawiają publicznie zakpić
z groteskowego konkurenta. Robert rozśmiesza pokój pełen ludzi, bez cienia myśli o niebezpieczeństwie przysięgając wszem
i wobec, że odda swoją bliźniaczkę Oakburnowi w dniu, w którym – obłędna supozycja – ktoś da mu hektara za wers.
Oakburn zna strasznie bogatego i próżnego Drahama, posiadającego, obok innych dóbr, ogromne tereny uprawne, które
inwazja pewnego mikroba na zawsze zmieniła w nieużytki. Adresuje doń wiersz naszpikowany pochwałami, prosząc w nim
o wymarzoną stawkę, którą otrzymuje dzięki złemu mikrobowi i odurzającej perspektywie druku w poważnym piśmie. Nagle
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zgnębiony, Robert kryje się na widok siostry we łzach. Zbrojny w przysięgę przy świadkach, Oakburn pozywa Roberta,
który, uciekając się do gry słów, twierdzi, że miał na myśli swoją lornetkę.  Z uwagi na jego wygląd i wiek, sędzia potępia
Oakburna, a ten – wściekły – pod nosem wyzywa go od sprzedawczyków.
Biegły w sztukach wojennych, pyszny król Ukrainy Badir III, który nigdzie się nie rusza bez okazałego orszaku
dwunastu giermków, buduje potężną armię, aby podbić okoliczne narody i założyć imperium. Dotknięty śmiertelną chorobą,
cudem wychodzi żywy, co umacnia jego wiarę w swoje przeznaczenie zwycięzcy. Rozjątrzeni płonnością swych nadziei
sąsiedni królowie, być może przyszli wasale, deliberują – i pragnąc wykorzystać fakt, że w trakcie rekonwalescencji Badir
potrzebuje rozrywki, posyłają mu lektorkę: szlachetną i piękną, antyukraińsko nastawioną Nellague, wyniesioną ponad
wszystkie inne, która niezawodnie ma go oczarować. Odbierają akt przysięgi połechtanej wyborem Nellague – że przy
pierwszej sposobności zabije groźnego pyszałka. Znakomity rekonwalescent bezzwłocznie ją przyjmuje, olśniony – wszakże
samemu będąc pięknym i pełnym uroku, przyprawia ją o bicie serca. Pewnego wieczora jej czytanie go usypia i ta okoliczność
rozpala w niej walkę – Nellague nigdy się nie rozstaje z ukrytym sztyletem – pomiędzy miłością a przysięgą, którą krzepi
sławetna prawość jej przodków. Ostatecznie – wierna – zabija Badira – i natychmiast poddaje się losowi.
Tenor Gléoc, trapiony doskwierającą mu szpetotą, święci triumfy dzięki legendarnie wysokiemu, wspaniałemu si,
które traci podczas przeziębienia, jakie łapią on i jego żona – ona umiera, nie bez chytrze puszczonej przezeń pogłoski, że
oto schodzi z desek ze smutku, a jego si pozostaje w mocy. Męka, jaką sprawia mu jego brzydota, spotęgowana pragnieniem
obalenia przeszkód na drodze do ewentualnych przygód, skłania go do odwiedzin u czarnoksiężnika Brouce, którego
cudownie wszechstronne procedury uczyniły sławnym. Brouce drogo sprzedaje mu łańcuszek z platynowym rombem, co
niechybnie da parze jego oczu moc zgłuszenia każdej bez wyjątku kobiety. Odtąd nieodparty uwodziciel Gléoc musi już tylko
eliminować – mając w nosie, że któraś z nich cierpi – te ze swoich wielbicielek, co go nudzą.
Parlanda Furdeta poskutkowały jako pożądane wsparcie. Oblężeni wytrwali – a wróg, pewnego pięknego dnia,
wycofał się z kwitkiem.

Tłumaczenie: Andrzej Sosnowski
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Witam. Jako, że kolejny numer magazynu materiałów literackich cegła będzie surrealistyczny, wpadłem na taki pomysł,
żeby kilkunastu autorów opowiedziało o swoim najdziwniejszym śnie, będzie to taki mały przegląd. Więc chodzi o to, żeby
w kilkunastu zdaniach opisać jakąś senną osobliwość.
Niestety czas nas goni i za niedługo zaczniemy składać numer, więc gdyby był jakiś sen do streszczenia, to proszę nie
zwlekać. Na pewno wyjdzie świetny zestaw koszmarów, a sam artykuł szybko przejdzie do historii i stanie się podstawą do
badań psychoanalitycznych nad współczesną literaturą :)

Karol Pęcherz

Bohdan Zadura
Drogi Karolu,
Jeśli ktoś, kto uległ szaleństwu zapisywania snów, robił to przez kilka lat w miarę systematycznie i nawet jakieś obszerne  
wypisy z tych snów pod tytułem “Z Nocnych kartek” publikował, a nie wie, czy jest w stanie spełnić prośbę redakcji “Cegły”, to
wyglądać to może nieco dziwnie. Jednak redakcja prosi o opowieść o najdziwniejszym śnie, o opisanie w kilkunastu zdaniach
jakiejś sennej osobliwości, o streszczenie snu, z czego ma wyjść - żywi taką nadzieję - świetny zestaw koszmarów, podstawa
do badań psychoanalitycznych nad współczesną literaturą. To, co ma być zachętą, dla mnie brzmi raczej odstręczająco, być
przedmiotem to mało pociągająca perspektywa, a być przedmiotem badań jeszcze mniej. Zwykłe okresowe badania lekarskie
są zawsze dla mnie jakąś traumą, a tu w grę wchodzą  badania psychoanalityczne. Ale widzę jeszcze inne przeciwskazania.
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Opowiadanie snów jest moim zdaniem w złym guście, nie mówiąc o tym, że bywa ryzykowne. Śniłaś mi się - nieopatrznie
mówisz komuś, a ten ktoś wyobraża sobie Bóg wie co.  Najdziwniejszy sen? Jak go wyselekcjonować, skoro w każdy wpisana
jest jakaś dziwność, z natury swej niestopniowalna. Ten, w którym nic się właściwie nie dzieje, jest równie dziwny, jak ten,
w którym dzieje się tyle, że brakuje dnia, żeby go zapisać.  Streszczenie snu? Który sam  - każdy - jest jakimś jednym
wielkim skrótem. Koszmar, koszmar powracający? Nigdy nie czułem potrzeby skorzystania z pomocy psychoanalityka i nigdy
nie powtarzał mi się żaden sen, co nie znaczy, że nie powracały z uporem godnym większych rzeczy jakieś szare, banalne  
motywy - podróży, braku biletu, braku kompletnej garderoby, pieniędzy o najdziwniejszych nominałach. Więc ani nie jestem
w stanie wybrać, ani opowiedzieć, ani streścić. Co najwyżej mogę posługując się metodą spod dużego palca, na chybił trafił,
wyciąć z pliku jakiś zapis. Powiedzmy ten z 1 września 2004 roku.

01092004
W poniedziałek kilka osób w redakcji „Twórczości”, Aneta Wiatr, Janusz Drzewucki, w dużym przejściowym pokoju. Układ
pomieszczeń jest inny, pokój Jurka od zachodu. Wchodzi ośmiu facetów z zakładu pogrzebowego, mówią, że przyszli po
ciało, chcą, żeby zrobić im przejście. Aneta zgarnia z podłogi jakieś foliowe plansze z małymi pionami, chorągiewkami,
znacznikami. Zmiata je nogą, myślę, że można było je przenieść, może Miecio Radomski coś na nich układał, może Ziemek
Fedecki. Wygląda na to, że Jurek umarł w niedzielę i w nocy przeniesiono z domu jego ciało do redakcji. Nie wiedzieliśmy o
tym, choć Drzewucki jakby to potwierdzał. Hanka jest w Szwecji, jakby dzwoniła stamtąd, jakby mówiła, że to jedno z miast,
w których żyje się najtrudniej, drożyzna i bezrobocie. Ogólny stupor.
Wychodzę na dwór, siedzę na ławce koło jakiegoś skweru. Na zbitym z desek podeście koło stawu, wodnego oczka,
spostrzegam Jurka, jest opalony, wychudzony i nagi. W którymś momencie przechyla się, ktoś go podtrzymuje. Więc ta
wiadomość o jego śmierci była nieprawdziwa; chociaż jest bardzo słaby, niewątpliwie żyje.
Po jakiejś artystycznej imprezie exodus ulicami amerykańskiego miasta. Napięcie wśród ludzi, chęć najszybszego powrotu.
Zaczął się koniec świata. Na niebie gwiazdy strzelają jak na pokazie sztucznych ogni, to zachwycające widowisko, piękno
tych gwiezdnych fajerwerków przewyższa grozę. Dobiegam z kimś do kamiennego nabrzeża, ulica urywa się, ciemna woda
oceanu. Jak na Atlantyk trochę zbyt ciemna, myślę, że to Leta.    
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Jacek Gutorow
W mojej książeczce snów mam kilkaset zapisów, więc wybór bardzo trudny. W  dodatku uważam, że czyjeś sny są raczej
nudne, bo nie zna się kontekstu.
Wybieram sen z Björk:
I po co ta impreza? Zresztą: czy to w ogóle jest impreza? Siedzimy sobie przy stoliku, pijemy piwo. W pewnym momencie
zjawia się między nami Bjork.
Co za niespodzianka! Zawsze chciałem się znaleźć obok Björk. O coś ją pytam. Odpowiada, więc wyciagam zza pazuchy
dyktafon. Ale w tym momencie Björk wychodzi z lokalu. Pędzę za nią. Nigdzie jej nie ma, rozpoczynam poszukiwania.
Podświadomie czuję, że skierowała się w jakąś mroczną, zacienioną stronę. Okrążam budynek. Jakieś olbrzymie krzaczory.
Podchodzę do jednego z nich i słyszę chichot. Z zielono-brązowej gęstwy wylatuje nagle kula: cała czerwona i pożyłkowana,
jakby unerwiona. Wisi przez chwilę w powietrzu. Potem leci w moją stronę. Wygląda to groźnie, ale czuję, że mam przed sobą
rodzaj inicjacji i muszę trochę pocierpieć, aby dostąpić wtajemniczenia. Kula przelatuje nade mną. Praktycznie przechodzi mi
przez głowę, w każdym razie przewraca mnie. Nie boli, ale całe moje “ja” ulega wywróceniu na drugą stronę. Chichot. Kula
oddala się i wraca jak bumerang. I tak kilka razy. Za każdym razem moje “ja” traci punkt zaczepienia. Gdzie jest ta Björk?

Adam Zdrodowski
1.
Jestem na bazarze. Chcę kupić 3 kilogramy marchewek. Sprzedawczyni, która albo nie dosłyszała, albo jest przejęta moim
zdrowiem, sprzedaje mi 70 kilogramów. Zastanawiam się, czy zainwestować w sokowirówkę. Sytuacja wydaje mi się
niezwykle zabawna.
Spada na mnie deszcz oskrobanych marchewek; scena kojarzy się z reklamą jakiegoś kosmetyku. Doznaję uczucia
niewysłowionej błogości.
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2.
W centrum handlowym „Klif” spotykam Donalda Tuska. Donald Tusk mówi mi „cześć”.
3.
We śnie ktoś lub coś przekazuje mi informację, że Beatlesów było sześciu.
4.
Biorę udział w konkursie w skoku w dal. Uczestnikami są sami poeci. Zawodnicy rozpędzają się na sfatygowanym chodniku
przybitym do drewnianej bieżni gwoździkami. Wiem, że organizatorom zawodów zależy na tym, aby poeci biorący rozbieg
nie tracili równowagi.

Agnieszka Wolny-Hamkało
Sen
Siwa rzuciła się na kanapę, wprost w ciepłą plamę jesiennego żółtego światła. Zmrużyła oczy i poczuła, że świat odkleja się
od niej delikatnie i zostaje w tyle. Głosy z podwórka – nawoływania dzieci, szczekanie psa, pomruk samochodu – wszystko
wycofało się nagle i rozproszyło. Zasnęła.
Śniło jej się wielkie drzewo: baobab, do którego zajrzała przez dziuplę. Wewnątrz panował nastrój pogodnej modlitwy.
Na ustępach skalnych, na różnych wysokościach, siedzieli ludzie owinięci w jasne szmaty. W wyciągniętych rękach unosili
lampiony jakby na roraty. Jeden zaintonował pieśń i zaraz dołączyli do niego pozostali. Siwa przez norę weszła do środka
i natychmiast poczuła się bardzo zmęczona. Pod stopami zauważyła  pomarszczoną warstwę jakiejś folii czy brezentu: jakby
ktoś chciał tu rozpakować cyrk albo wesołe miasteczko. Na folii, twarzą do podłogi, leżał nagi mężczyzna. Siwa położyła się
przytulając głowę do jego pleców, a wtedy on odwrócił się: pedał w legginsach! To znaczy aktualnie bez legginsów.
Siwa ocknęła się lekko spocona i zaśmiała niepewnie. Tia. Wstała ostrożnie, żeby nie stracić równowagi. Wyciągnęła spod
biurka pogniecioną reklamówkę i wysypała zawartość na dywan. Graty państwa von Kleist. Wesołe pamiątki po czerwonym
poniedziałku.
Ze sterty śmieci i drobiazgów Siwa zaczęła wyciągać świstki papieru i prostować je: głównie rachunki, osierocony numer
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telefonu (bez nazwiska właściciela), płaskie pudełko zapałek z adresem jakiegoś klubu (jak z filmu Polańskiego – zauważyła
i pochwaliła się w duchu za erudycję). Wśród rozsypanych pomarańczowych tik-taków poniewierało się opakowanie po
Viagrze, dwa duże klucze z wisiorkiem w kształcie King Konga i wycinek z „Gazety Wyborczej”. Podniosła starannie wycięty
fragment gazety. Po prawej stronie widniała reprodukcja skradzionej ikony. Wczorajszej nocy w jakiś tajemniczy sposób
obraz zniknął z muzeum narodowego w Moskwie. Siwa uśmiechnęła się do siebie. Specjalistkę od ikon miała pod samym
nosem.

Drugi sen Agnieszki
Wchodziło się tam przez podwórko, w którym pieklił się dokarmiany przez mieszkańców zwierzyniec: pies z kulawą nogą,
koci miot, stado postrzępionych gołębi. Na cuchnącym podwórku, oparte o liszajowaty mur – stały trzy duże płyty szarej
dykty, na której jakiś obsiurpany poeta obwieszczał światu swoją miłość albo śmierć – nie wiem, nie miałam czasu na
głupoty. Otworzyłam zmurszałe drzwi, jednym susem przeskoczyłam dwa schodki i znalazłam się w korytarzu. Wnętrze
wyglądało jak podupadła rekwizytornia. Ze ścian zerkały na mnie kukły (spektakl na podstawie Franza Kafki – pamiętałam), i
kilka nieudanych portretów mieszkańców. Na wieszaku piętrzyły się rzucone na bezładną stertę płaszcze i puchowe kurtki. W
drewnianych skrzyniach, upchnięte pod wieszak – stały dziesiątki zakurzonych książek. Ale pachniało ładnie – cynamonem
i imbirem, a z kuchni dochodziły śpiewy i radosne nawoływania. W kuchni siedział żuk wielkości dużego dziecka. Bardzo
piękny, lśniący pancerzyk oświetlała dyndająca jarzeniówka. I wtedy przypomniałam sobie zdanie z niedawno przeczytanej
książki: - Niebawem każdy będzie nosił przy sobie balonik
z proszkiem owadobójczym.

Julia Fiedorczuk
Chodzi więc o to, że mam czytać jakieś wiersze. Kontekst jest dla mnie niejasny, ale nie przyznaję się. Mam wrażenie, że
powinnam wiedzieć co tu się dzieje – czy to festiwal? promocja jakiejś antologii? występy dla prezydentów miast? – ale
nie wiem. Wychodzę więc na scenę, która jest czymś w rodzaju wyspy w samym środku ogromnego morza ciał. Po drodze
napotykam wzrok Bartka Majzla, który stara się dodać mi otuchy. Gdzieś z tyłu dostrzegam poetę Świetlickiego. Poeta
Świetlicki otwiera i zamyka usta, nie wydając przy tym żadnego dźwięku. Domyślam się, że chodzi o muzykę dla ryb.
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Stoję pośrodku ogromnego morza ludzkich ciał i powoli dociera do mnie, że jestem na stadionie, a ci wszyscy
ludzie to kibice (teraz już rozumiem, czemu Bartek tak rozpaczliwie próbował dodać mi otuchy). Staram się nie okazać
zdenerwowania. Kartkuję książkę w poszukiwaniu wiersza, który mogłabym przeczytać. Teksty w książce są bardzo dziwne,
nie udaje mi się znaleźć żadnego, który zidentyfikowałabym jak swój. Otwieram więc książkę na chybił-trafił, zaczynam
czytać. Niestety, słowa z trudem przechodzą mi przez gardło, mylę się, muszę wracać do początku. Nagle widzę, że tekst,
który czytam, ma luki. Staram się improwizować, żeby te luki czymś wypełnić, ale efekt jest żałosny. Słowa cały czas więzną
mi w gardle. Dopiero po jakimś czasie orientuję się, że wiersz, który czytam, jest po niemiecku (nie znam niemieckiego).
Wiem, że już długo nie pociągnę, że będę musiała zamilknąć, podnieść głowę i spotkać wzrok kibiców… na szczęście jednak
budzę się właśnie w tym momencie, uniknąwszy konfrontacji z pragnieniem mojego stadionowego Innego.

Jacek Dehnel
Owce z Calais
Piszę wszystko tak, jak ujrzałem dnia 2. stycznia 2003 roku nad ranem.
Najpierw było miasto, Calais, w Afryce. Może było to Khalez albo Calez, nie wiem, nigdzie nie widziałem nazwy,
tylko słyszałem ją w tle. Miasto było biedne, jak wszystkie podupadłe kolonialne faktorie. Główna ulica schodziła do morza
czy oceanu jak główna ulica Tropei. Domy były niskie, piętrowe, z rdzewiejącymi balkonikami nad drzwiami wejściowymi. W
którymś domu z kolei, po prawej stronie, idąc w stronę morza, był sklepik z warzywami. Za ladą siedziała senna dziewczyna,
murzynka. Pomyślałem sobie, że jest bardzo piękna, bo była. Zaczęliśmy rozmawiać. Opowiadała mi o swoich marzeniach,
o studiach, śpiewie, a może aktorstwie; to zresztą nieistotne, bo wiedziałem, że już wkrótce nie utrzyma się z pracy w
sklepie i będzie musiała zarabiać piętro wyżej, w pokoju na godziny, z żelaznym, pordzewiałym balkonikiem, wychodzącym
na główną ulicę.
Potem jechałem z kimś na farmę, czy może raczej do jakiegoś podupadłego burskiego majątku. Wyglądał jak
miasto, tylko rozrzedzone - pusta przestrzeń, porośnięta brunatno-burą trawą, dom, jakieś zabudowania, siatka, w niej
bramka wiodąca nie wiadomo skąd i nie wiadomo dokąd, pojedyncze, poskręcane drzewo, skład, obora, a może stajnia.
Wszystko szare. Przyszły dwie szare kobiety; miały białoszare twarze, siwe włosy, płócienne bluzki i nieco ciemniejsze
spódnice z grubego płótna. Kobiety stały przy furtce i wstydziły się podejść bliżej. Tymczasem nieco dalej kilku aroganckich
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facetów, którym wciąż powodziło się jeszcze całkiem nieźle, wykłócało się o transport owiec. Rozładowali je byle jak,
rzucając na ziemię jak worki; wiele miało połamane nogi, ale mężczyźni i tak żądali pełnej zapłaty. Nie wiem, jak zakończył
się spór, ale jeden z farmerów przywiózł ze sobą dziewczynę ze sklepiku przy głównej ulicy. Próbowałem z nią rozmawiać, ale
niczego nie pamiętała - ani sklepiku, ani marzeń o aktorstwie. Stała tylko i stała koło mężczyzny, który nią gardził i traktował
pewnie gorzej, niż owce.
Kolej na stare kobiety. Przyszły prosić o jałmużnę. Dopiero w tej chwili zrozumiałem, że majątek również należy
do jakiejś starej kobiety w szarym stroju, chyba mojej ciotki; była pewnie niemal równie biedna, co one, ale mimo to
sprawowała tu władzę i wiele od niej zależało.
Pierwsza nic nie mówiła, miała krótko obcięte włosy i błędny wzrok. Druga zaciśniętymi ustami wypowiadała
urywane zdania, niby to prosząc, a przecież żądając czegoś stanowczo w imię jakiś dawnych reguł; wszystkie wyglądały
na wyznawczynie jakiejś wymierającej protestanckiej sekty. Najpierw chciała mąki i kaszy (zabawne, ale słowo “kasza”
w mowie Burów brzmiało podobnie do polskiego i pamiętam, że bardzo mnie to ucieszyło), bo sama musi zajmować się
siostrą chorą na Alzheimera. Zdziwiło mnie, że taka prosta kobieta powiedziała “Alzheimer” zupełnie płynnie, ale potem
pomyślałem, że dla Burów to nazwa łatwa do zapamiętania.
- A ty - powiedziała ciotka - wspierałaś swoją córkę, kiedy wysłałaś ją do przytułku? Nie, zapomniałaś o niej,
zapomniałaś, kiedy umierała. Nic nie dostaniesz.
Kobieta jeszcze bardziej zacisnęła usta i poprosiła o pozwolenie na zamianę domu na chatę, leżącą na skraju
wsi, żeby mogły mieszkać z dala od innych i żeby nie naigrywano się z jej siostry. Ciotka się zgodziła.
- Popatrz - powiedziała, kiedy odeszły - wiedzą, że stracą na tej przeprowadzce. To ich ostatni majątek: różnica
pomiędzy ceną domu, a chaty. Mogłyby z tego żyć przez jakiś czas. A jednak wolą zrezygnować z tej odrobiny pieniędzy,
żeby uratować swoją godność.
Jeszcze jeden mężczyzna prosił o pozwolenie na przeprowadzkę, bo żył z czarną kobietą, a może z czarnym
chłopcem, i naigrywano się z niego tak, jak ze staruszek. Nie wiem dlaczego, ale jemu odmówiono; może chodziło o tę samą
chatę na skraju wsi? Ile może być odosobnionych domów na skraju? Wtedy rzucił na ziemię tę kobietę, czy może chłopca, i
bez skrępowania zaczęli się parzyć, jak zwierzęta, jak zwierzęta.
Wtedy poleciały końcowe napisy - długi odjazd kamery, szare zabudowania, rozrzucone w szarobeżowej
sawannie, samotna furtka i białe liternictwo: film dokumentalny, nagrodzony na festiwalu, dziękujemy tym a tym, wystąpili.
I groteskowe: “Przy produkcji tego filmu nie ucierpiało żadne zwierzę. Przepraszamy owce z Calais za jakość resorów
naszych samochodów”.
Nikt inny tego nie widział, dlatego piszę, jak ujrzałem wszystko dnia 2. stycznia 2003 roku nad ranem.
Być może siostrzeniec właścicielki podupadłego majątku burskiego pod Calais, czy może Khalez, pisze teraz w
swoim łóżku to, co widział moimi oczami, ale tego nigdy się nie dowiem.
							

Warszawa, 2. I. 2003
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Darek Foks
Półsen w Trójmieście
Podczas mojego ostatniego pobytu w Gdańsku mieszkałem w hotelu Wolne Miasto na ulicy Św. Ducha. Przyjechałem na
otwarcie wystawy „Opowiedziane inaczej...”, która mówiła o opowiadaniu inaczej. Przyjąłem zaproszenie, ponieważ od czasu
do czasu dorabiam jako opowiadający inaczej. Po udanym wernisażu i kolacji udałem się do hotelu. Okna mojego pokoju
wychodziły na ulicę. Było gorąco. Klimatyzacji nie było. Chciałem zasnąć, więc nie zamknąłem okna, bo zasypiam tylko
przy otwartym. Jednak nie dało się spać. Z baru wietnamskiego naprzeciwko co jakiś czas dobiegało tajemnicze „Niechpan
sypkoje!”, po czym następował rechot nieustępliwych klientów, którym nie chciało się spać. Zebrałem się w sobie, ubrałem i
wyszedłem na ulicę. Podszedłem do Wietnamczyka, ścisnąłem mocno jego ramiona i bardzo wolno wysyczałem: „Niech pan
szybko je”. Przestraszył się. Powiedziałem łagodnie: „Powtórz”. Skupił się i powiedział: „Niech pan szybko je”. Uśmiechnąłem
się szczerze, puściłem go i wróciłem do łóżka. Wietnamczyk przemówił poprawnie, klienci zjedli, zapłacili i poszli sobie. Bar
został zamknięty. Rano wyruszyłem na dworzec. Pod Wolnym Miastem stał Wietnamczyk, który szeroko uśmiechnął się do
mnie na pożegnanie i krzyknął: „Niech pan szybko jedzie!”. Pomachałem mu i odkrzyknąłem: „Trzymaj się, Niechpan!”.
7 czerwca 2008

Tomek Majeran
Kiedyś śniła mi się muzyka przerażająca i piękna. Żadnego obrazu,
tylko
fonia. Niestety, nie posługuję się pismem nutowym, więc na tym
kończę.

Julia Szychowiak
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Sen:
Śniło mi się, że karmiłam tatarem słup telegraficzny.

Marta Podgórnik
Teraz sen to moja najulubieńsza rozrywka. Za  kompletną darmochę! Zwykle gram główne role w kryminałach;
koszmary i melodramaty odeszły natomiast w pizdu. Albo raczej - do realu.
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SKOF KERAD
PRZYGODA TELEMACHA
A teraz, koledzy pisarze wszystkich
pokoleń, kiedy już udało nam się
przyjąć projekt zakazu organizowania
imprez literackich w czasie Euro 2012
i uchronić w ten sposób
wielu z nas przed widmem
pustej widowni, przejdźmy do drugiego,
równie ważnego punktu naszego zebrania.
Wczoraj gościłem w jednej z państwowych
rozgłośni, gdzie miałem rozmawiać
o mojej najnowszej książce. Na korytarzach
i w studiach panowało
spore literackie poruszenie. Muszę
powiedzieć, że przez chwilę było mi miło.
Niestety, okazało się, że to z powodu
francuskiego pisarza Michela Houellebecqa,
który miał się pojawić w budynku
za godzinę. Czekając na zaproszenie
przed mikrofon, po raz pierwszy w życiu
widziałem, jak cztery kobiety pokazują sobie,
co też za książki przyniosły z domu
do podpisania. Co ciekawe, każda miała
inną książkę Francuza, lecz żadna
nie przyniosła „Cząstek elementarnych”,
które uważam za jego najważniejsze
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dokonanie, tuż za esejem o H.P. Lovecrafcie,
przyniesionym przez realizatorkę.
W pewnej chwili padło pytanie:
„A pan ma jakiegoś Houellebecqa?”
Otworzyłem moją torbę,
pokazałem zawartość i powiedziałem:
„Chlebek polski. Cztery pięćdziesiąt
za sztukę”. Kwestie wymowy francuskiej
zdominowały trzy minuty,
które pozostały do naszego wejścia na antenę.
Kiedy w końcu usiadłem przed mikrofonem,
wyszło ze mnie powietrze. Proponuję więc,
żebyśmy przyjęli projekt
zakazu zapraszania pisarzy polskich
do mediów publicznych podczas wizyt
sławnych pisarzy francuskich
i im podobnych w naszym kraju. Kto jest za?
10 czerwca 2008
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KUZCRODEIF AILUJ
ENTER
Lepiej zdejmij buty, kiedy tu przychodzisz.
Żartuję. Rozgość się w przestrzeni.
Zmarli bezpiecznie zimują przy ziemi,
czas jest nasz.
Tutaj masz tlen, oddychaj.
Będziesz gubić dni jak małe monety.
Będziesz gubić włosy i ścinki paznokci,
jeśli się skaleczysz ostrym brzegiem kartki
będzie kropla krwi. Co masz pod stopami?
Gładkie ciała roślin na dnie wielkiej rzeki
czy ziarenka kwarcu (Si02)?
Na policzku mrówka, zaraz chyba spadnie.
Jej śmierć na podłodze jak okruszek chleba.
10 czerwca 2008
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WPŁAW
noc wydobywa osad tamtej muzyki,
cicha treść pulsuje pomiędzy słowami,
nie trafia, plami palce
czarnym smarem snu.
czułe okolice,
noc jak deszczówka zbiera się w szczelinach,
światło we włosach jak wzruszony płomień,
pod paznokciami popiół.
wędrujące wydmy
skurcze i rozkurcze serca, wschody i zachody księżyca,
chwilowe formy, porządek przypadku, ślad
muzyki, która wraca brocząc, my
śpiewamy z prądem lgnąc do ciepłych gwiazd.
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BADACZE SNÓW
i ich narzędzia;
przedmioty. Dobrze,
realne przedmioty
badań (kurwa,
Platon, co z Twoimi
ideami?); skąd
to wszystko (ciało
kształt pamięci) w
saszetce Ja? Dobrze:
saszetkę Ja rozpuścić
w kubku z substan
cją (woda), która się
rozpada. Sen to
rozpad, scalenie, czy
sublimacja sama, albo,
inaczej, wykrystali
zowanie się, przesianie
tego, co najbardziej
istotne -› do pamięci snu.
W takim razie czym
jest pamięć snu – selektorem?
Między czym zachodzą reakcje?
Między Ja, pamięć, sen,
wszystko? A może organizm
(czy ciało astralne?) celowo
zostawia w pamięci wydestylowane
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sny? I gdzie umiejscawia się wszystko?
wszystko?
Jesteśmy tym, co nam się przyśniło.
To znaczy, o ile Słowa mogą znaczyć,
tym, co zdołaliśmy zapamiętać z tego,
co nam się przyśniło.
Akurat ktoś gromko pierdnął w ladies toilet.
toilet
Tak jakby mój dziadek, Andrzej Rybicki,
przeciął wielki pień wiązu
krajzegą.

WICHROWE
Słowa, karuzela
Galaktyki, osadzonej
na szyi, schylam się
po długopis i wpadam
w tunel metra, jak
pocisk wystrzelony z
warg: ślina – tak
bliska Słowu, akh!
Struny ze splecionych
nerwów, na gitarze
zamiast strun
zakonserwowane
dendrytowe drzewo
Systemu nerwowego
pięciolatka?
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Jaki dźwięk wydałby
nerw policzkowy,
gdyby znalazł się
pomiędzy strunami
maleńkiej harfeńki?
Co na wątrobie, to
i między wersami.
Muzyka wirującej wątroby knura
świeżo po ciosie obuchem.
Po prostu piszę o fazie,
która jeszcze się nie skończyła.
Kiedy było wczoraj?
Rzędy zaparkowanych samochodów,
matryce tablic rejestracyjnych.

NAJPIERW
jest gałąź dymu, potem
czerń, po bliższym przyjrzeniu
się brąz wtapiająca się w czerń,
czasami najpierw jest po potemie,
czasami bo mnogość czasów,
już dawno rozwarstwione
rozwarstwia się ponownie,
pączkowanie i struktury drzewek,
zwielokrotnione przenikanie
się płaszczyzn jak u Jaremy,
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w jednym z miejsc zostaję
zdany na siebie, o ile sam nie
zostałem miejscem, miejsce
jest ruchem, nie umiałem wyjść
z własnego cienia, czułem się
więźniem własnej głowy, po
co widzę, a teraz poszedłem,
a teraz byłem,
a teraz byłom (aby się
oddzielić od płci); poezya
bywa
wysuwaniem się poza język,
który tępo nas ogranicza, cóż to za
nowość, że narzędzia ograniczają
twórców, cóż to za nowość, że narzędzia
wyzwalają twórców od dzieła, tak
jak materia ogranicza umysł,
((kamień
nogi, pula snu,
wygięte obręcze
pamięci) fraza sprzed miesiąca)
czyżbym został lingwistycznym
lunatykiem, którego przestały już
drażnić spodnie śmierdzące w kroku?
Jak się mają czasowniki
do czasu? Do czasu
geometrycznego, ba, a
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czas umysłu nie
jest czasem astronomii:
czas mózgu: od pierwszej iskry między
synapsami w łonie, do ostatniej iskry
wstrzymanej paliczkiem śmierci.
I tak jak mówili: do ostatniej kropli krwi!
będziemy mówić: do ostatniej
iskry w mózgu!
Najlepszą konstrukcją czasu,
o ile czas ma konstrukcję
(wierzę w plazmę czasu,
żadnych linii, spiral
i sinusoid),
jest czas: I have been.
So:
I did write
(lepsze to niż: I did wrote).
[Więc zapomnij, że istnieje
punkt zerowy czasu
w naszej świadomości:
teraz byłom.]
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ILE
można być
miażdżonym przez
własną świadomość?
Pryzmat butelki na łono metropolii!
Mamy 64 litery ruchu jak w szachach.
Każda litera zmienia pole gry.
Lęk przed prędkością istnienia
przymurowuje nas do miejsca,
które ciągle zmienia miejsce.
Przemiana materii, przyśpieszyło.
Litery zaczęły leciutko drżeć.
Każda litera jest innym elementem
krajobrazu. Słowo jest jest
złamaną topolą przy wyboju
przesłoniętym płotem. Każda jest
młodzieńcem schylonym nad balią.
Litera jest grzywą konia splecioną
w warkocz. Innym jest kruszynką
chleba wyrzuconą przez morze.
Krajobrazu jest ręczną, mosiężną
maszynką do mielenia mięsa.
Elementem to stawy pośrodku
gęstego zagajnika, od których bije
woń rozkładających się glonów.
Słowo jest drewnianym szaletem
w rogu podwórza zagrody. Jest
jest wzgórzem trocin. Jest jest
zadraśniętą topolą w cieniu lipy.
Złamaną jest kamieniem o
połyskującej powierzchni, do
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połowy w piachu. Topolą jest
olbrzymim nożem do masła. Przy
jest kamienicą z odnowioną,
pomarańczową fasadą. Wyboju
jest przewróconym na drugą
stronę omletem. Przesłoniętym jest
idealnym horyzontem na morzu.
Płotem jest lampką na dotyk.
Każda jest słoniną pokrojoną w
kostkę.
Mamy więc poemat korpuskularno-falowy.
A teraz poemat rzeczownikowy na bazie
rzeczowników użytych w wierszach Dawida
Junga:
krzew, bez, lekcja, milczenie,
nauczyciel, ptak, piasek, głowa,
podziw, alergik, barometr, presja,
powietrze, przeciążenie, deszcz, amnestia,
kałuża, chodnik, odpowiedzialność, ciało,
budka, lęk, lędźwie, ogień,
sługus, język, suka, śmierć,
monopol, światło, mimikra, alert,
głowa (2), chmury, albinos-kruk, dziób,
niebo, trawa, żołądek, krowa,
trawa (2), pokłon, piersi, męstwo,
słońce, wiosna, jaskółki, dziewczęta,
bar, okazja, wiersze, dializa,
śnieg, matka, bielizna, ojciec,
pies, kąt, papuga, kolor,,
piersi (2), grupa, sezon, włosy,
grzebyk, spirale, filozofia, ceramika,
kombatant, reggae, sprzedawca, łysienie,
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kobiety, paznokcie, ciało (2), tors,
patriota, roznosiciel, gazeta, prostytutka,
telefon, instruktor, aerobik, hostessa,
fitness, artysta, dzieło, klon,
żołnierz, poligony, okupacja, prokurator,
etc.
W lewym górnym rogu okna
długie światła samolotów.
Pustka mnie otacza.
Pustka i miłość.

NIE MA ZGODNOŚCI NASZYCH SĄDÓW Z RZECZYWISTOŚCIĄ,
BO M Ó Z G

POZOSTAJE

W C I E M N O Ś C I A C H.

I kłamstwem są Święte Księgi o barwnych iluminacjach,
światła nie ma, bo mózg pozostaje w ciemności,
zamknięty w czaszce jak w najlichszym sarkofagu ze śluzu,
który można roztrzaskać śmiesznie niskim nakładem wysiłku w skali Galaktyki;
więc, żeby przeżyć, albo, chociażby, żeby być usatysfakcjonowanym z powodu
odbioru świadomości swojego miękkiego istnienia, taa,
trzeba wyobrazić sobie padanie plackiem przed ciemnością,
ciemnością mózgu i kosmosu,
dla kurażu przeciwstawiamy ciemności mózgu i kosmosu
jasność oka i słońca,
tylko po to, by, jak to się mówi, wyjść na swoje,
i skonstruować metafizykę dla wesołych biologicznych celów,
by przesyłać kody genetyczne lub je przejmować,
by powielić, powielić, powielić – plechę - - -
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po skombinowaniu kodów budzisz się obok innego organizmu
i orientujesz się, że to jesteś właśnie Ty sam,
dostrzega to oko, nawet je rozpoznaje,
ba, organizm rozpoznany jest przez ciemność mózgu,
bo ciemność służy do rozpoznawania,
a światłość do naprowadzania ciemności,
może dlatego lornetki, aparaty, peryskopy, nawet oprawki okularów,
opatulone są w trywialną ciemność czarnego koloru, a
w tym czarnym kolorze
teraz jest t e n wiersz:
t e n wiersz jest luką pomiędzy doznaniem

a nazwaniem
//
WIDZĘ NIC.
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ZIMNE ZERO.
Zmarzłem, a to dopiero początek!
Z butelki paruje spirala dźwięków.
Na wieszaku dynda słownik w grubej
oprawie. Wspomnienia zawiązują się
w tętniące łańcuchy, które przepływają
jak giętkie brzeszczoty przez żołądek.
Dzień został otoczony przez śnieg, który
tańczy dookoła dendrytów. Różowa
dłoń doprowadza do huku bryłę
granatowego lodu; między wirującymi
szprychami precyzyjnie ściętego deszczu,
to jak w etiudzie pękniętej pamięci,
postać w białym płaszczu zamarła
na środku ulicy, by się odwrócić.
Właśnie teraz jestem przypływem
Morza w najczystszej postaci, zabieram
skorupiaki w muliste dno i zderzam
się ze skałami. Myślę o bezkastowości
godziny, bezprzepastnej luce jednej, jedynej
godziny. Ulica skwierczy iskrami.
Ze ściany zieje przecięta rura.
Nie otwierają się drzwi, dlaczego
nie otwierają się drzwi, nie otwierają?
Tam dalej, za innymi uchylonymi,
również drzwiami, na łożu śmierci
starzec wskazuje palcem na ścianę.
Postać w białym płaszczu rozwinęła skrzydła
z żelazobetonu, które chwieją się w pionie.
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Aż w końcu zdarzyło się spojrzenie,
przed którym nie dało rady umknąć.
Wtedy poczułem, że jestem morskim
prądem, który niesie węgorze. Wtedy
poczułem, że jestem tym węgorzem,
który zrobił swoje, a jednak przetrwał
i płynie w nieustającym spojrzeniu.

<>

RULETKA
kolor w pewnym kontekście może zmienić
barwę. miedziana noc. dwa sny temu kupiłeś
rewolwer. wąż zrzucił skórę i przeistoczył się
w kurczaka. przynajmniej tak mu się wydawało.
strząsnąłeś pióra. wślizgnąłeś się do jamy.
jak obłąkany sztygar liczyłeś oddechy. tak
trzy: wydobyć światło z łupiny, odsłonić
zalążki słów i wyjść na łąkę. obudzisz się.
niebo postawi twoje kroki. ziemia spulchni
głowę. włóż tylko jeden nabój i zakręć słońcem.

PIEŚŃ KOZŁA
prawda przychodzi jak złodziej i wreszcie zostajesz
sam. wyciek spójników doprowadza do szału. faluje
chodnik. huragan o bladoniebieskich oczach
przybył w nocy z Gotlandii. będzie cię smagał
aż odkryjesz, że jesteś wpisany w księgę
wyjść. dokąd cię prowadzi chromy anioł z 9 alei?
żadnych słów, tylko iluminacje. pergamin nasączony złotem.
naręcze kości, z których ktoś w innym życiu ułoży
schody Piranesiego. a teraz gotuj się na pierwszy śnieg.
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przed tobą siedem szorstkich zim i wiele pustych dusz.
kiedy ona płacze, prawda przychodzi jak złodziej
i jest tu, gdzie powiedziałeś kocham.
więc teraz niech prawda
rozłupie ci serce.

NIĆ
kiedy mam wybór? - wybieram deszcz
i widzę wędrowca. w jego ziemistych oczach
nadchodzi monsun. przeczucia wiją się jak trylobity.
śmiech spada z nozdrzy i nawiedza
pustynię. morze nas porzuciło. jesteśmy jego matową powłoką
utkaną z nici, którą galernik Cervantes snuł dla
Harry,ego Mathewsa. nieznane dno. widziałem - kłębek stał się
kobietą. szeptano o jej dziewięciu profilach.
na wzgórzach Helikonu uwodziła psy. w jej ustach tężało imię
ojca. (jakbyś to nazwał, panie Lacan?)
piękne świństwo i wieczna zdrada. jeśli spytasz - wybiorę prześwit.
oko w splocie.
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ARTURA SCHOPENHAUERA TRZY
ANTYDOTA NA BÓL ISTNIENIA
Artur S. wsłuchiwał się w nuty Bacha
tonąc w fotelu z zamkniętymi oczami
podróżował do Indii, rozluźniając
pragnienia, zapominając o sobie
zepchnął sąsiadkę ze schodów
(powodując jej trwałe kalectwo)
aby następnie przykryć ją
płaszczem empatii
choć niektórzy mówią
że go po prostu wkurwiała
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ANIMAL METAPHYSICUM ?
zgniatam jesienny suchy liść
rozpada się na setki aniołów
które duszę w dłoni i zrzucam
na ziemię
letnią kroplę spragnioną smaku trawy
łapię do ust, a następnie mieszam
z resztką wczorajszej wódy
śnieżynkę lecącą do ukochanego
palę na stosie swojej twarzy
a
Boga trzymam pod kluczem
i obiecuję cuda
by sprowadzić go na ziemię

ODCIENIE CZERNI
“Przeraża mnie małość wszystkiego dla czego można umrzeć”
Atanazy Bazakbal

Odchodził zeszłej zimy
w swoim łóżku
z szeroko otwartymi oczami
jednak nikt z nas
nie zapalił mu światła
nawet na chwilę - mówił
sufit nie stracił
swojej nieznośnie czarnej
jednolitości
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czerń była w miejscach
gdzie niegdyś słońce
pozostawiło wypłowiałe ślady
była w rogu - tym koło okna
gdzie co rok zalęgały się mrówki
a co najgorsze, była koło lampy
w samym środku
nie do wiary - krzywo się uśmiechnął
tam jest jeszcze ciemniej

DZIEŃ A
w dniu A
zakończył się spektakl
aktorzy wyszli na środek sceny
wykonali ukłon i pożegnali się
na widowni ludzie
uczynili podobnie
a miasto zamarło
nigdy nie zaczęła się zabawa
bo aktorzy zniknęli niczym duchy
w dniu A nic nie było tak jak przedtem
choć zmiany rodziły się boleśnie długo
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SNY
“Niewiarygodny jest ten, który źle sypia”
Emler Palter

wysiedliśmy na losowo wybranej stacji
musiałem złapać Cię za rękę
i uciekać bo jakiś wielki głaz
leciał prosto n nas - jak w filmie
chyba dziwię się bardziej niż Ty
a powinienem być przewodnikiem

nie wiem czy nie tracę wiarygodności
czy nie śmiejesz się ze mnie, że nie mam
nawet jednego bezpiecznego miejsca
że zewsząd muszę uciekać

DŁUGIE POBRZEŻE
śledzę Cię lornetką, po drugiej stronie rzeki
zaglądam do sklepów na Długim Pobrzeżu
zapuszczam wzrok między nogi Żurawia

tafla Motławy
odbija całe szeregi
wygłodniałych
po długiej zimie gołębi
a dwadzieścia metrów dalej, Ty
pośród kolorowych
falujących od wiatru kamienic
do góry nogami
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przecinasz oś lornetki
a po Tobie
potężny holenderski jacht
zmieszał gołębie
ludzi, kolory
nie widzę już nic – osuwam się na ziemię

GENEALOGIA
schował się Panu Bogu pod powiekę; całkiem podstępnie, gdy ten twardo spał
soczekwa kontaktowa jak warstwa ozonu dzieliła go od czarnej kuli oka
w końcu znalazł dziurę
mordercy wbiegali z karabinami do świątyń i modląc się strzelali do ludzi
psy zagryzały koty potem z drgającymi sumieniami
same rzucały się do rzek krwii spływających z czterech stron oka
do ciemnego punktu
tam zło i dobro ostatecznie zjednoczone wysyłano daleko
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DEEP FREEZE
zapowiadano chwilowe ochłodzenia
zimno było widać na oparach spalin
można je zobaczyć na rozbitym lustrze
najlepiej pod lupą bezdomnego szaleńca
który boso ślizga się po lustrze
brrrrrrrrrrr

***
Bzz mucha mucha
oooo zimne tafle zimne tafle
one bzzzzz spotykają się na tych szerokościach
w pianie i mogą być tylko jedną osobą
mają zimne skrzydła gotowe do euforii
konstruują flanki resetują świat
Mogą być tylko jedną figurą
Przez cały ten czas zamarzają w lód
***
Ale cóż to był za zimny czas
gdy procesje szronu znalazły się na lodzie
i pojawiła się wrona na krze,
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cień wrony większy od muchy muchy
pod szkłem lupy jest czerń w czeluściach
ktoś doszedł do krańcowego brzegu w czeluściach
Booo zimne tafle
zimne fale
we mgle tracąc pamięć powtarzany loop
dawnej kolędy zapomnianej na kwadrans
przed Bożym Narodzeniem
dawnej kolędy zapomnianej na kwadrans
przed twoim narodzeniem
***
więc tymczasowe białe noce lamp
obłędnie mleczne i matowe
w których bajecznie szklą się lamparty
ługrrrryyyy
ługrrrryyyy
przeglądamy klatki i jesteś cała w piórach
spadamy ze schodów zatapiamy krę
***
frrrrrrrrr
wrona dziobnęła robacznicę, alarm!
Oooo zimne tafle
zimne tafle
w mlecznych płaszczyznach widać kształt
czeluści
Oooo plamy lampartów,
plamy much
wspaniałe światła mołotowa pod szkłem lupy
tylko woda nie zdoła się utopić
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Clean as the water,
New design: a bath with two outlets
zaczynamy latać poniżej zera

****
Była pęseta nie było muchy
Nie było wrony, muchy i szkła
Kryształek cukru w szczypcach pęsety
Słodki kryształek dla wrony i muchy
Aquaform novum 7, parawan nawannowy
design bathroom
woda potrafi przytulić wszystko
więzi w celach poniżej zera
ooo zimna wodo rodzicielko
ooo zimne kryształy zamarłe kryształy
wodne areszty, cele bez skrzydeł
a zimne skrzydła głodne euforii
po tamtej stronie restartują świt

****
więc zostały nam tylko białe noce lamp
spadliśmy ze schodów poniżej zera
rtęć nas opuszcza w dół i w dal
zmarznięte piórka
ach ach nagie piórka
ach nagie nóżki niby nóżki
stópki, paluszki przytuliła woda
a potem trzask
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****
Była pęseta nie było muchy
Nie było wrony, muchy i szkła
Kryształek cukru w szponach pęsety
Słodki kryształek dla wrony i muchy
****
Alarm
pod wodą w echach ostatniego trzasku
relacja on - line poniżej zera
Oooo zimne echo
reverb echo
Już po łopocie wrony, zamarł lot muchy
muchy tak cicho muchy tak zimno
Tak cicho i zimno
Jest łomot kry na fali
Z zamarzłej fali łomot kry
***
Panika dnia pod wodą?
autorytet ciszy
autorytet wody?
pomnik zasnął na dnie
tafle wody jak kalka chwili
która spadała w dół i w dal
i ach
zapowiadano chwilowe ochłodzenie
zimno było widać na oparach spalin
można je zobaczyć na rozbitym szkle
najlepiej pod lupą beznogiego żołnierza
co chciałby przebić stopę na rozbitym szkle
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ach nagie nóżki niby nóżki
stópki, paluszki
brrrrrrrrrrr
Była pęseta nie było muchy
Nie było wrony, muchy i szkła
Kryształek cukru wypadł ze szczypiec
Trzask

*********
A ja bardzo proszę
Żeby mnie przykrył lód
Więc pijemy wódkę na dużym lodzie
Stół jak spadochron opuszcza nas w dół
Szkło osobliwe jak kryształ cukru
Jest z nami mucha, wrona i szkło
Pijemy wódkę spadamy do dna
Choć nikt z nas nie widział góry
ani dna. Śpiewamy kolędy
słów brakuje i tchu
Jest Zimne Boże Narodzenie
Brrrrrrrrrrrrr
Jest chłód jak w Boże Narodzenie
Jest wódka i lód
okrągły stół
Wenus in peltz
Alarm nadamy poniżej zera
Alarm nadamy na falach brrrrrrrrr
Gdy marzną nóżki
szczypie w paluszki
W szponach pęsety
Lodu o rety!
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Trach!
***********
W kieliszku wódki kryształek lodu
W kryształku lodu mucha i stół
Na stole wódka w szponach pęsety
W kieliszku wódki lód
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BOHEMIA
w barach żiżkova opowiadają o tym czesacze chmielu
ewcia rewolucjonistka potrafi określić poziom wewnętrznego ph
wkłada palec pod żółty strumień i oblizuje
żeby oczyścić przestrzenie w których mieszkają ich domysły
do mycia zębów używa spermy
usterki chorych wizji usunie wdzięcząc się przed lustrem
zanim zniknie pokaże kolekcję zasuszonych małżowin
i tylko stukot overlocka niesie się w powietrzu nasyconym dymem
gdzie przed chwilą wsiąkła jak eter w ligninę
bo nie chodzi o nic więcej kuk rame lakat śaka reket
trzeba z ciszy uszyć dźwięk
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KOSZENILA
dziś masz do wyboru krajobraz siarczanych źródeł
w górach puebla gdzie nawróceni indianie upijają się pulque
a kaktusy mają kształt organowych piszczałek
albo leprozja w których chorym wstrzykuje się sok
indyjskiej rośliny chaulmoogra metaliczna purpurowa czerwień
trędowatych podobno znika zaraz po śmierci
na ołtarzach we wnękach ścian meksykańskich kopalń srebra
dopalają się świece
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KTÓRY KOŁUJE
Nad głową samochodu Zastał świat w nieporządku
nauczył się i Chodzi mu po wodzie pomysł
Żeby się odrodzić Pod postacią pistacjowych lodów
Jestem zmysłowy jak koral Prawdziwy którym strzela
Się z procy Trafisz ptaka Masz satysfakcję
Jak stąd do Buenos Aires i z powrotem to samo
Ptak który kołuje Wymaga serdecznej uwagi
Skreśla z nieba krzyże Pląta pustkę w wymiar
Beznaprawia Jest niepozorny Bo niezgadkowy
Dlatego nie latają krowy i dzieci nie łapie się na lasso

PUŁAPKA MYSZY
Łażą po niej robaki Ser rozprawiczony Na haiku wbity
Myszy są głupie Włażą do dziury Zamiast jeździć na Wakacje
Zimą pchają się Na cmentarz Historia im tego
Nie wybaczy Dałem się złapać Zalogować w krzesło
Wtopić w kolor nadburcia Ubiurowić Życie dało mi zwoda
i do zera dostałem W ostatniej minucie przypadkowy karny
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OBWARZANEK
W środku go nie ma Można się długo pukać w głowę
Nic to nie da Można krzyczeć i zagryzać Sromową wargę
Można się sublimować Kontestować Można nie można
Historia ma ślepe dzieci Trzeba je przydusić jak krety
Schować do worka I długo kopać aż znieruchomieją
Żeby się nie powtórzyło Koło bez krawędzi
Bez soli Bez maku Bez otwórz się sezamku

MIKOŁAJ
Mikolaj juz puka do drzwi
A z nim super filmy DISNEYA na DVD.
Aby je zdobyc Wyslij MIKOLAJ
na 71930 (1 zł/1,22 zl z VAT) Dla
najlepszych fiat PANDA i TV LCD
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POETĘ NACHODZĄ WĄTPLIWOŚCI
rano przyszła policja a w mieszkaniu bajzel.
mówię: to, co się stało, wcale nie musiało się stać,
i udaję, że jestem niewidzialny
widocznie działa, bo zaczynają mnie szukać
po szafkach, za łóżkiem i pod dywanem
wreszcie pan zagląda mi głęboko w oczy
ciekaw, czy wiem, czego szukają
wiem, że szukają mnie, więc mówię, że nie wiem,
na co pan wyciąga pałkę i puka mnie po głowie
jakby chciał się prędko skontaktować z kimś za drzwiami
pyta: co to? odpowiadam, że to krew.
pyta: co to? i pokazuje coś, czego nie widzę,
albowiem oczy istotnie zalane mam krwią
mówi, że to pokątne wyznania miłości własnej
i że mam przesrane.
mam przesrane, bo mam bajzel,
odpowiadam, a słowa więzną w gardle jak kamienie,
że trudno coś wykrztusić, choćby piasek.
to poważna metafora, mówi pan i pakują mnie w auto.
teraz wszyscy jesteśmy niewidzialni

<>

ZAJĄCZKI

opadły łebek ma ta wspólna latarnia
jakby po ciemku jej było albo za staro
albo jej się oczko z asfaltem puściło
i teraz szuru-buru kichawą po kamyczkach
i teraz stuku-puku sprężynką w to czarne
a kark przetrącony w dwóch miejscach
wyżej na wejściu i niżej u wyjścia
albowiem sporo się naniosło w kanalikach
naniosło się pana kamienia i pani rdzy
na dnie ich wspólnego czajniczka
z podkulonym ogonem wracają przedmioty
adresy ulubionych witryn internetowych
szuflady biletów regalątka książek
i tylko szaro-bure sygnały puszczamy
że coś się tam jeszcze zajęczy
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LOŻA
Paul Dahlke i Maria Dahlke
z dzielnicy Rossgarten
pierdolą się nieustannie
obserwuje ich myśliwy Wilhelm Preuss
polujący na krety i dżdżownice
dawno temu kilku z nas należało
do ostródzkiej loży wege zum osten
co znaczy: w drodze na wschód
czy nawet ziemia nie zatkała twoich ust profesorze ?

FORTEPIAN
wieczorem w wannie naostrzył paznokcie
i uśmiechnął się do swego odbicia w wodzie
nazajutrz podczas koncertu ogarnęło go szaleństwo
wracając do domu spostrzegł mocno zgarbionego mężczyznę
swoim wyglądem przypominającego fortepian
zagrać na nim a jeśli źle zabrzmi nastroić go ponownie
zagrać na nim a jeśli źle zabrzmi nastroić go ponownie
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UVE
Uve idzie z dzieckiem na łąkę
gdzie wiatr zagłuszy jej płacz
Diter naostrzył latawiec
chce na niego złapać jaskółkę
Uve przyciska dziecko do piersi
wiatr ustaje latawiec spada
Diter Diter niemądry chłopcze
na swój latawiec upolowałeś
płaczącą jaskółkę i jej pisklę

SONATA
mieszkanie obok należało do znanej skrzypaczki
kiedyś szli razem po klatce schodowej
i on odważył się do niej przemówić:
pani muzyka jest piękna
ona sprawia że czuję się jak astmatyk
pani muzyka skraca mi oddech
zaprosiła go do środka
długo rozmawiali
o geniuszu Schuberta
o zbyt wysokim czynszu
i o parku za oknem
powiedział jej że kiedyś
on też grał na skrzypcach
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że nawet ma je jeszcze w domu
ale brakuje mu jednej struny
pożyczył od niej strunę
na której się wieszał
ilekroć ona grała
sonatę a-moll
nie był to zwykły samobójca
był to raczej esteta
który na szyje zakładał
kunsztownie skrojony
skórzany kołnierz
od środka obity futrem
następnie wokół kołnierza
obwiązywał strunę
i dyndał
a łysawy okularnik
Franciszek Schubert
stał w rogu pokoju
patrzył na wisielca
śmiał się głośno
i bił rękoma
po wewnętrznej stronie
swoich ud
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w sztuce 1+1 może dać każdą liczbę za wyjątkiem 2
przyjdźcie do siebie nazajutrz. bo w przychodzeniu zapisana jest
magia, smutne zastanawianie się, którego boga by wezwać na
pomoc: Aspiryna? Klina? Wymiota? na wielu jest już o
wiele za późno. powiadam wam, niewierni, nawróćcie się w porę. oj,
opuszczasz mnie złota rybko, i ty wczorajsze menu. a jest
to dopiero początek pamięci – nawraca się ciągle czas:
preparuj mnie, przenikaj –
rozmieniają się usta,
rozwiązują staniki.
zza ścianami przecierają się głosy
szczere jak głos policji.
rozpuść mnie, namaluj, o błędna
od bębna do fugi,
przepuść mnie przez lustra napięte jak gamy.
i czuję jak przez roziskrzone zmysły
rozedrgały się morskie prądy –
panny avignonu zstępują z sztalugi.
wiatry są ciemne jak popołudnie. to była niezła noc zaklęta
muszelko. zaklęte kafelki czy posprzątacie się same? gwiazdozbiory
słoneczników, spirale mandarynki czy przemówicie? bo słyszę jak
przemawia do mnie w wielu językach kukułka. nie potępiaj mnie
doniczko sąsiada. zakazane podróże przez trawnik ułóżcie się same,
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Przeddzień jesieni
Matce
światła i czas latarek parujące jak mgły, wieczór
oblegający domy pełne ognia i nafty, zanurzenie
w głębi stawu i wejrzenie na całość istnienia, słowo miłość
poznane w języku ciała, lektury pospieszne jak przedostatnie dni
lipca – oto obrazy mijanego świata. czy to jedyne drogi pamięci?
Geber ibn Hajjan poruszający przekładnie materii, cisi alchemicy
widzący w szklanych konchach jak ostrożnie waży się koniec,
Maria Prophetissa i najcudowniejszy wynalazek epoki.
skąd się bierzesz kamieniu – poranku roześmiany
jak dziecko? w tej chwili we wszystkich zegarach w domu
utlenia się czas. a jednak nie wątpisz, że coś zostanie po tobie.
umierasz spokojnie, jak przedednie jesieni.
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II
a)
stworzenie jako obraz stwórcy. wszechświat
jako dwa pierwiastki. któż zdoła pojąć
ich ogromną miłość
i wzajemne ciążenie ku sobie?
b)
dwa kare konie stoją nad brzegiem morza.
antonius block gra ze śmiercią w szachy.
jego serce jest puste.
ta pustka to lustro.
c)
czarny pies wychodzi z klatki.
śmierć miesza się z życiem.
kto tego nie widzi jest ślepcem.
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REAL
W śnie ten w czarnym pyta, czy dam mu
chusteczkę, a przecież nie mam ani jednej
jego książki, więc jaka tam ze mnie zainteresowana
blogiem, kolorem i pismem activist, w którym suplement
najlepsza zabawa jest tuż przed końcem objaśnia
wszystko na kolejny miesiąc. Czy czujesz się
już zbawiony? Nie czas na emo wiersze. Krajowe
browary załatwią dziś wszystkie nasze problemy
w promocyjnej cenie, zapalniczka gratis. Więc
chodź i podpal mój świat, podam mu tę chusteczkę.
Niech się wytrze.
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IZBY
izolowana w stosunku do hałasu kuchnia,
w której można kolorować TV i zrezygnować całkiem
z odległej władzy dostawcy balkonów
w czas przelotnego deszczu,
gdzie człowiek ciężkiej pracy
może być pewien suszarki do włosów
monolog
to pokój i dwa łóżka, w których można ujadać,
zrezygnować z fotela na rzecz teczki
oraz łazienki w czas przelotnego deszczu
można też przystosować dla trzeciej osoby
składane krzesełko
monolog to również pokój na poddaszu
gdzie cenę redukuje 1,90 m wysokości:
dwa zrezygnowane łóżka w pokoju gościnnym
wyposażonym jak kuchnia w mikrofale
gdzie mistrz łóżka i teczki pojedynczej
może ją uzbroić w łańcuch, może też
łańcuch przystosować dla trzeciej osoby
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bilokal
to dwa miejsca i trzy łóżka, kuchnia wyposażona,
można w niej ujadać, teczkę uzbroić w łańcuch dwułóżkowy
mistrz sypialni jeśli zrezygnuje z balii w łazience
w czas przelotnego deszczu to ma bilokal i dwa miejsca
a to już świta, może wtedy ujadać w pokoju gościnnym
uzbroić kanapę dwułóżkową a nawet
przystosować ją dla czwartej osoby
trylogia
trzy miejsca i cztery łóżka, z drugiej strony gotowanie
mistrz sypialni może rozłożyć kanapę, Francuzi wolą łóżko
ale jeżeli jesteście gotowi zawrzeć, wyrzucić na wolny brzeg
i zrezygnować z kampanii łóżko, obyć się bez parasola
to czeka was wesołe miasteczko, drzewo sosnowe,
przybliżająca apteka, szpital z możliwością dializy
i kiosk z wyposażeniem do palenia. Warto zawrzeć.
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PIĘKNI MARTWI CHŁOPCY WYSYŁAJĄ POCAŁUNKI
niesiono przez nasze wsie trumienki
wyglądające jak bombonierki ze słodką
zawartością – żadnych niespodzianek
śpiewano a lament zalepiał usta jak farsz
niebo w kolorze rozgotowanej kaszy
marzec mógł być dobrym miesiącem
gdyby się nie skończył – teraz kartonik
i ciało jak rodzynka w spoconej garści
w każdej z trumienek powietrze gęste i cierpkie
jak przeleżały agrest zbierany w smutne dni
kiedy nieprzeczytane książki i niekochane
dziewczyny to ta sama przebojowa historia
wyobraź sobie nikt nie płakał - robiono zmarłym
zdjęcia a oni się uśmiechali odwzajemniali pocałunki
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BARTEK UMIE SOBIE RADZIĆ Z UMARŁYMI
ucieczka zakłada tęsknotę
w. bonowicz region
wyłowione z rzeki dzieci są martwe
nic ponadto - na jaką przynętę złowiono
te aniołki czy kiedykolwiek żyły z jakich
stron przypłynęły i po co – nie wiadomo
w naszej okolicy masowo topiono kocięta
nocą wracały wchodziły w sen jak w rzekę
kotłowała się ciemność była jak bagaż
w którym wrzucono nas do rzeki
także tak – woda zamiast powietrza
pęcherzyki płucne i usta nie do pary
nie da się ukryć – ktoś czeka na dnie
ma ciepłe dłonie i twarz wtopioną w tło
bartek uczy się pływać w brzuchu ma dzieci
przebrane za kocięta rodzi je dłońmi - nieważne
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JESZCZE PRZEZ CHWILĘ

Wrocławski Plac Wolności nie jest już tym samym placem. Pozostały obnażone plecy
kościoła św. Doroty. Cegły nie muszą być obnażone, a jednak są.
Nagość która przetrwała stulecia ludzkich klęsk.
Dzisiaj trochę myslałem, ale też wcale nie musiałem.
Ona była i też wcale nie musiała być. Byliśmy pod chmurami. One nie miały nic do
tego i też nie musiały mieć.
					

W tym miejscu trzeba zdobyć się na szczerość.

Nie znam jej imienia, a jednak jestem zuchwale pewny, że w tym mieście czeka na nas
jeszcze coś co się może zrymować. Z całą pewnością razem próbujemy czekać
tu na zbawiciela, ale nie chcemy mu się napraszać.
W końcu to on zbawia, a nie my.
I nikt rzeczywiście się nie spieszy tylko ufa.
Czekając podglądamy staruszki karmiące gołębie, sprzedające dzikie kwiaty
i  żebraków prowadzących ze sobą długie, nocne rozmowy.
Mamy czas, jesteśmy młodzi.
Ona odwróciła się plecami do kościoła św. Doroty.
Gdyby chociaż zdobyła się na szept mógłbym z niego wyczarować kolejny dzień. Bo

<>

przecież szept jest kolorowy. Ale go nie ma.
Tylko plecy naszych Matek.
Ona czeka na powód i chce być dobrze poznana.
Chce aby się na niej dobrze poznano.
Każdy naiwnie wierzy w jej niewinność, bo nocą
zamienia się w opiekunkę sierot - matkę nocnych ciem.
Teraz rodzi ciszę w cieniu pleców św. Doroty.
Będziemy jeszcze pewnie tak stać przez chwilę dopóki nie urodzi
i nie zostanę ojcem.

<>

[ W NOCY SAMA LEKKOŚĆ]
W nocy sama lekkość.
W oprawce kałuż kry zamarzniętych
świateł.
Nie ma żadnego ruchu. Nie
ma nad czym panować. Skręcony
kark wiatru zastyga w zamieciach bram.
Spełzłe krzewy łykane
przez łęgi powietrza przetrzymają
kryształy chłodu.
I tylko to nie ulega
wątpliwości, że potrafimy żyć
podzieleni.

<>

AMNEZJA
wraca
wrażenie, że coś nas mijało jak dziką wyspę
i wsiąkło w jej grząski grunt
niewidocznie.
o zmierzchu jest już tego pełno. miasto zamienia się
w morze.
przed każdym skrzyżowaniem reflektory samochodów
kołyszą się jak ławice świetlistych ryb
w toni wieczoru.
gdy pękną tafle ścian, przejdziemy przez dzielnice
bez nazw, odbijając się z mulistego dna.
oko otwarte na przestrzał
i migawka :
rosnąca, głębinowa fala. centyliony światów,
jak granat nocy wdzierający się w skrzela.
poranna stopklatka. mieszkanie przy stacji. tory. tory.
pociągi zstępujące na wychłodzoną ziemię. głosy.
wyrwa w pamięci. jedynie pewność potopu
czającego się w deltach ulic.
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STYKS
pytałaś, więc przyszedłem do ciebie zza styksu
tutaj i teraz czuję się jak powtórnie
przychodzący. po twojej stronie gęstnieję
wchłaniam świat, pożeram go, połykam,
aż cały przedostanie się do krwiobiegu,
zainfekuje mnie po krańce, aż stanę się
jego korzeniem. najpierw pokażę ci
jak pozwolić przeniknąć się toksynom.
nie będziesz umierać długo.
twój wzrok podszyty mgłą będzie gasnąć.
potem spróchnieją ci tęczówki, lecz zdążysz
ujrzeć martwy organizm zamknięty jak drzewo
w zeschłym liściu. uczepieni siebie przetoczymy się
powoli, odsłonimy owal czerni, który został po mnie,
na drugim brzegu.
śnij o martwych rybach, płyń wśród nich
falą ciemności po dnie. oszalej od ciszy,
rozerwij sieć, obudź się po drugiej stronie.
czekaj na odpowiedź

<>

ZIMAJ
W mojej duszypułce zimaj,
chociaż ludziewanny się cieszą,
jazzrywają kwiatysiące.
W mojej duszypułce zimaj,
tylko płaczekanie, nadziejabłoń,
z której zrywam siebie wiaręką
wciąż na nowoc.

KSIĘŻYCAŁUN JASNOCY
Księżycałun jasnocy, znowiu,
błagambrozja Twoich warg, pragniebo.
Zmysłyszenie, w które uciekam, martwój.
Ukorzenie drzew i warkoczerwce, stanowią
jedno życiało, w które się muzapadam. Trwanie,
i nie potrzeba już reszty. Minutykanie
zegarów, płaczarowanie.
Nigdy nie uwolnię się z tych wenocy. Zawsze
już będę tym samym strachłopcem,
bojącym się mokropnie tłumilczących
grubych codziennościan.
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SŁOWIECZÓR
Słowieczór, ciszamotanie się serc,
ucieczkawka, ból miłościska.
Twoje szałzy, chcę je pozbierać, zlać
do flakonikogo. Nie umiem.
Niedługo znowu nadejdzie niegodzień,
zajmiemy się życiemnością,
dnem uczuć. Ucieczką.
Ale zostanie pamiętaniec,
chwil pięknych, choć smutnych,
cudowniebieskich. Naszych.

<>

aż. awaryjne lądowanie na kurze łapki
adorując
bluszcz błagał
cierpliwie czekała
dodając do e. emocji
filigranowe granulki hazardu.
horyzontalne igraszki jednoczyły
kameleona.
lawinowo, łatwowiernie łącząc
w matowe matryce.
Nocą nieujarzmiona natura obnażała
omdlały ósmy paragraf.
piegowata patera pewności pilotowała
powoje puchatego rajdowca.
ramię w ramię.
rekordowo, relaksowo i rezolutnie
sekretem sekund, skalą skandali
studzili tekst
teatr urokliwy, uwagą ubarwiony
wielbił walory varietes.
wielowymiarową wiernością
występowała zachmurzona
zalotna zmienniczka.
zziajana żabka żonglowała życiem.

<>

<becar@interia.pl>
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WNĘTRZA MOJEJ BYŁEJ DZIEWCZYNY

Wnętrza, do których się już nie powróci. Pamięta się ich kompozycję, jeszcze chwilę unoszą się w tobie, ale
wiesz, że zaraz wygasną. Musisz więc o nich napisać. Tyle ile pamiętasz.
Podwójne drzwi. Pierwsze z nich białe, podobne do wszystkich drzwi na klatce. Obok dzwonek z karteczką z
nazwiskiem ukrytym pod kawałkiem plastiku. Napis zrobiono pewnie jakimś zmywalnym pisakiem, litery z niego schodzą,
część już wyblakła. Na samym dzwonku jest wypukły symbol dzwonka. W ciemnościach wskazuje drogę do mieszkania,
chociaż niepodobna go pomylić z włącznikiem światła. Na półpiętrze na bielonym wapnem parapecie stoją w donicach suche
badyle. Sypie się ziemia sucha na popiół.
Wygląda na to, że wychodzisz. Ale dobrze, nich będzie - schodzisz po schodach. Ilekroć dotkniesz poręczy obitej
plastikową, niebieską sklejką, drżenie rozchodzi się po całym budynku. Kilka razy je trącisz, a dźwięk zacznie narastać i
przypomni dźwięk czegoś, co wspina się ciężko po schodach, ma zamiar wedrzeć się do mieszkania i zaskoczyć śpiących
domowników. Betonowe schody mają zaokrąglone krawędzie, przysypane jakimś proszkiem. Jesteś na parterze. W drzwiach
gruba szyba zbrojona drutem. Niewiele przepuszcza światła, w tym miejscu zawsze panuje suchy półmrok, ogrzany przez
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kaloryfer. Wychodzisz z klatki. Na domofonie dwa przyciski stopione, nadpalony kawałek zapałki między resztką przycisku
a obudową. „Dla Elizy”, tak tu jest dla Elizy, w bloku obok jest „Love Me Tender”. Jej ojciec wydzwaniał zawsze pełne
cztery takty.
Nie wychodź jeszcze, wróć. Jesteś pod tymi drzwiami, podobnymi do innych drzwi. Mógłbyś uwierzyć, że tak
wygląda alegoria drzwi, platońska ich idea. Białe, nierówno pomalowane, w niektórych miejscach przebija kolor drewna,
czy raczej tej płyty, z której te drzwi zostały zbite. Naciskasz na klamkę, na ideę klamki. Klamka powinna być z aluminium,
aluminium jest lżejsze od powietrza i otwiera niebiosa. Widzisz cięższe drzwi, charakterystyczne prostokątne wypukłości.
Są czerwone, to żywa czerwień. Zamiast klamki - gałka, ciężka i nieporęczna. Drzwi zewnętrzne mogą otworzyć się tylko na
zewnątrz, wewnętrzne dają się jedynie wepchnąć. Gałka jest tylko z jednej strony, gdy jesteś na klatce, za niezamkniętymi
drzwiami zewnętrznymi ciągniesz za nią. Zamek zatrzaskuje się, gdy zamknie się drzwi, nie trzeba nawet przekluczać.
Wtedy zaczyna pracować wyobraźnia i widzisz, że klucz został na stole w kuchni. Znikąd ratunku. Ojciec wróci za kilka godzin
z pracy, czeka ciebie kilka godzin poznawania schodów i wycieraczki. Liczenia szczebli w poręczach. Nasłuchiwanie który
sąsiad włączył odkurzacz lub telewizor, który spuścił wodę. Słuchanie, jak woda płynie w ścianach, jak w murach płynie brud,
kurz, złuszczony naskórek, litry gówna. Podnoszenie się na każdy dźwięk otwierających się drzwi na klatkę.
No dobrze, nie wychodź. Chcesz wyjść, to widzę. Wróć. No dobrze. Wejdź. Jest cicho, słychać tylko lodówkę, jak
chłodna woda obraca się między mięsem a mlekiem. Pchnij te drzwi. Okna są zamknięte, nikt tego zamknięcia nie usłyszy.
Jest cicho. Okno w kuchni wychodzi na północ, wychodzi na plac zabaw. Wychodzi na siatkę ograniczającą boisko do piłki
nożnej. Kilka razy siedziałeś na wilgotnej ławce i słuchałeś bawiących się dzieci. Czekałeś.
Jesteś w środku, nie musisz na nikogo czekać. Drzwi same ustąpiły. Światło w kuchni jest nieco żółtawe - siatka
broni przed owadami. Jest właśnie żółta, przepuszcza tylko żółć. Ściany są czerwone, czerwone jak drzwi. Nie widać ani
kawałka bielonej ściany. Wszystko wybite w drewnie, wybite w czerwonej boazerii. Jest żywa jak drzwi. Chcesz wyjść.
Z uporem powraca ta chęć. Ale nie możesz się wycofać, skoro tak daleko zaszedłeś. Równe i szerokie drewno boazerii. Spod
czerwieni wystają sęki, wystają słoje. Gdybyś miał trochę więcej czasu, mógłbyś policzyć, ile lat ma ten szkielet, który obrósł
kuchnią. Między deskami gruby, pleciony, lniany sznur. Czerniony. Na takim sznurze sprowadza się na dół grobu trumny, taki
sznur zostaje w grobie. Białe rękawiczki, złożone jedna w drugą też. Tak, to musi być ten sznur. Sznur żałobny, jak kondukt,
ciągnie się mocny. Podtrzymuje kuchnię, podtrzymującego mięśnie matowej boazerii.
Jest żółto i słońce wędruje po ścianach. Wydajesz się też żółty. Ale gdy staniesz na linii światła, staniesz na jego
miejscu, twoja skóra czerwienieje. Czerwienieje jak ten mięsień. Przesuwasz dłoń bliżej, aby stała się czarna jak sznur. Jak
ta melancholia, jak to miejsce, które istnieje z daleka od ciebie i w którym byłeś na pewno po raz ostatni. Tu jesteś w istocie.
Za tymi drzwiami podobnymi do innych drzwi. Za klamkami lżejszymi od powietrza. Jesteś tu. Obracasz się i oglądasz swoje
dłonie. Są lżejsze od powietrza, są klamkami, otwierają i zamykają.
Jest cicho. Płyny w lodówce krążą, w tym żyłotoku, i chłodzą. Mieszają ze sobą schab i twaróg, dżem i makrelę.
Posadzka jest zimna, stoisz w butach, ale czujesz jak to zimno unosi się od twoich stóp. Jest coraz wyżej, za chwilę obejmie
kolana. Starasz się te kolana rozchodzić, aby stawy nie zlodowaciały, nie pokryły się szronem. Posadzka jest zimna. Żaden
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krok nie odcisnął się dźwiękiem. Zimno w lodówce dotyka jajek i warzyw.
Jest już lepiej. Patrzysz na sufit. Przeżywasz to i uczestniczysz. Sufit wygląda tak samo jak ściany. Czujesz te
plamy tłuszczu. Trzymają się tej grawitacji, grawitacji drzwi, mięśnia i konduktu. Żałobnika w przyciemnionych okularach,
grabarza pijanego o włosach pijanych od czarnej pomady. O ćwiczonej powadze. O powadze doskonałej, o idei powagi.
Wolisz mówić o śmierci, o jej ceremonii. Zapominasz o wnętrzu, które rozkopujesz sam w sobie. Szafki są czerwone i mają
takie same kasetony jak drzwi. Na drzwiach wewnętrznych i czerwonych był napis. Zapomniałeś o tym powiedzieć, o tym
sobie przypomnieć. Więc niech ja to powiem. Był tam napis. Był tam inicjał. B.E. - jakiś prosty teutoński gotyk.
Ale zapomnij o ludziach, którzy tu mieszkają. Dziś interesują ciebie tylko wnętrza, bo czy byś mógł bezkarnie tu
wrócić, gdyby to miejsce ktoś jeszcze zamieszkiwał? Nie można łatwo zaludnić miejsca, które ty teraz wyludniłeś i poruszasz
się w nim bezkarnie. Nie ma nic szczególnego doprawdy w tym pomieszczeniu? Nie ma lodówki, w której namacalnie i głośnie
krąży chłód? Dobrze. Nad stołem wisi stelaż z lampą. Choćbyś nie wiem, jak długo miał myśleć, jak długo zaklinałbyś, nie
przypomnisz sobie, jak ta lampa wygląda. Czy ma abażur, byle skromny? Czy nad stołem unosi się nieosłonięta żarówka?
Nie wiesz. Czujesz się tutaj coraz mniej pewnie. Tracisz powoli to pomieszczenie. Patrzysz więc w inną stronę.
Palniki, przy ścianie, zaraz obok drzwi wyjściowych. Nie ma przedpokoju, tutaj go nigdy nie było. Poprzez
podwójne drzwi, od razu z korytarza wchodzi się do kuchni. Z bielonego korytarza do pożółkłej kuchni. Może od tłuszczu
z sufitu, może od siatki przeciw owadom między szybami. Naderwanej, z kilkoma wysuszonymi muchami. Muchy tutaj
zwykle nie dolatują, trzymają się pewnej wysokości. Czasami ćma zaplącze się w oczy tej siatki, zaplącze się w tłuszcz,
wyglądający jak plastry miodu. Okap nad palnikami, tłusty. Kilka przycisków. Trzy do wentylatorów, dwa do świateł - do tego
zapomnianego źródła umocowanego na drewnianym stelażu, jedno na panel wyrastający zaraz obok zlewozmywaka.
Jest czysto. Pod zlewem z dwoma komorami śmietnik. Brązowy i żebrowany, wyściełany czarnym workiem na
śmieci. Czarnym jak sznur żałobny, trumienny. Jedna komora zlewu na brudne naczynia, w drugiej płucze się czyste naczynia.
Prosta organizacja, prosty odruch. Lewa ręka myje, prawa ręka płucze. Lewe oko myje, prawe oko płucze. Niezachwiana
symetria, niezachwiany podział. Zlew nagrzewa się czasami od kuchenki, teraz jest zimny i niezachwiany. Woda w brudnych
naczyniach się nagrzewa, odżywają resztki. Łączą się smaki. Mleko kipi. W prawej komorze, w prawej ręce i w prawym oku
wszystko się suszy. Panel jest czysty, nie ma żadnych sztućców. Poniżej blatu krajalnica do chleba. Nie pamiętasz marki.
Zacinającej się marki, ostrej marki, która powoli swoim ostrzem napoczyna plastikową obudowę. Gdy podniesiesz firankę,
a krajalnica jest zaraz obok okna, zobaczysz okruchy. Żywe kultury chleba. Powoli zasychające się w sobie. Wszystkie
z razowej mąki, wszystkie z tej samej piekarni, z tej samej formy. Niezachwiana organizacja.
Za oknem siedzisz na ławce i oglądasz, jak dziewczynka bawi się na huśtawce. Nogami odpycha się w powietrzu.
Wychyla się. kiedy jest daleko od ciebie, myślisz sobie, że ona się huśta tylko dla ciebie, patrzycie sobie w oczy. Macie po
pięć lat. Bawicie się w dom i rodzinę, co noc macie noc poślubną. Sypialnia jest zaraz za krzakami dzikiej róży. Koleżanki i
koledzy z podwórka niby odwracają wzrok, idziecie do pracy, w pracy nie jest tak źle, opowiadasz kolegom, na czym polega
ciało żony. Żona opowiada koleżankom, że ciała mężów są zabawniejsze niż ciała żon. W pracy jest się krótko, mało się
zarabia, żona robi kotlety z błota i piasku. Surówkę z trawy. Bijecie dzieci, aż gubią guzikowe oczy, aż wyłysieją, aż odpadną
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im plastikowe głowy. W domu mówisz, że w pracy było ciężko. Nie macie o czym ze sobą rozmawiać, więc czekacie na noc,
kiedy wszystko będzie jasne. Oczywiste. Będzie znów noc poślubna i nazajutrz obudzicie się i nawet nie będziecie pamiętali,
czy wszystko to się zdarzyło.
A teraz ona się huśta, widocznie jest weekend. W weekend można się huśtać, dzieci leżą pod huśtawką.
Obwąchuje je pies, próbuje wgryźć się w ich plastikowe włosy i zbyt duże głowy. Ona dalej odpycha się od powietrza. Lubisz
na nią patrzeć, siedząc na tej ławeczce, wilgotnej i butwiejącej. Gdy będzie cieplej, ławeczka się rozpadnie. Patrzysz głębiej
w oczy żony. Patrzysz na jej uda, są mleczne. Wiesz, że należą do ciebie i tej pewności nikt w tobie nie zachwieje. Odpycha
się dla ciebie.
Jesteś w środku, jesteś wewnątrz. Patrzysz przez wysuszone owady na żółtą sukienkę dziewczynki, na żółtą jej
skórę, na żółtawą trawę, w tej żółci nawet ławka nie wydaje się tak zielona i wilgotna. Lodówka się wyłączyła, chłód spływa.
Zamrażają się dżemy. Odmrażają się nogi zwierząt. Odmrażają się azotany i pleśń. W kuchni jest centrum, jest serce. Są
drzwi. Jest ściana czerwona od mięśni, żyłowana żałobą. Jest szyba, żółta od wysuszonych owadów. Żółta od plastrów
tłuszczu. Wszystko powraca powoli na swoje miejsce. Sufit nie jest pełen czerwonych kasetonów, wypukłych, żyłowanych
żałobą. Jest pokryty ciężkimi belkami, widać kawałki muru, ale zakryte jakąś seledynową farbą. Widać to, wszystko powraca
na swoje miejsce.
Możesz się uspokoić, bo żarówka jest osłonięta przez pierścienie z masy perłowej, nałożone na siebie
cylindrycznie. Z imitacji masy perłowej. Z taniej, lekkiej imitacji. Jak białe kłamstwo, jak niewinna zdrada. Łazienka? Pokój?
Można tam dotrzeć przez mięśnie i żałobę. Wchodzisz do pokoju, który leży najbliżej drzwi wejściowych. Jest ciemno, nawet
nie czuć zapachu tej ciemności, zapachu śpiących ciał, zapachu przesuwających z nich z wolna snów. Czarne czarne zasłony
przykrywają czarne czarne okna. Na czarnych czarnych meblach stoją książki w czarnych czarnych okładkach, czarne
czarnych sprzęty w czarnych obudowach. Tapczany przykryte czarną czarną narzutą. Baśniowe.
Przy jednej ze ścian z cegieł związanych lekką, pomalowaną na seledyn zaprawą, ułożono kominek. Wewnątrz
kilka nadpalonych drewienek. Ktoś węglem drzewnym dla niepoznaki zaznaczył palenisko. Kiczowate figurki z kości
słoniowej. Słonie podnoszące trąby. Kość słoniowa i zrobione z niej postaci słoni to wielkie synekdochy, to fraktale, gdzie
najmniejsza część odpowiada całej strukturze. Na ścianach przecięte ze sobą miecz i szabla. Pośrodku pordzewiały hełm z
czasów ostatniej wojny, dokładnie na potylicy ma otwór, w którym niegdyś zabłąkała się kula.
Wracasz na chwilę do kuchni. Przecież zaraz nad tą krajalnicą wisiał kiedyś telewizor, wydawało się, że wisiał. Na
półeczce umocowanej zaraz pod sufitem. Telewizora nie było jedynie w łazience. Wszyscy domownicy mieli ten problem –
z początku gdy telewizor pojawił się pod sufitem, karki bolały od patrzenia. Później z każdym dniem mięśnie się rozciągały.
Oglądali telewizję, jedząc w ciszy. Zadzierali głowy, patrząc w talerz telewizora. Mięśnie rozciągnięte, mogliby obracać
głowami dokoła szyi. I ten wzrok jak mięsień. Przypomina ci się, że te deski są pociągnięte farbą, która zabarwia się nasienie
bydła. Tak jest, nasienie bydła. Dobrze sobie przypominasz. Chyba o to chodziło.
Wróćmy do pokoju. Ciemno. Dopiero teraz chyba zrozumiałeś, że każde pomieszczenie jest utrzymane w innej
kolorystyce. Czerwona i żółta kuchnia, nasienie i tłuszcze; pokój - czarny jak sznur, na którym opuszcza się trumnę. Czarny
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jak żałoba, jak kondukt żałobny. Jak płaczki pogrzebne. Jak dobry Jezu a nasz Panie. Wszystko czarne, pociągnięte czernią,
czernią nie do ogarnięcia, której przesnąć nie można. Światło jej nie zamknie w konturze. Półki z klasyką literatury, półki z
sienkiewiczami i konopnickimi. Półki z mein kampf wydanym na biblijnej bibule. Półki z podręcznikami budownictwa, półki z
konstrukcją maszyn parowych i mostów.
To nie jest ten pokój, wychodzisz z pogrzebu. Patrzysz teraz na sznury, trumna już pod powierzchnią wzroku.
Teraz wzrok jak mięsień. Jesteś w łazience. Sufit jest wyłożony płytą, na którą naciągnięto drugą zwierciadlaną płytę.
Optycznie powyższa łazienkę. Przybory do golenia, pasty do zębów. Żyletki na wysokości wzroku dziecka. W szafce nad
zlewem płyn do mycia protez. Wstydzi się i chowa się za włącznikiem wentylatora. Cicho rzęzi. Klapa od ustępu zawsze
spadała, pamiętasz? Trzeba było podtrzymywać ją kolanem. Małe oczko. Krople moczu na podłodze. Na granatowej podłodze.
Wszystko tu w granatach. Inna kolorystyka.
Pierwszy raz znalazłeś się tu już po pięciu minutach, odkąd przyszedłeś do mieszkania. Taki wstyd. Później
zmieniła temat - na perspektywę, to lustrzane sklepienie, pod którym oddanie moczu przypomina eucharystię. Wygląda
jak te deum laudamus. Jakże piękne jest serce Chrystusa, jakże piękne są jego myśli. Czy Chrystusowi, gdy już pokazał
się swoim uczniom, zasklepiły się otwory po gwoździach? Czy to napięcie powierzchniowe uniosło jego święte kroki ponad
bezmiarem wód?
Wejdźmy może do pomieszczenia, w którym nie byliśmy. Jest niebiesko. Niebieska kołdra, niebieski dywan,
niebieski dywan przybity gwoździami do ściany. Na nim wzory deklinacji łacińskiej, wzory łacińskiej składni. Na nim słodki,
kiczowaty obrazek Matki Boskiej z Dziecięciem. Jest podpis, ale nie możesz go przeczytać. Może być to Jezu ufam Tobie,
może być to pod Twoją obronę uciekamy się, lecz zarósł on w twojej pamięci. Nie ma na ten napis już miejsca. Zastąpiło go
jakieś imię lub tytuł książki. Ale pamiętasz kolorystykę tego rysunku. Pastele, lekko rozwodnione, tylko twarze pociągnięte
mocniejszym przyłożeniem pędzelka. Bo do rysowania szczegółów twarzy są małe pędzelki, pędzelki grubości włosa do
pociągania włosów. No i łóżko, na nim niebieska narzuta. Miła w dotyku. Znasz ją i jej zapach, który pachniał później
wnętrzem tej, która ten pokój zamieszkuje. Pachniał jej potem, odciskał się na tym kocu cały obrys jej ciała. Święty całun,
tak go czciłeś. Teraz zauważasz, że jest niebieski.
Śniło znów ci się, że tam wróciłeś. Nie wiedziałeś, co powiedzieć jej rodzicom, jak samemu sobie wytłumaczyć
swoją obecność w tym mieszkaniu. Ale oni potraktowali ciebie, tak jakbyś w ogóle nie odszedł na zawsze. Potraktowali ciebie
jak starego domownika, któremu należy się miska strawy i dobre słowo. To był dziwny sen. Wszyscy byli ubrani w nim jak
w starym kinie. Mieli inne twarze, jakby ktoś się pomylił w obsadzie. Ale to byli oni. Zauważyłeś, że nic się właściwie nie
zmieniło w wystroju, poza jednym szczegółem. Panu domu zdjął ze ściany jedną ze skrzyżowanych ze sobą szabli i przypasał
ją do swojego boku. Tak chodzili wokół ciebie, klaskali dłonie, a gdy zaklaskali, wbiegali czarni słudzy i wnosili półmiski
z potrawami. Dobrze, to był tylko sen. Meble były białe, niewinne. Nie nosiły ze sobą śmierci i inseminacji. Nosiły ze sobą
strach przed płodnością i testy ciążowe ukryte głęboko w białych szufladach.
Kiedyś pijany powiedziałeś jej, że boisz się tylko dwóch rzeczy: życia i śmierci. Nie wyjaśniłeś jej, co to oznacza.
Nie powiedziałeś, że liczysz dni do jej miesiączek, że to odmierza ci czas. Czy wiesz, że miesiączki kobiet mieszkających
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w jednym pokoju po pewnym czasie się zrównują? Czy wiesz, że ta, która dominuje, panuje również nad nocą, czasem
i miesiącem? Miesiączka tej słabszej się przesuwa, kobieta niepokoi się. Brzuch zaczyna twardnąć, wyobraźnia nakazuje
przeżywać jej młodości nad ranem, pochylać się nad muszlą, czytać ulotki testów ciążowych, uczyć się ich na pamięć,
szanować swój poranny mocz. Miesiączka tej silniejszej jest jak zegar, ona właśnie niezmiennie oddziela to, co kategoryczne,
od tego, co małe, słabe i kruche. A pamiętasz ten lęk, ten pierwszy lęk, który towarzyszył wam od początku? To, że za
poruszaniem się w mięsie stoją wielkie instytucje ojcostwa i małżeństwa?
Pamiętasz nawet tamtą pościel, pamiętasz nawet tamten koc. Pamiętasz figurki z masy solnej. Jedna z nich
przedstawiała łosia z rewolwerem. Zawsze kupowałeś badziewie na jej urodziny, na kolejne rocznice. Nieważne było, że drogie czy
tanie; ważne stawało się to, że było to łatwe. Łatwy prezent na urodziny i kolejną rocznicę. Wchodziło się do sklepu z badziewiem
i brało się szkaradną figurkę, te najbardziej szkaradne nadawały się do tego najlepiej. Dawało się, a ona mówiła, że słodko,
i cieszyła się, i stawiała obok innych szkaradzieństw z masy solnej. Cała kolekcja urodzin i rocznic. Cała kolekcja walentynek
z podstawówki. Ona i ja na zdjęciu - jakby cali z pluszu. Podłoga z sośniny. Odkształcająca się po każdym kroku, wszystkie
sprzęty na gumowych nóżkach, byleby tylko nie zarysować i nie wgnieść. Te sprzęty rządziły zwyczajami. Gdy nie mieli co
zrobić ze swoim życiem, przemeblowywali mieszkanie. Niebieskie żaluzje, rzadko kiedy odsłaniane.
Coraz mniej pamiętasz, coraz więcej mija. Radio ustawione cały czas na jedną stację. Radio Zet, bo rmfka daje
za dużo basu. Sąsiadom na dole drży obraz w telewizorze. Powinni im płacić za tę wierność i dyscyplinę. Ich dłonie na razie
tylko swędzą. Później wyrosną na nich stygmaty.
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SMAK YŌKANU

Wieczorem z ogrodu zniknął pogodny, zielony wąż. Podobno ochraniał rodzinę Nayenezgani od tysiąca lat. Berenika rozplotła
warkocz. Odnalazła na niebie Wielką Niedźwiedzicę, spojrzała w lewo na gwiazdy Warkocza i dalej w lewo na jaśniejszego
Arktura.
Napi był starszy od Bereniki o czterdzieści lat. Żonę kupił, kiedy była jeszcze młodziutką dziewczyną. Jej rodzice byli
ludźmi niezwykle biednymi i wciąż pożyczali pieniądze, bo mimo ciężkiej pracy, nie potrafili utrzymać rodziny. Z siedmioro
dzieci, przy życiu pozostała tylko Berenika i jej młodszy brat Biko. Reszta zmarła od chorób i z głodu w czasie suszy. Napi
wykupił długi rodziców Bereniki, ale zażądał dziewczyny dla siebie. Obiecał, że pośle ją do najlepszych szkół tańca i magii,
i że zapewni jej dobrobyt do końca życia. Nie bez znaczenia było i to, że przyrzekł włączyć Biko do swojego orszaku. Płacząc
z upokorzenia i żalu rodzice zgodzili się oddać Napiemu córkę.
Stary pan dotrzymał słowa. Berenika ukończyła najlepszą szkołę tańca i magii, Biko dołączył do jego orszaku. W cztery lata
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po zamęściu Berenika powiła Napiemu córkę, którą pokochał od razu i całym sercem. Dali jej na imię Benten.
Berenika wyszła do letniego ogrodu. Krzewy pachniały upajająco, latające ryby kreśliły nad stawem nierealne wzory.
Rześkość powietrza udzieliła się myślom i liliom wodnym, które śpiewały zwiewnie i zwiewnie kołysały białymi dłońmi.
Kiedy zrobiło się chłodniej i ciemniej, Berenika otuliła szalem ramiona i niespiesznie wróciła na taras. Benten miała już
siedem lat, Napi dawno zasnął zmęczony. Jej stary mąż coraz częściej zasypiał przed nadejściem wieczoru, zniędołężniał
i wymagał opieki. W niej grała tymczasem krew, była młoda i chciała używać życia. Z żalem patrzyła na światła po drugiej
stronie zatoki, gdzie w gwarnym mieście spotykali się kupcy, dyplomaci i sławni żołnierze, gdzie odbywały się festyny
i turnieje, a w sklepach sprzedawano towary z mórz całego świata. Rozmyślając potrąciła powieszone zwłoki zielonego węża.
Zwisał z krzewu tarniny na postronku ze splecionych łusek. Przerażona nie mogła wydobyć słowa i długo stała bez ruchu.
W końcu, odwracając głowę, zdjęła gada z gałęzi. Z rozwartej paszczy wypadł mały cukierek yōkan, słodycz z wodorostów,
prażonej fasoli i trzcinowego cukru. Berenika podniosła go i ukryła we włosach.
Nazajutrz zaprowadziła Benten do szkoły. Nie powiedziała Napiemu, ani córce o śmierci węża. Poszła natomiast do Mistrza
Haoma, który nauczał magii. Mówiono o nim, że żyje już trzysta lat, że nocą połowa jego istoty przemienia się w eter, druga
zaś odzyskuje młodość i siłę. Powiadano także, iż aby to osiągnąć, Haoma pożera żywcem nocne ptaki.
- Po co tu przyszłaś? To, czego nie chcesz słyszeć jest w tobie. Nie potrzebujesz rady.
- Mistrzu, ktoś zabił naszego węża!
- Stało się. Strzeż daru. I obdaruj tylko tego, kto zabija beztrosko – tylko on ma prawo zakosztować słodyczy. Nie waż się
spróbować yōkanu choćby jeden, najmniejszy raz.
- Ale dlaczego?
- Idź już. Tyle wystarczy wiedzieć, aby uchronić się przed sobą. Pamiętaj – podaruj yōkan właściwej osobie. Wiedz, że nawet
właściwa osoba może zakosztować słodyczy tylko trzykrotnie. Jeśli się pomylisz albo zgubisz dar, każde serce, ku któremu
otworzysz własne serce, pokryje się smoczą łuską.
Berenika wyszła oszołomiona. Co jej groziło, gdyby odważyła się zakosztować smaku yōkan? Jak rozpoznać osobę, której
należy przekazać dar? Kto i dlaczego zabił zielonego węża?
Tego wieczoru Napi przyjmował gości. Byli to trzej kadeci z morskiej szkoły kupieckiej, której honorowo przewodniczył.
Berenika przygotowała dla rozluźnienia nastroju ciepły, alkoholowy napój i wiele ryżowych kulek na liściach. Benten
malowała kredkami światła miasta. Kredki pochodziły z dalekiego kraju, który cały podobno leżał poniżej fal morskich.
Dziewczyka w rozmarzeniu patrzyła na miasto. Uderzyła wachlarzykiem ćmę i spaliła ją w płomieniu świecy. Wiatr niósł znad
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zatoki zapach wodorostów i rytmiczny dźwięk opadających wioseł. Z bawialnego pokoju dobiegały radosne pokrzykiwania
ojca i młodzieńców. Pewnie sporo już wypili – Benten próbowała namalować nocne niebo nad zatoką. Wcale nie jest tak
czarne jak je maluje mistrz Nyarai. Czerń tego nieba składa się z wielu kolorów. Kiedy skończyła rysunek wyszła na taras,
do matki. Chciała pokazać go mamie, bo był piękny i dobrze oddawał nastrój chwili. Ale Berenika zasnęła w przepastnym,
trzcinowym fotelu. Misternie uplecione, czarne włosy lśniły jak naczynie z laki w słabym sierpie księżyca. Cykady hałasowały
głośno. Benten zapragnęła rozpleść matczyne włosy – podpatrywała mamę niejeden raz i wiedziała, że najpierw musi
wyjąć z nich długie, srebrne szpilki z nefrytową głownią, potem szpilki bambusowe, te z karminowym tao. A kiedy pukle
opadną wzdłuż ramion, należy czesać je równo i stanowczo, ale miękkimi ruchami, a przy końcówkach zupełnie łagodnie,
jak gdyby sypało się piasek na nieruchome morze. Benten rozplotła matczyne włosy, a kiedy je czesała, grzebień zatrzymał
się na ukrytym cukierku. Dziewczynka wysupłała ciemnokarmelowy łakoć i długo oglądała w świetle znad zatoki. Cukierek
wyglądał bardzo apetycznie, a włosy Bereniki były takie czyste! Benten polizała słodycz raz i drugi, i zamknęła oczy, tak
jak uczył ją ojciec: naucz się smakować dziecko. - Kiedy kosztujesz yōkan, niech każdy twój zmysł wypełni duch miejsca,
a każdy oddech zatrzymuje czas.
Benten poszła za radą ojca. Wieczór był pełen głosów i migotliwych świateł. Latające ryby sypały iskry na czarną taflę stawu,
niebo przypominało popękaną, ciemną porcelanę. Głos ojca zamienił się w łódź o srebrnej łusce. Trzej młodzi bogowie
wciągnęli na maszt żagiel upleciony z winorośli i rozwinęli błękitne, szmaragdowe i herbaciane skrzydła. Jak ogromne
motyle! - pomyślała Benten i nabrała w usta złote proso z miseczek dla dobrych duchów nocy. Pluła w kierunku motyli
złotymi i purpurowymi strzałami, a one unikając pocisków wpadały wprost w czarne kielichy tulipanów. Mama spojrzała na
pełne policzki córki i wybuchnęła śmiechem. Dziewczynka zasypała ją gradem złotych pocisków, tata zasłaniał się żaglem.
Proso wypływało z ust Benten kaskadami, zapełniło łódź, w końcu ziarno przesypało się przez burty do wody i łódź z wolna
zaczęła osiadać, a potem tonąć, głosy oddalały się, blakły światła, łagodna, sepiowa ciemność opadła na czarne łodygi
ogrodu.
Benten otworzyła oczy o świcie. Leżała na deskach tarasu. W trzcinowym fotelu spała matka, przy stawie ojciec i młodzieńcy.
Wszystkim wbito w czaszki szpilki do upinania włosów, podobnie przedziurawiono im gardła i splot słoneczny. Krew zakrzepła
i we wczesnym słońcu wyglądała jak prześwietlony cukierek yōkan. Wokół szyi matki owinął się zielony, pogodny wąż,
rozcięty od ogona do pyska.
Przerażona Benten rozpłakała się i płakała przez trzydzieści dni i trzydzieści nocy krwawymi łzami. Z łez powstała rzeka
o różowych wodach, uchodząca do podziemnego morza w krainie cieni. Dziewczynka ścięła wszystkie róże w ogrodzie
i raniąc dłonie do krwi wyplotła z nich łódź. Z trzcin i korzeni krzewów ułożyła wysoki stos. Obmyła martwe ciała, natarła
olejkami i ułożyła na stosie. Stos płonął całą noc, przed świtem spadł deszcz i zamienił spopielone szczątki w błoto. Benten
owinęła pierś i ramiona włosami, natarła je błotem i krwią, aż zesztywniały i stworzyły twardy pancerz. Był świt, kiedy
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zdjęła z haka łuk ojca, do kołczanu wrzuciła poczerniałe szpilki, powiesiła na szyi yōkan i wsiadła do łodzi. Nurt zabrał ją do
podziemnego państwa duchów i demonów.
Trzeciego dnia podróży minęła ostatnie chaty rybaków i głaz z czarnej, skamieniałej słomy, którym bogini słońca oddzieliła
świat żywych od świata zmarłych. Wpłynęła do królestwa cienia i śmierci.
Dokuczały jej głód, wilgoć i chłód. Wody rzeki nabrały koloru ciemnej purpury, gdzieniegdzie czerni, zniknęły pierzaste
chmury – niebo było zielone, przecinały je smugi koloru spienionej krwi. Matka powtarzała w opowiadaniach, że rzeka spada
do podziemnego morza ogromnym wodospadem. Benten musiała zatem wyjść na brzeg. Z żalem patrzyła jak oddalają się
kwiaty porzuconej łodzi. Ruszyła jednak w głąb niegościnnej ziemi, aby odnaleźć szamana na latającym bębnie – jedyną
ziemską istotę na tym padole, maga, który potrafił przywrócić życie zmarłym.
Mistrz Haoma twierdził, że bogów śmierci jest więcej niż trzy miliony. Wiecznie wygłodniałe, wciąż szukają dusz, które
mogłyby wyssać. Oro, najpotężniejszy pośród bogów śmierci, wlewa dusze świeżo zmarłych do butelek i układa w potężnym
kopcu. Butelki są identyczne, jednak Oro zawsze wie czyją wypija duszę, ponieważ zawsze pamięta miejsce butelki w kopcu.
Benten wiedziała, że musi się spieszyć, że jeśli Oro wypije dusze jej matki i ojca lub choćby któregoś z kadetów, już nigdy
nie uda się ich wskrzesić i będzie skazana na wieczną tułaczkę na ziemi, a po śmierci w piekle, jako najmarniejszy
i najsłabszy z demonów.
Nie wiedziała ile upłynęło czasu, zanim dotarła do jaskini, w której mieszkał mag. Po drodze zużyła wszystkie strzały
odpierając ataki jednookich harpii, w połowie złożonych z ciała, w połowie z eteru. Trzykrotnie pancerz z włosów, krwi
i popielnego błota ochronił ją przed szponami garudów, przeźroczystych istot o czterech skrzydłach i trzech oczach.
- Mukuri, Mukuri – zawołała cicho. - Mukuri, Mukuri – cisnęła pusty kołczan w głąb jaskini.
Długo błądziła po labiryncie i nawoływała maga. W końcu odnalazła go w najdalszym korytarzu, uśpionego wewnątrz bębna.
Zakrył oczy długą, potrójną brodą. Uszy i usta wypełniały jej końce. Benten uwolniła usta i uszy maga, odsłoniła szamanowi
oczy, on jednak spał i w żaden sposób, zaklęciem, prośbą, ani groźbą nie była w stanie go obudzić. W końcu zasnęła z głodu
i zmęczenia.
We śnie płynęła z ojcem małą łódką po przydomowym stawie. Pachniały letnie kwiaty, mama śpiewała. Wysiedli z ojcem na
brzeg i jedli lody z bitą śmietaną, pistacje i figi. Wkładała do ust ostatni owoc, kiedy ze stawu wynurzył się starzec i rzekł:
- Jestem Mukuri i jestem na Twoje usługi.
Benten obudziła się przerażona. Przed nią stał mag, a ona czuła w ustach smak yōkan.
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- Znów skosztowałaś yōkan. Wiem po co przyszłaś. Przemienię cię w najdrapieżniejszego demona, bestię, która zgładzi Oro.
Weź ze sobą tych pięć butelek - w każdej jest część twojej duszy. Jeśli Oro wypije duszę żyjącej osoby – zatruje się i umrze.
Pomogę ci odgadnąć, w których butelkach są dusze tych, których zabiłaś. Wsiadaj do bębna.
Przelecieli nad wodospadem śmierci, potem nad martwym morzem. Na wyspie, na krańcu podziemnego świata dostrzegli
ogromny stos butelek. Wokół płożyły się niezliczone gałęzie wężowego krzewu, każda zakończona jadową głową.
- To jest Oro, przyrzyj mu się dokładnie. Teraz cię przemienię.   – Mukuri uśmiechnął się smutno, pogłaskał Benten
i zniknął.
Dziewczynka dotknęła swojej twarzy i ciała, ale nie zauważyła jakiejkolwiek zmiany. Siedziała w bębnie i fala wyrzuciła
ją na czarny piasek. Milion wężowych głów skierowało się w jej stronę, dwa miliony oczu patrzyło na nią płacząc. Głowy
zaczęły pełznąć w jej stronę, sycząc. Benten nie miała dokąd uciec. - Może zjem yōkan? Nic innego mi nie pozostało. I zjadła
cały słodki cukierek. I weszła pomiędzy syczące i tryskające jadem paszcze węży. Nie czuła ukąszeń, bez trudu odrzucała
duszące sploty. Dotarła do kopca i natychmiast rozpoznała butelki, w których były dusze kadetów, mamy i taty. Setki głów
sięgały właśnie, aby je wypić. Natychmiast podłożyła w ich miejsce butelki z własną duszą.

Oro wypił duszę Benten. I pojął, iż został oszukany, że umiera.
- Oszukałaś mnie. Pokonałaś strażnika śmierci. Przyjmij zatem mój dar – i podarował jej szkatułkę.
- To magiczna szkatułka. Kiedy dotrzesz z nią bezpiecznie do świata żywych otwórz ją, a wtedy ty i każdy o kim dobrze
pomyślisz, będzie żyć wiecznie.
To wysyczał i skonał. Benten nieomal oszalała z radości. Spieszyła się tak bardzo do świata żywych, że zapomniała
podziękować mistrzowi Mukuri. Wracała lecąc w bębnie maga. Przy wodospadzie odnalazła swoją różaną łódź. Kiedy
dopłynęła do rodzinnego domu ze zdumieniem i ogromną radością ujrzała w ogrodzie matkę i ojca dyskutujacego z młodymi
kadetami.
- Gdzie byłaś? Spójrz na siebie, jak ty wyglądasz?! - strofowała ją mama, ale Benten nigdy nie czuła większej radości.
Natychmiast pobiegła się umyć. - Może to był sen? - myślała, ale, nie, to nie był sen, ma przecież magiczną szkatułkę!
Benten, czysta, pachnąca i szczęśliwa spojrzała na mamę i tatę. Nigdy nie kochała ich mocniej. Chciała, aby już zawsze byli
z nią, żeby już zawsze żyli szczęśliwie razem. Wieczór był pełen cudownej muzyki, grały cykady i śpiewały ptaki, zatoka
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w oddali szeptała jej imię; Benten, Benten.
I Benten otworzyła szkatułkę, bo chciała żyć wiecznie, i chciała, żeby wiecznie żyli ci, których kocha.
I w jednej chwili połowa jej duszy przemieniła się w pogodnego, zielonego węża. A druga wróciła na wyspę na podziemnym
morzu. I wyrosły z niej miliony głodnych, wężowych głów i stała się bogiem Oro. I widziała śmierć swoich rodziców, i wypiła
ich dusze.
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ABSYNT

  - Obserwuj – wskazałem wzrokiem artystów na Plac du Tertre. - Może w tłumie kiepskich pacykarzy wypatrzysz nowego
Picassa? Tacy jak on bawili się tutaj, głodowali, i zastawiali swoje dzieła w lombardach – mówiłem, gdy przeciskaliśmy się
wśród turystów. Było tutaj tak uroczo, że nie czuliśmy zmęczenia długą podróżą. Tydzień temu zastanawiałem się nad swoją
przyszłością, a tu nagle przyszedł list. Z Paryża! Georges napisał, że znalazł wydawnictwo, które chciałoby przetłumaczyć na
francuski moją książkę i wydać we Francji. Bardzo się ucieszyłem. Dostać zaliczkę w euro – to byłoby coś! Georges zapraszał
nas oboje do Paryża – na negocjacje z wydawcą. On chciał być moim agentem literackim na Francję, a może i na kraje
zachodnie. W wyobraźni widziałem, jak moja książka podbija europejski rynek, jest hitem wydawniczym, jak “Kod Leonarda
da Vinci”. Spakowaliśmy się, żeby jechać do Kielc, a stamtąd - do Paryża. Georges obiecywał, że będzie na nas czekał hotel,
będzie nas wszędzie woził swoim autem. Miał załatwić wystawienie „Stacji Mirsk” w jednym z  francuskich teatrów. Może
nawet uda się dotrzeć do przedstawicieli francuskiej kinematografii, tak pisał w liście.  Może nawet do Romana Polańskiego,
który od afery z tą nieletnią prostytutką mieszkał w stolicy Francji. Przyjechaliśmy do Paryża i okazało się, ze jesteśmy zdani
tylko na własne siły. Do Georgesa nie mogłem się dodzwonić, cholerny polsko-francuski Żydek wypiął się na nas. Najgorsze,

<94>

że kasy mieliśmy tylko na kilka dni. Po chwilowym przygnębieniu stwierdziliśmy, że potraktujemy całą aferę za ciekawą
przygodę, wakacyjny wypad. Potrafiłem sobie radzić w każdych okolicznościach – miałem już dwadzieścia siedem lat, a do
tej pory pracowałem łącznie ze dwa dni. Mimo tego maiłem ciągle sporo pieniędzy – wierzyłem, że teraz także coś wymyślę.
Wynajęliśmy hotel na Saint-Michele. Doba w hotelu kosztowała czterdzieści euro od osoby. To było dużo, jak na nasze
możliwości. Ale musieliśmy zostawić gdzieś nasze bagaże, żeby móc jak najszybciej ruszyć na zwiedzanie Paryża. Tylko
od czego tutaj zacząć oglądanie miasta, w którym jest tak wiele atrakcji? Na razie postanowiliśmy jechać na Monmartre
odwiedzić miejsce, gdzie żyli i tworzyli podziwiani przeze mnie Boudlaire i Touluse-Loutrec, i tylu innych. Szliśmy przez Paryż
w poszukiwaniu stacji mera, z której moglibyśmy pojechać na to słynne wzgórze. Wypytywałem o to przechodniów. Mogłem
się wykazać znajomością języka francuskiego, nabytą jeszcze w liceum. Do tej pory zostało mi w pamięci ledwie kilkaset
słów. Dlatego musiałem się posiłkować angielskim, który znałem jedynie z telewizji.
     - Co to znaczy Montmartre? - zapytała Renia, gdy wreszcie wsiedliśmy do właściwej linii metra. Wyglądała na oszołomioną
wielkością miasta. Poza tym mieliśmy za sobą prawie trzydziestogodzinną podróż. Do Paryża dotarliśmy na dziewiątą rano.
    - Wzgórze Męczenników - musiałem przyznać, że stolica Francji również na mnie wywarła imponujące wrażenie.
   - A zobaczymy jutro wieżę Eiffela? - dopytywała się Renata. Kiedy potaknąłem ruchem głowy, ucieszyła się. - Zawsze
chciałam na nią wejść. W mojej okolicy, niedaleko stacji kolejowej stoi wysoka wieża - przekaźnik telefonii komórkowej.
Kiedyś udało mi się wdrapać prawie na jej wierzchołek.
    - Takie wchodzenie na wieże jest symbolem rozwijania się. Gdybym był na twoim miejscu, napisałbym opowiadanie
zatytułowane “Dwie wieże”... Pobuszujemy trochę po Paryżu i okolicy, mam na myśli Wersal, i ruszamy szukać pracy. Może
gdzieś nad morzem, albo na wsi... Taki mam plan...- położyłem głowę na jej ramieniu. Lubiłem mieć blisko ust skórę jej
szyi. Wpijałem się w nią delikatnie, jak młody wampir. Ależ ożywienie wniosła w moje życie! Jej energia, jej radość życia,
poczucie humoru, było jak zastrzyk życia!
    Przypomniałem sobie naszą podróż z Lublina do Paryża. Autobus strasznie się wlókł, co parę godzin zatrzymywał się na
długie postoje. Całą drogę rozmawialiśmy o tym, że jedziemy podbić stolicę świata. Że kiedyś wydam swoją książkę po
francusku i stanie się ona wydarzeniem na skalę europejską. Słuchali nas jadący do pracy we Francji Polacy. Do pracy na
budowie, na fermach, jako sprzątaczki - słuchali naszych słów z niedowierzaniem. Przecież stereotyp Polaka za granicą to
kloszard śpiący na budowie, zawinięty w worek po cemencie.
     - Pamiętasz ostatni przystanek przed wjazdem do Paryża? - Renia zachichotała.
     - Tak, to było coś przekomicznego! - też się roześmiałem. Autokar zatrzymał się na parkingu, pod Paryżem. Pasażerowie
rzucili się toalety, bo ta w autobusie się zapchała. Tyle, że Toi-Toi, do którego ustawiła się kolejka, był płatny - dwa
euro. Postanowiono zaoszczędzić - kiedy ktoś się załatwił, nie zamykano drzwi, bo wtedy toaleta zostałaby w całości
zdezynfekowana. Kiedy do kibla weszła pewna babcia spod Hrubieszowa, nagle rozległ się okrzyk przerażenia. Wyskoczyła
z toalety z opuszczoną spódnicą, z majtkami w rękach. Cała mokra. Okazało się, że zamknięcie drzwi uruchomiło całkowitą
dezynfekcję.
     - Jak byłam mała, to jeździłam mnóstwo z rodzicami po Polsce. Mama pracowała w PKP i mieliśmy darmowe bilety.
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Zjeździliśmy cały kraj, bardzo to lubiłam...-przyglądała się jadącym w metrze ciemnoskórym dziewczynom. Miały długie,
kolorowe spódnice, wyglądały jak Cyganki z Puław.
     - Podobno na wzgórzu Montmartre, na które się udajemy, obcięto kiedyś głowy trzem męczennikom, między innymi
patronującemu Francji biskupowi Dionizemu – ciągnąłem. - Przez długi czas ludzie omijali to miejsce. Jeszcze na początku
XIX wieku na wzgórzu łopotały skrzydła wielu wiatraków i rozwijała się hodowla winorośli. I właśnie to ostatnie sprawiło, że
wzgórze stało się atrakcyjne...
     - Dlaczego? - Renia słuchała mnie z uwagą.
     Nie odpowiedziałem od razu – zauważyłem, że spodobała się dwóm Murzynom, siedzącym naprzeciw nas. Posłałem
czarnym groźne spojrzenia, bo poczułem się zazdrosny. Odwrócili wzrok, zaczęli rozmawiać o meczu, jaki niedawno rozegrało
miejscowe PSG z Olympic Lyon.
     - Siostry zakonne, uprawiające winorośl, wytwarzały z niej wino. Ponieważ w Paryżu alkohol był obłożony podatkiem,
Montmartre stało się miejscem, gdzie można było się tanio napić...
        Przystanęliśmy w jednym z licznych zaułków. Przycisnąłem ją do ściany i zacząłem całować.
      - Ała... - jęknęła. - Coś mnie ukuło w tyłek...
     - Coś cię ukuło w tyłek i nie byłem to ja? - zażartowałem. Wziąłem ją za rękę i poprowadziłem do Cafe Tabac des 2
Moulins. - To tutaj kręcili “Amelię”.
     Weszliśmy do baru, który miał wystrój jakby z lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku.
    - Zobacz, ten sam musztardowy sufit, co w filmie... - wskazałem wzrokiem. - Chodźmy do toalety – szepnąłem Reni do
ucha. - Jest koedukacyjna...
       Absynt kupiliśmy od sprzedawcy na targu. Spod lady.
       - To prawdziwy absynt? – dopytywałem się.
       - Prawdziwy! – zapewnił. – Sporządzony według starych reguł.
       Wydawał się na tyle przekonujący, że kupiłem butelkę. Poszliśmy z Renią do małego parku, gdzie zaczęliśmy się raczyć
trunkiem. Coraz bardziej zaczynało się nam podobać takie życie. Wbrew schematom, codzienne pogoni za pieniędzmi,
wątpliwą karierą. Piliśmy, a wtedy zacząłem widzieć tych, których podziwiałem. Zjawili się całą gromadą – Boudlaire,
Manet, Rimbaud, przybył nawet Stasio Przybyszewski z Dagny Jeul. Przybyszewski, chociaż najsłabszy artystycznie z nich
wszystkich, rządził ta gromadą.
      - Słyszałem, że teraz w Polsce nie ma dobrych pisarzy… - Przybyszewski wydął pogardliwe swoje wąskie jak u kobiety usta.
      - Nie ma … - potwierdziłem.
      - Bo nie pija absyntu! – wtrącił Boudlaire i wszyscy wybuchliśmy gromkim śmiechem.
      Zbudziliśmy się z Renia nad ranem. Nasi towarzysze od libacji gdzieś zniknęli. Tylko ciężkie głowy po absyncie pozostały
i to opowiadanie.
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ŚMIERĆ CIASTKA IMIENIEM JOEL

Maleńkie delikatne kęsy rozrywały jego ciałko. Tego dnia ciastko imieniem Joel umierało w ustach pewnej nastolatki. Ciastko
krzyczało, krzyczało z całej siły. Na nic zdały się błagalne prośby. Joel został pożarty.
Świadomość tej sytuacji przygnieć mogła każdego. Jakże to bezsensowna i tragiczna śmierć. Joel został po prostu zjedzony
żywcem, czy ty sobie możesz to wyobrazić? Czy ty możesz sobie to wyobrazić? Zdajesz sobie sprawę jak to musiało
boleć. Ok, bez przesady, nikt do dzisiaj nie sprawdził, czy ciastko może odczuwać ból. Ale zawsze takie przypuszczenie
może istnieć.
Truman Capote zanim cokolwiek powiedział leżał na podłodze. Przypominał trochę małą larwę uderzoną solidnymi dębowymi
drzwiami. Do pomieszczenia wbiegł Joy. Wyciągnął z kieszeni list i zaczął czytać:
“Mój drogi przyjacielu, współczuję Ci z powodu”
Nagle do pomieszczenia wbiegł Jyo. Wyjął list i zaczął czytać:

<97>

“straty, która jest tak bolesna”
Wtedy do pomieszczenia wbiegł Yoj. Wyciągnął list i zaczął czytać:
“lecz nie smuć się ponieważ prawdą jest to”
Znienacka do pomieszczenia wbiegł Yjo. Wyciągnął list i zaczął czytać:
“że nie pozostawimy Cię tutaj samego”.
Najtrudniejsze do zrozumienia było to, że tak naprawdę żadnego listu żadna z wchodzących do pomieszczenia osób nie
miała. Co gorsza, wcale do pomieszczenia nikt nie wszedł, poza leżącym tutaj od dłuższego czasu Trumanem Capote. Tak
naprawdę to wszystko było jedną mistyfikacją.
Joel poczuł się oszukany. Nie dlatego, że właśnie w tej chwili porządnie się trawił. Czuł, że coś tu nie gra. Czuł, ze tak
naprawdę nie był wcale zjedzony. Tak naprawdę nie mógł być zjedzony. W pewnej chwili Joel doszedł do wniosku, ze wcale
nie jest ciastkiem, a Trumanem Capote. W dodatku Truman Capote nie wiedział o tym, że jest zjedzonym ciastkiem o imieniu
Joel, przez co nie mógł wiedzieć o tym, że nie został zjedzony. Czy to mogło oznaczać, że nastolatka zjadła Trumana Capote,
a przez to stała się kanibalem? A może tak naprawdę to Truman Capote od zawsze był ciastkiem o imieniu Joel, który został
zjedzony przez nastolatkę kanibala?
I nagle pojawił się Truman Capote. Mały, spocony facet podskoczył i powiedział...
____ - Truman Capote zrozumiał, nie może wydobyć z siebie jakiegokolwiek dźwięku - ____
Jeśli Truman Capote prawdopodobnie może być ciastkiem o imieniu Joel, to czy może być czymkolwiek innym?
Gęsia skórka pojawiła się na ciele Trumana -a jeśli, a jeśli gdzieś indziej, w innym świecie, innym czasie w innym miejscu
inny Truman Capote zastanawia się nad tym, czy jest ciastkiem? A co, jeśli istnieje nieskończona liczba Trumanów Capote
myślących w tej chwili nad tym, czy nie są ciastkiem.
A jeśli to wszystko jest jedną wielką falsyfikacją? Kolejne wersje Trumana istniejące wszędzie, zawsze, na innych stronach,
kartkach, świecie, rzeczywistości. Czy możliwe jest, że każdy inny Truman jest ciastkiem, czy tylko część z nich tak myśli?
A jeśli jest jedynym Trumanem Capote zastanawiającym się nad tym, czy możliwe jest, żeby był ciastkiem o imieniu Joel?
W tej chwili bohater poczuł się bardzo samotnie.
Zdawać by się mogło, że Truman Capote wpadł na coś, czego do końca nie mógł pojąć.
Nagle w pomieszczeniu pojawił się listonosz. Mała, szara koperta zaadresowana była “Dla kochanego T”. Truman Capote z
drżącymi rękoma otworzył ją i zaczął czytać...
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Kochany T.
Nie znasz mnie. Nic o mnie nie wiesz. Nawet nie próbuj się domyślać. Nic Ci to nie da. Wyobraź sobie, że wszystkie Twoje w
pewien sposób skumulowane przypuszczenia są wstanie urzeczywistnić się. Pomyśl nad tym, że każde wypowiedziane przez
Ciebie słowo tworzy nowe światy, nowe namacalne światy. Absurd, szaleństwo, prawda?
Podróżując po całym globie odwiedziłem tysiące nieprawdopodobnych miejsc. Widziałem miliony niesamowitych postaci,
sytuacji. Jednak to, co zobaczyłem na wyspie Myppingów przewyższa wszystko. Tego nie da się opisać.
Kochany T. jestem twoim ratunkiem, pomocnikiem, przyjacielem, przewodnikiem. Kochany T. już możesz mi dziękować.
Kochany T. zapraszam na wyspę Myppingów...
Całuski XOXOXO

Mały spocony Truman Capote stanął przed wejściem na lotnisko. W lewej dłoni trzymał starą walizkę, w prawej bilet lotniczy.
Przywitały go migoczące światełka, napisy, rozkłady lotów i dźwięk wydobywający się z głośników. Jedyne co mu pozostało,
to odnalezienie wyjścia, wejście do samolotu i odlot w stronę wyspy Mypingów.
Truman Capote nadal nie mógł wydobyć z siebie żadnego dźwięku, zaczepiał śpieszących na różnorakie odloty, próbując
spytać o drogę. Ktoś wskazał mu, aby poszedł w lewo, kolejna osoba kazała mu zawrócić. Jedna starsza baba zaczęła na
niego krzyczeć – zboczeniec! Truman pocił się z całej siły.
Po godzinie odnalazł Biuro Informacji Lotniskowych
To proste, musi pójść Pan w lewo, przy toaletach skręcić w prawo, potem wyjść na klatkę schodową, wejść na trzecie
piętro, następnie znowu w lewo, przy bramce z napisem osiem musi Pan poczekać trzy minuty na autobus, który przewiezie
Pana do hangaru numer jedenaście. Stamtąd proszę iść ciągle prosto, aż do wielkiego pomnika, przy którym kolejny raz
skręcić w lewo, potem w lewo, lewo. Znajdzie Pan tam dwa równoległe korytarze, proszę wejść w ten bardziej niebieski,
tam kolejny raz w lewo i w lewo. Prawo, ruchomymi schodami do góry, przejść obok bramki osiemnaście. Dojść prosto do
bramki dwadzieścia siedem. Jak Pan tam dojdzie, to jeszcze nie koniec drogi. Musi znaleźć Pan bramkę numer trzydzieści
dwa, stanąć obok niej i rozejrzeć się wokoło. Na równoległej platformie znajdzie się winda, musi Pan wsiąść i pojechać na
siedemnaste piętro. Tam zapyta się Pan kogoś, do którego z samolotów powinien Pan wsiąść.
Życzę miłego dnia
Przy trzecim skręcie w lewo Truman Capote zgubił się doszczętnie. Poszukiwał teraz nie tylko odpowiedniej drogi, ale także
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swoich własnych kawałków. W dodatku jego walizka zaginęła gdzieś na jakimś piętrze. Capote powoli zbierał to co z niego
pozostało. Jakaś sprzątaczka pozwoliła mu skorzystać z miotły i szufelki.
Ktoś krzyknął – morderstwo. Tłum ludzi zbiegł się wokół martwego ciała. Dwudziestokilkuletnia dźgnięta nożem kobieta
leżała w kałuży krwi. Truman Capote na szczęście pozbierał się już do kupy. Mały, spocony facecik przedzierał się przez setki
zdziwaczałych gapiów. Truman Capote podszedł do ofiary. Uklęknął nad nią, przyłożył ucho do jej ust.
Proszę Państwa. Otóż, wbrew wszelkim pozorom ta oto kobieta nie została zamordowana. Kałuża krwi i nóż wbity w jej
serce nie oznacza wcale, że mamy tutaj do czynienia z zabójstwem. Co więcej, żadna z poszlak nie daje nam podstaw by
przypuszczać, ze w tym precedensie brała udział jakakolwiek inna osoba. Najciekawsze jest jednak to, że nie prawdą jest to,
ze ta oto kobieta nie żyje. Otóż, ta oto kobieta, leżąca w tej oto kałuży wcale nie umarła. Bo tak naprawdę wcale jej tutaj nie
było. Wcale nie pojechała na lotnisko pożegnać się ze swoim kochankiem. Nieprawdą jest, ze zazdrosny mąż dźgnął ją prosto
w serce. Ponieważ ta kobieta nie ma w ogóle męża. Nie ma też wcale kochanka. Co ciekawsze, ta kobieta tak naprawdę jest
mężczyzną. Mężczyzną, który w tej chwili wsiada do taksówki na rogu jednych z pobliskich ulic.
Po tym krótkim wykładzie Truman Capote postanowił kontynuować poszukiwanie odpowiedniego samolotu. Nagle usłyszał
donośny głos – może chce Pan ciasteczko. Mały spocony ludzik odwrócił się...
... niedopieszczone dłonie przełamywały się w kolejne kawałeczki. Z pomarańczowych drzew opadały fioletowe liście.
W zębach czuć można było ziarenka drobnego piasku, łączone ze śliną tworzyły maleńkie puff. Okruszki zamiatała na
jedną zgrabną kupkę i wyrzucała do pojemnika na śmieci. Dragonlord powędrował w najdalsze zakątki naszego globu.
Niedopieszczone dłonie w tym zafalsyfikowanym świecie nie wyglądały aż tak niesamowicie. Extraordynary. Łupinki kości
rozpadały się w nanołupinki. Skóra zmieniała się w mikoskórkę. Żyły tworzyły skupiska metażyłek. Ścięgna pączkowały w
nadścięgna. Niedopieszczone dłonie kończyły się maleńkim spoconym człowieczkiem. Człowieczkiem z głową stworzoną
na kształty Jeżyków z Jutrzenki, i te kruche oczka zamieniające się w żółtawą galaretkę. Strach rozpościerał oczy i mówił
– puff. Język w tym czasie zwijał się w trąbkę delektując się kolejnymi kawałeczkami. Wielkie puff, Indianin i kobieta-żaba
wyskoczyli w tej chwili na taras zaczynając tańczyć wśród żarzącego się kawałka drewienka. Alkohol z domieszką kokosu
roztapiał się na spoconym torsie dwudziestu dwóch karłowatych grubasów.
Truman Capote powoli dochodził do siebie. Czuł, że mdlejąc nabił sobie olbrzymiego guza. Leżąc na świeżo pastowanej
podłodze zauważył trzy pary nóg, dwie zwykłe, jedną zieloną. Kolejny raz usłyszał – może ciasteczko
Truman podnosił się z ziemi. Wokół niego zebrała się grupka dziwnych osobników, kucharz, jego mąż i jego kochanek
przebrany za smoka. Mężczyzna, ubrany w zielony strój powtórzył – może ciasteczko?
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Nie, dziękuję, nie jadam sam siebie – odpowiedział bełkotliwie Truman Capote.
Masz, masz, jedz, jedz – dopowiedziała dwójka pozostałych.
Nie, naprawdę dziękuję – Truman ponownie odmówił.
Nagle usłyszał dźwięk trąbek i uderzenia perkusji. Wszystko wokół zaczęło wirować i przyspieszać. W jednej chwili przed
Trumanem stanęli: Joy, Jyo, Yoj i Yjo
“Nasz drogi przyjacielu.
Nie rozmawiaj z obcymi.
Nie dość, że są zboczeni to chcą nakarmić cię ciastkami.”
Chór zniknął, a akcja zaczęła toczyć się normalnym tempem.
Masz, masz, jedz, jedz – dziwaczna trójka próbowała z całej siły wepchnąć do ust Trumana kilka ciastek. Te łamały się
na jego zębach. Capote walczył z nimi. Jednak mały, spocony facecik nie był w stanie dać sobie rady z trzema potężnymi
dziwakami.
Po wszystkim pozostawili go z setką połamanych ciastek, porozrzucanych wokół jego ciała. Lepkie kawałki galaretek
poprzyklejały się do torsu Capote. Truman ledwo oddychał. Czuł pod dłońmi opakowania po ciasteczkach. Próbował wszystkie
najmniejsze nawet okruszki strzepać z siebie. Nie było to prostym zadaniem.
Truman Capote z niesmakiem w ustach postanowił udać się do sali odpraw. Nie mógł doczekać się podróży.
Prosimy wygodnie usiąść na własnych miejscach i zapiąć pasy. Za chwilę wystartujemy. Pilot przesyła pozdrowienia
wszystkim pasażerom, szczególnie paniom z pierwszej klasy siedzących na miejscach siedemnaście, dwadzieścia trzy i
osiemdziesiąt dwa.
Truman Capote poczuł jak z jego wnętrza próbują wydostać się ocalałe okruszki ciastka. Nie tylko ze względu na start
samolotu, ale także ze względu na to, że siedział na miejscu numer dwadzieścia trzy w pierwszej klasie. Z jednej strony
cieszył się z tego, że sam pilot przesyła mu pozdrowienia. Z drugiej jednak pierwszy raz w życiu ktoś go wziął za kobietę.
- Przepraszam, chciałbym się czegoś napić – powiedział mały spocony ludzik
- Za chwilę do Pani podejdę – dopowiedziała stewardesa.
- Który to miesiąc? – usłyszał Capote
- Nie rozumiem?
- W którym miesiącu ciąży jest pani? – zapytała wścibska współtowarzyszka lotu
- Nie jestem w ciąży, mam nadwagę – odpowiedział smutnie Truman Capote
- Niech się pani nie martwi, są takie herbatki slim figura. Trzy fazy, spalanie, oczyszczanie, stabilizacja. Na pewno pani pomogą
- Ale ja nie jestem panią
- Panna?
- Nie wodnik
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- A to chyba na to te herbatki nie pomogą.
- Przepraszam, chciałbym się czegoś napić – powiedział mały spocony ludzik
- Za chwilę do Pani podejdę – dopowiedziała stewardesa.
- Niezłe z ciebie ciacho wiesz – Truman usłyszał zza pleców
- Nie dziękuję, nie jestem głodny, chce mi się pić
Okruszek pępuszek, mama da dzidziusiowi, tiri, tirtli, ah, ah, ah. Będziemy dziś razem spać w jednej karocy, po dziesięć
sztuk, uh, uh, uh, pępuszek okruszek
- Przepraszam, chciałbym się czegoś napić – powiedział mały spocony ludzik
- Za chwilę do Pani podejdę – dopowiedziała stewardesa.
Trumanowi wydawało się, że jego podróż nie ma końca. Poczuł, jakby w ogóle nie poruszał się. Może to wina pasów
bezpieczeństwa, może ciąży, może złego wpływu księżyca? Albo zielonego faceta gwałcącego ciastka? Spocony ludzik,
przestał się nad tym zastanawiać. Wyskoczył z samolotu, tuż po wylądowaniu na wyspie Mypingów. Rozejrzał się, wokoło ani
żywej duszy, ani jednego zabudowania, pasa startowego, palm, kompletna pustka. Truman Capote spostrzegł, że samolot,
którym przyleciał też zniknął. Ba, nawet współpasażerowie, którzy wysiedli razem z nim gdzieś znikli.
Truman Capote pozostał sam pośrodku pustej kartki. Poczuł, jak ktoś zaczyna go zwijać. W rulon, było mu coraz ciaśniej.
Chłopiec, pięcioletni dzieciaczek, aniołek o blond kręconych włoskach zrobił sobie papierową tubę do grania. Capote zakrył
uszy próbując nie słyszeć przeraźliwego ryku dochodzącego z wnętrza stworzonego przed chwilą instrumentu.
- Za co, za co – krzyczał Truman – za co, za co...
- Bo tak bywa z czasem – zaczął śpiewać Joy.
- Że coś dzieje się – dodał Jyo.
- Niespodziewanie, je je je – dokończył Yoj.
- La, la, la – dodał Yjo.
- Bo czasem, zdarza się, że coś napotka cię, coś, co rozum odejmie ci, słońce w pochmurne dni, zamieni twe, nie pytaj, bo
to nie w tym sens, w pytaniu, tym, co dzieje się, je je je, la la la, nie trąba problemem jest tutaj, nie miejsce, nie czas, zaraz
powiemy ci w czym rzecz, problem i rozwiązanie jest, to...
- TruuuuuuuuuuTRuuuuuuuuuTRuuuuuuu – pięciolatek zagłuszył bojsbendową pieśń w wykonaniu męskiego chóru, Truman
zemdlał nie usłyszawszy rozwiązania...
-

Truman, Truman... Wstawaj, no wstawaj Truman – usłyszał mały spocony ludzik. – Cześć, wszystko w porządku?
Tak, ja – zaczął mamrotać Capote – boli mnie, uać, moment, zaraz, co się stało?
Znaleźliśmy Cię nieprzytomnego na pasie lotniska
Co, my, jacy my?? – Capote próbował pozbierać się z kawałków.
No my. Spójrz.
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- Cześć Truman!!!! - Truman Capote oniemiał. Oto wylądował na wyspie Myppingów. Oto wokół niego zgromadziło się sto,
dwieście, czterysta innych Trumanów Capote. Był i mały, roczny Trumanek i mama Trumanka i dziadek, był też SuperTruman, syjamskie bliźniaki Trumana. Ba! Był tam cały zespół koszykarski składający się z samych Trumanów Capote,
orkiestra dęta, zespół pieśni i tańca, grupa komandosów. Tysiące maleńkich spoconych facecików trzymało w swoich
pulchnych rączkach transparenty „Witaj w Domu”, „Dawno cię nie Było”, „Truman kochamy Cię”, „Ciastko for ever!”, „You
never walk alone”, „Zaoan”.
- Widzę, że otrzymałeś nasz list, wstań, pomogę Ci – Truman w koronie pomógł podnieść się Capote. – Jestem król Truman,
a to moja fenomenalna świta. Witaj w świecie Trumanów Capote na wyspie Myppingów. Mamy dla Ciebie niespodziankę
Chór Joy, Jyo, Yoj, Yjo:
Tam gdzie deszcz zamienia się w słońce,
Tam gdzie zaprowadzili go gońce,
Truman Capote odnalazł obrońcę,
Nawet stu, nawet dwustu, trzy tysiące
Capote! Capote! Capote! Hej, ho...
Ciastko imieniem Joel, Truman Capote, wyspa Myppignów. Zdezorientowana nastolatka z okruszkami na swoich ustach.
- Spójrz, spójrz Trumanie, co dla Ciebie mamy – powiedział Truman
- To ta mała larwa, tak, tak to ona – dodał Capote
- To ona Cię pożarła – rzekł Truman
- Oto prezent od nas – skończył Capote
Tysiące małych spoconych ludzików zaczęło krzątać się po olbrzymiej piaszczystej plaży. Część z nich szykowała olbrzymie
ognisko, część robiła soki, przystawki, reszta zajęła się nastolatką.
Tej nocy na wsypie Myppingów odbył się rytuał. Rytuał mający na celu zakończenie całej tej opowieści. Truman Capote
wiedział, że jego historia powoli dobiegała końca. Blask ognia powodował, że nie można było spokojnie spojrzeć na rozpalone
ognisko. Jedynie krzyki pieczonej na nim nastolatki świadczyły, że ponad iskrami coś się dzieje. Nastolatka paliła się, jej
skórka powoli zaczęła rumienić się, dodawane do niej przyprawy, majeranek, kminek, curry, powodował, że zazwyczaj
smród spalonego ciała zastąpiony został przyjemnym aromatem.
Tysiące Trumanów Capote z plastikowymi talerzykami i widelczykami czekało tylko na to, by spróbować chociaż kęsa
nastolatki. Poczuć jej delikatne ścięgna, jej smaczne policzki, przypiekaną wątróbkę.
Część z nich, ci którzy preferują nieco krwiste przysmaki zajadało już pod gołym niebem kawałki jej lewej stopy. Karmazynowa
krew nastolatki spływała po ich maleńkich ząbkach.
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Kilkadziesiąt rytmicznie uderzających o bębny Trumanów Capote dodatkowo potęgowało majestat tej sytuacji. Zjedz, zjedz
ją. Ząb za ząb, ręka za rękę, ścięgno za ścięgnem.
Truman Capote był tam, gdzie być chciał. Wśród innych Trumanów pożerał nastolatkę. Obgryzał jej kości, wysysał jej szpik.
Tak jak inni kończył się wraz z kolejną literą przybliżającą go do napisu...
Nigdy nie będziesz samotny
Nigdy nie będziesz chodził sam
Koniec

dla K...
© Marcin Bałczewski 2007
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MARZENIE

Pokój jest mały i połączony z kuchnią bez okna. Winylowa tapeta w zielone kwiaty odchodzi w kilku miejscach, odsłaniając
żółte plamy popękanego kleju. Z konstelacji mlecznych dróg na szarym suficie zwisa kabel zakończony żarówką.  Słabe,
białe światło skrywa szczegóły kątów i zakamarków. Mimo to widać tłuste plamy na beżowym dywanie, mozaiki z kurzu
i wszechobecną sierść domowego zwierza.
W zapadniętym fotelu ustawionym pod ścianą siedzi ktoś. W jednym kapciu i dziurawej skarpetce. Wiek trudny do określenia,
choć na pewno jest młodszy niż wygląda. Na wydatnym brzuchu, nieskrywanym przez chiński podkoszulek, leży pilot. Przy
każdym oddechu podnosi się wraz z galaretowatym cielskiem. Mężczyzna nie ma pracy, ale ma telewizor. I choć wydaje się
całkowicie pochłonięty tym, co w nim widzi, nerwowo kręci barkiem i wykrzywia usta. Podrapałby się po stopie, ale obie ręce
są zajęte. W jednej spoczywa piwo, w drugiej nadgryziona kiełbasa śląska.
- Wieśka! Swędzi mnie noga! Chodź, podrapiesz, babo.
- Zaraz, zaraz - u progu kuchni staje kobieta - Obiad Ci robię, stary! - krzyczy, gderliwie wyciągając papierosa z ust. Kłęby
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dymu wyglądają jak okna dialogowe w komiksie. Popiół spada na podziurawiony i śliski fartuch. Prawdopodobnie nic pod nim
nie ma, bo ze wszystkich szpar wystaje spocone, grube ciało.
Facet pociąga nosem. Zapach przypalonego tłuszczu i smażonej cebuli sprawia, że robi się nerwowy. Ma ochotę rzucić
kapciem, ale został mu ostatni. Zamachuje się kiełbasą niczym kijem, albo maczetą.
- Powiedziałem Ci, podrap! I przynieś piwo, bźdźwiągwo. Jesteś taka, jak twoja matka!
- Czas minął - kobieta nagle się prostuje i zdejmuje ręcznik z włosów. Zmęczenie znika w oczach, a wory pod nimi parują
jak przekłute baloniki.
- Jeszcze chwilę, proszę.
- Przykro mi, mam następnego klienta.
Zawiedziony posłusznie wstaje z fotela i idzie do łazienki. Rzuca ostatnie łakome spojrzenia, aby nakarmić się nimi w chwili
kryzysu. Zdejmuje podkoszulek i silikon przyczepiony do brzucha. Starannie wacikiem zmywa z twarzy sadzę, strzepuje
łupież. Uśmiecha się do lustra lubieżnie lecz ze wstydem.
Po prysznicu zakłada szary, dwurzędowy garnitur i pedantycznie poprawia pomarańczowy krawat. Dobrze mu w ciepłych
kolorach. Tak przynajmniej twierdzą pracownicy.
- Cudownie było - mówi, kładąc pieniądze na fotelu. - Premia dla Ciebie.
Szybko opuszcza pomieszczenie. Wyrzuty sumienia potrafią dopaść jak alergia  na witaminę C.  Schodami idzie w dół. Piętro
niżej jest recepcja. Stylowa, przystrojona dyskretnym, różowym oświetleniem. Na ścianie płótno przedstawiające jelonka na
rykowisku. Słońce zachodzi, więc zmienia barwę. Piękny obraz. Szkoda, że nikt się pod nim nie podpisał. Starsza kobieta,
która potrafi zachować dyskrecję, spuszcza skromnie wzrok.
- Czy wszystko w porządku? - pyta z troską.
- Oczywiście, Madame. Usługa na najwyższym poziomie. Gdybym tylko mógł, polecałbym wszystkim.
- Proszę pamiętać, że za tydzień zamówił Pan usługę ekstra.
- Pamiętam. Czy wszystko przygotowane?
- Proszę się o nic nie martwić - uspakaja starsza kobieta, która potrafi zachować dyskrecję.  
Mężczyzna opuszcza budynek na uboczu i wsiada do srebrnego Volvo 440. Ryzykiem jest parkować tak blisko, ale to
dodatkowy element gry. Do domu ma zaledwie kilka przecznic. Jedzie powoli, rozkoszując się zapachem kwiatów z pobliskich
ogrodów. Po chwili pilotem otwiera bramę i wjeżdża na kostkowy podjazd. Gdy jest pusty, można tam grać w tenisa. To był
pomysł żony.
Pies wyczuł już obecność gospodarza i szczeka radośnie. Stary labrador owija się niebezpiecznie wokół nóg. Łatwo stracić
równowagę.
- Witaj, kochanie. Co tak późno? - żona obejmuje go przyjaźnie.
Całuje delikatnie, żeby nie rozmazać szminki.  
- Miałem zebranie - odwzajemnia pieszczotę i odkłada torbę, chcąc przywitać się z dziećmi.
Tomek i Agatka obwieszają ojca, jednocześnie krzycząc do ucha. To zabawne ile informacji są w stanie przekazać w minutę.
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- Myj ręce, obiad już gotowy - śmieje się kobieta. - Pamiętaj, że dziś idziemy na kolację do Koniowalskich.
Mija wieczór. Nastaje noc. Żona w szarych pończochach i gorsecie długo i namiętnie mówi mu dobranoc. Wreszcie zasypia.
On nie może. Patrzy na nią i ma wyrzuty sumienia. Nie potrafi jednak przestać tego robić, a następny piątek już niedaleko.
Tydzień później od rana podniecenie rośnie jak ciśnienie. Roztargniony w domu, zupełnie nieskupiony w biurze. Nie zwraca
uwagi na podrywającą go sekretarkę, awans przechodzi obok nosa w porze obiadowej. Punkt czwarta jedzie poza miasto.
Dostał dokładną mapę, więc nie będzie miał problemów z trafieniem. Wreszcie jest na miejscu. W szczerym polu atrapa
jego domu. Tylko kawałek płotu i pierwsze piętro, ale wystarczy. Postarali się nawet o psa, którego szczek wydobywa się
z wnętrza gospodarstwa. Drżącymi rękami naciska klamkę. W drzwiach stoi uśmiechnięta kobieta zadziwiająco podobna
do żony.
- Co tak późno? - pyta ciepło.
- Gówno Cię to obchodzi! - odpowiada, trzaskając drzwiami.

ŚWIATEŁKO

Mijały minuty. Oczy Koksa nie mogły przyzwyczaić się do wszechogarniającej ciemności. Dziwne to uczucie, gdy
istnieje świadomość własnego ciała, a nie można dostrzec nawet jego zarysów. Zamykał i otwierał powieki sprawdzając, czy
na pewno nie ma żadnej różnicy. Dotykał rękami nóg, głowy, ramion, aby upewnić się, że wszystko jest na swoim miejscu.
W pewnym momencie czerń przestała być absolutna i doskonała. Pojawiła się w niej dziura, wyłom, szpara. Nie mogło być
mowy o pomyłce, czy też halucynacji. Na końcu było światełko. Światełko w tunelu. Maciupeńka jasność, oczko w pończosze
nocy. Z wdzięcznością przyjął ten kierunkowskaz. Ruszył, z impetem osiągnąć cel. Niepewnie wyciągał nogi w obawie, że
wpadnie do jakiejś dziury.
Szedł znacznie dłużej niż przypuszczał. Co rusz potykał się o przedmioty pozostawione przez tych, którzy przed nim pędzili
do celu. Kaleczyły go boleśnie   parasolki, wózki inwalidzkie, szkła okularów. Zaciskał bohatersko zęby, bo jedno było
pewne - miejsce przeznaczenia jest coraz bliżej. Wszystkimi zmysłami pojmował, że klimat zaczyna się zmieniać. Poświata
rosła - była coraz większa, silniejsza, cieplejsza. Podniecony przyspieszył kroku, aby po chwili stanąć jak wryty.
Jasność nie była wyjściem, ale wielką, bladą dupą.
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CZARNY KRUK

Wokół książki leżącej na biurku zebrał się spory tłumek. Zacne grono z wyrazem najwyższego obrzydzenia
trzyma przytknięte do twarzy szmaciane chusteczki.
Nie ma wątpliwości, ta książka śmierdzi! - mówi profesor Korbaliński przez zatkany nos.
Zgadza się - potwierdza docent Kwiecień - ciężko przebrnąć przez początek.
Na pewno nie nasączono jej żadną substancją?
Nie. Chemicy są pewni. Zwykła celuloza, klej i farba offsetowa. Zero obcych składników.
No cóż, wysyłamy do Związku Literatów Polskich – profesor Korbaliński w wyraźną ulgą opuszcza gabinet.
Mija miesiąc. Zespół złożony z najwyższego sortu historyków literatury, prozoznawców i kulturoznawców ogłasza
werdykt. Powieść jest ok. Śmierdzi coś w zakończeniu.

MARCHEWKA

Kryzys urodzaju spowodował, że stała się ona przedmiotem pożądania. Na rynkach całego świata ceny marchewki
szybują jak balonik napełniony helem. Niewidzialna ręka rynku czyni cuda. Marchewka jest droższa od kawioru, ropy, złota,
platyny i mikroprocesorów. Dopóki nie wróci urodzaj, nic nie zapowiada detronizacji. Powoli zmienia się finansowa mapa
świata. Kraje rolnicze przeżywają rozkwit i renesans. Warzywo staje się symbolem dostatku, luksusu i siły.
Na prestiżowych zawodach sportowych zwycięzcy, oprócz złotego medalu, otrzymują reklamówkę marchewek. Triumfatorowi
tegorocznego wyścigu kolarskiego Tour de France założono karotenowy wieniec na głowę. Twórcy Jamesa Bonda dostają
Oskara za remake odcinka z Seanem Connerym, pod tytułem „Marchewki są wieczne”.
Spekulanci twierdzą, iż ładne słońce i wiosenny deszcz spowodują, że wysokie ceny załamią się. Nic bardziej mylnego!
Rząd Polski, idąc za przykładem innych krajów, wprowadza zakaz prywatnej produkcji. Wojsko i policja przeczesują pola
i ogródki. Sadzić marchewkę mogą jedynie licencjonowane państwowe zakłady. Handel objęty jest akcyzą i podatkiem od
wzbogacenia. Horrendalna cena zamyka dostęp do marchewki dla klas średnich.
Oczywiście kwitnie nielegalny rynek. Są knajpy, gdzie można kupić spod lady specjalny gatunek rosnący jak pieczarki
bez światła w piwnicach. Gangi zbijają fortuny. We Wrocławiu mówi się już o nowym Al Capone. Marchewka daje władzę,
pieniądze i ładną cerę.
Ale to nie jest największy sukces marchewki. To już nie ona kojarzy się z fallusem, ale fallus z nią.
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TAKIE CZASY

Centralne Biuro Korupcyjne, ściśle współpracując z dzielnicowym Starego Miasta, Arkadiuszem Głową, odkryło gigantyczną
aferę. Od 2003 roku na terenie Dolnego Śląska istniał gang nauczycieli, robiących malwersacje na kredzie.
Mechanizm był prosty. Nieuczciwi pedagodzy zużywali tylko połowę, resztę zaś chowali do kieszeni. Kolejne
porcje przynoszone przez dyżurnych starczały na zadziwiająco krótki czas. Szacuje się, że dzięki temu procederowi
nauczyciele ukradli nawet kilkadziesiąt ton kredy o nieznanej dotąd wartości czarnorynkowej.
Śledczych na trop naprowadził uczeń, który po szóstym kursie do dyżurki zasłabł z wycieńczenia na korytarzu.
Jeszcze po przebudzeniu u szkolnej pielęgniarki kurczowo trzymał kredę w maleńkiej dłoni.
- Pan od polskiego mnie zabiję, jeśli mu jej nie przyniosę – płakał w mundurek.
Rodzice dzieci nie mogą wyjść z szoku:
- Zrobimy wszystko, aby kreda zniknęła z naszych szkół - mówi proszący o anonimowość przedstawiciel kuratorium.
- Wszędzie wprowadzimy mazaki, a nawet plansze elektroniczne - obiecuje.
- Sprawa jest rozwojowa - twierdzą policjanci. - Ustalamy, co działo się z towarem. Za wcześnie jednak przypuszczać, że
sproszkowana kreda była sprzedawana pod szkołami jako amfetamina.

ALIBI PISANE NA PIASKU

To miała być prosta sprawa. Właśnie karmiłem złotą welonkę, gdy do mojego biura zadzwonił telefon.
- Przybywaj natychmiast, Andrzej Cichosz został znaleziony z drewnianym wiosłem w głowie. Wiesz jaka to gruba ryba, są
naciski, żeby sprawę wyjaśnić priorytetowo.
- Już jadę - mruknąłem, zasiadając wygodnie w fotelu.
Nawet wiadomość o przedwczesnej śmierci najbogatszego człowieka we Wrocławiu nie mogła odwieść mnie od
zjedzenia śniadania w postaci pięciu jajek na bekonie i szklanki kisielu.
Zapomniałem się przedstawić. Nazywam się Aleksander Przygoda i jestem prywatnym detektywem oraz
konsultantem dolnośląskiej policji. Od czasu, kiedy rozpracowałem gang płetwonurków, stałem się patronem spraw trudnych
i beznadziejnych. Nie ma zbrodni doskonałej i ja o tym wiedziałem najlepiej. Przestępca zawsze zrobi jakiś błąd. Zatarcie
śladów to nie wszystko. Trzeba jeszcze zatrzeć ich zacieranie i zacieranie zacierania.
Po sytym posiłku humor wrócił błyskawicznie. Wchodząc do samochodu, śpiewałem A kto ciebie ty wierzbino
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Michała Bajora i żonglowałem nadgryzionym jabłkiem, które wyjąłem z tweedowej marynarki. Podczas śniadania przejrzałem
w internecie dostępne informacje o Andrzeju Cichoszu. Dorobił się w latach siedemdziesiątych na przemycie kremu Nivea do
Bułgarii. Grał na giełdzie warzywnej w trzy karty oraz sprowadzał ze Związku Radzieckiego gry Wilk i zając.
Po upadku komunizmu wypłynął na szerokie wody biznesu. Założył sieć luksusowych agencji towarzyskich
Hermafrodyta i objazdową myjnię dla kanarków. Zarzucano mu kontakty z politykami, ale nic nigdy nie udowodniono. Z
działań operacyjnych wiedziałem, że zdradza żonę z pokojówką o imieniu Natasza i nie opłacił składki na komitet rodzicielski
w szkole córki. Miał 48 lat, małą łysinkę na głowie i słabość do łupanych fistaszków. Od dziś jeszcze dziurę w głowie i poważne
problemy zdrowotne.
Nie zdążyłem nawet w całości wysłuchać programu o hodowli mieczyków w polskim radiu Bis, gdy mój
granatowy Volkswagen Passat stanął przed imponującą posiadłością biznesmena. Była to rezydencja w typie, jaki stawiali
sobie na przedmieściach lekarze kardiolodzy, ale trzy razy większa i bardziej okazała niż bazylika w Licheniu. Solidna brama
i most zwodzony wykluczały możliwość udziału w morderstwie osób trzecich. Bohaterem dramatu musiała więc być postać
przebywająca legalnie na terenie. To zawężało krąg podejrzanych z 700 tysięcy ludzi do jakichś pięciu, sześciu. Szczęście
sprzyjało mi od samego początku.
Dokładnie wylegitymowany przez ochroniarza, różaną aleją doszedłem do domu. Z bliska był jeszcze większy i
bardziej kolorowy. Komisarz Skalar czekał już w drzwiach. Był tak zdenerwowany, że zamiast spodni od munduru, założył
lycrowe getry swojej żony.
- Około północy, gdy trenował żabkę na biurku w gabinecie, ktoś zaszedł go od tyłu i zatłukł drewnianym wiosłem od
pontonu. - powiedział, ściskając moją dłoń. - Musisz rzucić okiem na kilka poszlak. W zasadzie mamy mordercę, ale skubana
nie przyznaje się do zbrodni.
- Chodźmy zatem. - powiedziałem, obierając banana.
Gabinet prezentował się wspaniale. Tysiące książek poukładanych równo na drewnianych półkach, gustowne
antyki, perskie dywany. Całość pokpiło ciało gospodarza, które w slipkach leżało na mahoniowym blacie. Włosy zlepione miał
od zakrzepniętej krwi. Prawa ręką leżała przy kartce z oświadczeniem Mordercą jest żona.
- Sprawa w zasadzie byłaby jasna - mówił Skalar - gdyby nie fakt, że Pani Cichosz ma alibi. Spała w swoim łóżku trzy pokoje
dalej i śniła, że pożarł ją wieloryb grenlandzki na morzu Beauforta.
- Kto był jeszcze w tym czasie w domu?
- Oprócz małżeństwa Cichoszów osobisty sekretarz Jurek Michałek, pokojówka Natasza i kulawy sprzedawca lemoniada
Herakiusz. On jednak jest poza wszelkim podejrzeniem, gdyż pod przysięgą zeznał, że w życiu nie pływał pontonem.
Wszystkich, tak jak lubisz, zgromadziłem w jednym miejscu.
- Czym napisano te słowa? - pytam, spoglądając na list.
Skalar podaje mi pióro w przeźroczystym woreczku.
- Denat przed śmiercią zdołał jeszcze uczynić to wyznanie. Zapewne ostatni przebłysk świadomości - mówi komisarz.
- To nie pióro Andrzeja! - wystarczy jedno spojrzenie.
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- Leżało w jego dłoni. Charakter pisma też się zgadza.
- To Waterman City Line, można taki dostać na allegro za 120 złotych. Czy ty uważasz, że facet, który ma kąpielówki
z krokodylej skóry i kasy w bród kupowałby coś takiego? Musiało należeć do kogoś, kto lubi luksusowe życie, choć go na nie
nie stać. Kogoś młodego, o silnym charakterze. Proszę – stalówka jest skrzywiona, gdyż właściciel mocno ją przyciskał do
papieru. Skuwka lekko luźna – zapewne od przypinania do kieszeni marynarki. Widzę również ślad zęba. Porównując karty
stomatologiczne obecnych tutaj będziemy wiedzieć wszystko.
Gdy kończę ostatnie zdanie, widzę jak blednie sekretarz. Załamującym głosem wyznaje:
- Tak, to ja napisałem. Ale to nie ja zabiłem. - płacze, ukrywając twarz w dłoniach. - Znalazłem go tutaj i wpadłem
w panikę. Nie chciałem, aby podejrzewana była niewinna istota...
- Rozumiem. - nie daję mu skończyć - Myśli Pan, że zrobiła to służąca. Miała romans zarówno z Panem, jak i waszym
pracodawcą. We trójkę używacie tej samej wody kolońskiej Próbowaliście go szantażować, ale on był nieugięty.
- Jestem niewinna! - krzyczy Natasza. - Kocham Jurka i to moja największa zbrodnia. Pieniądze od Andrzeja należały mi się
za te wszystkie lata wykorzystywania.
- Nie mnie to oceniać - mówię - ale wierzę Pani, ponieważ mordercą jest żona! Z pełną odpowiedzialnością możecie ją
aresztować. Myślę, że w sypialni pod łóżkiem znajdziecie drugie wiosło, a w jej dłoni kilka drzazg. W ogrodzie zaś trupy
kotów, na których próbowała cios.
- Ale alibi - krzyczy jednocześnie Pani Cichosz i Skalar.
- Obalone. - wyrokuję - Wczesną wiosną nie uświadczysz wieloryba na morzu Beauforta.
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PIRAMIDA  (Z “Księgi Zmaz”)

   Było cicho, ciemno i chyba wszyscy spali. Tylko ja patrzałem przed siebie. Było za ciepło, za ciasno i żadnych szans na
przewrotkę z boku na bok.
Za plecami leżała jakaś dziewczyna, chyba Biała, i napierała.
Ja, na samym brzegu łóżka, kołysałem się i myślałem .Przychodziło mi do głowy to i owo. Najczęściej jednak to:  
Że spadnę.
W sumie gdyby nie poręcz i sznurki na szyi, to spadłbym. Dno było niżej. Zawsze jest.
Tam też spali ludzie; na hamakach rozpiętych od drzewa do drzewa, na kocach, a inni normalnie - na boczku.
U podnóża tej noclegowej piramidy schodkowej było jezioro, a nad jego brzegiem leżał on.
On też się wiercił i nie mógł zasnąć. Nie wiem skąd wiem, ale wiem, że on był z czarnego lądu. I niby różnica położeń,
barier, wszystkiego, a jednak łączyła nas jakaś dziwna, zawiła zależność. Jakiś ruch wolnościowy, co uzależnia z natury swej
rzeczy. Coś podobnego.
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A jak to się stało? Kiedy? Nie dojdę. Ale chwilę później Biała szepnęła czule w mrok, skinęła ręką i już leżał z nami.
Nieznajomy ze znajomymi.
Teraz sytuacja była diametralnie inna.
Ja leżałem z tyłu, ona w środku - łyżeczkowała - a ja ledwo dostrzegałem.
Wiem tylko, że ona cichutko powiedziała do niego “tato” z przekąsem i, w miarę możliwości, pocałowali się w usta.
Niby dziwne, ale ja miałem w tym momencie całkiem inny problem:
Nikt nie chciał czarnego dziecka.
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PISANIE W JĘZYKU OBCYM
Nieznajomość języka nie jest żadną przeszkodą. Pisać możesz nawet w języku najbardziej ci obcym. Na nic się nie
oglądając zacznij po prostu kreślić znaki idąc od lewej do prawej, po dojściu do końca linijki zaczynaj znowu od lewego
brzegu, potem znowu itd.. Musisz tylko uważać, aby rzędy były równe: żadnych zachwiań duktu, żadnych kleksów.

FORTEPIAN
Fortepian jest tak naprawdę rodzajem wielkiego zegara. Dźwięk, który się z niego wydobywa, to głos uwięzionej wewnątrz
kukułki. Ponieważ sam jej głos byłby dla słuchaczy zbyt monotonny, fortepian wyposażony został dodatkowo w klawisze i
pedały. Służą one pianiście do tego, by odzywającej się kukułce mieszać szyki.
CZAPKA NIEWIDKA
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Czapka niewidka zrobiona jest ze zwykłego materiału, przeważnie z płótna lub wełny. Dostaje się ją w przydziale zaraz
na samym początku. Jest bardzo przydatna: skutecznie chroni przed deszczem, upałem i owadami. Złośliwi koledzy
uwielbiają chować ją po lekcjach rudemu Piotrkowi, synowi dozorcy. To ich ulubiona zabawa.

WACHTA
„Ciemność na widowni!” – zakrzyknął majtek wychylający się z bocianiego gniazda.
Delikatne smyczki – to drobne fale bijące o burtę statku.
Bębnią kotły – to gdzieś w oddali słychać grzmoty.
Na dźwięk zbliżającej się burzy marynarze zawijają się starannie w sztormowe płaszcze i układają na kojach. Sen spływa
na nich prawie natychmiast.

MIŁOŚNICY OPERY
Ich twarze są szlachetne, ale od częstego rozkoszowania się sztuka jakby nieco rozmiękczone. Mają rasowe wargi, pod
którymi tkwi za krótki podbródek.
Znają już tekst libretta i nazwisko dyrygenta. Wiedzą z góry.
Gdy gaśnie światło i podnosi się kurtyna, wzdychają głęboko i zamykają oczy.

PAŁAC
Na kamiennych schodach rozłożony został czerwony dywan, ustawione kwiaty. Przed wejściem: balustrady, biel murów. W
górze: ufryzowana, biała kamienna głowa.

OCZEKIWANIE NA GOŚCI
Romantyczne przygody, romantyczne życie na odludziu, w wieży. Grube, skórzane walizki. „Nie czekajcie na nas” – wołają
wyglądając przez gotyckie okno – „nie czekajcie”.
INDIANIN
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Prawdziwy Indianin jest tylko jeden: jest bardzo stary, ukrywa się.

STARE MAPY
Półwyspy na starych mapach mają kształt kciuków, pogrzebaczy, glinianych dzbanów. Siedzący w domowym zaciszu
kartografowie przeszłości nie znali jeszcze języka Zatoki Botnickiej i Wołgi. Opowiadali więc o wszystkim we własnym
narzeczu.

KSIĄŻKA
Krążąc pośród półek wyszukują te najstarsze, delektują się ich zapachem. Zapachem, którego książki nabierają w
samotności.
Mają nadzieję, że uda im się kiedyś odnaleźć tę najstarszą, nigdy jeszcze nie otwieraną, czekającą specjalnie na nich.
I czasem rzeczywiście się udaje. Odnajdują ją gdzieś w głębiach przeszłości i wydobywają na światło dzienne. Odtąd
książka ta nazywana jest ich imieniem.

NAUKA RZEMIOSŁA
Najpierw dostrzec kolor nieba, potem stopniowo uczyć się wpisywać go w przedmioty codziennego użytku: łyżki, meble. W
końcu potrafić ścierać z przedmiotów całkowicie ich ziemską barwę i przemieniać je w błękit.
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wokanda
sprawa jedna przeciwko komuś kto zrobił źle drugiemu
sprawa druga przeciwko komuś kto nic nie zrobił
sprawa trzecia w sprawie polubownego załatwienia sprawy
sprawa czwarta przeciwko rodzicom o molestowanie seksualne potomstwa
sprawa szósta przeciwko składowi sędziowskiemu o wydanie niesprawiedliwego wyroku
prysznic
nie
rękawiczka
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rękawiczka jest niebiesko zielona dzięki nowoczesnej technologii jej ostre wykończenie doskonale służy masażowi skóry
pozwala na relaksacyjne i odświeżające nacieranie powierzchni sprzyjając ukrwieniu i regeneracji skóry zaleca się stosowanie
w trakcie kąpieli
mężczyzna ma wzwód
pod prysznicem
zakłada rękawiczkę do masażu (dzięki unikatowej formule, rękawiczka dostosowuje się do każdego rozmiaru)
mężczyzna myśli o istocie obrzezania
mężczyzna myśli o niewrażliwości żołędzi
mężczyzna myśli o przedwczesnym wytrysku
mężczyzna bierze penisa w rękę ubraną w rękawiczkę
mężczyzna porusza rytmicznie ręką myśląc o kobiecie
mężczyzna ma za złe kobiecie to co robi
mężczyzna nie wie o procesach które zachodzą w jego organizmie zbliżając się do szczytu powoli zatraca możliwość
myślenia i czucia czegokolwiek rytmiczne ruchy zbliżają go do poczucia że kocha kobitę rękawiczka zastępuje ściany pochwy
a wyobraźnia zastępuje kobietę to jego żona nie mają dzieci i nie maja stosunków seksualnych
mężczyzna ma to żonie za złe
mężczyzna porusza rytmicznie ręką ubraną w rękawiczkę do masażu
pojawiają się pierwsze krople krwi wraz z ubarwieniem rękawiczki tworzą standard RGB
RGB to standard ekranu telewizyjnego telewizja coraz częściej pokazuje takie sceny jak mieszanie się ejakulatu z krwią choć
w zasadzie telewizja nic nie pokazuje telewizja to proteza rzeczywistości
mężczyzna ma za złe kobiecie że wybiera telewizję zamiast realnego współżycia
mężczyzna ma za złe kobiecie rany na penisie
mężczyznę boli
sperma na rękawiczce miesza się z krwią
kobieta zakłada rękawiczkę nie widząc śladów używania
kobieta masuje swoje ciało
kobieta drażni swoje piersi delikatnymi ruchami dłoni ubranej w rękawiczkę do masażu
kobieta ma wzwiedzione sutki
kobieta zaczyna oddychać
kobieta nie wie co się dzieje w jej organizmie
kobieta ma pretensję do mężczyzny że nie potrafi doprowadzić jej do stanu kiedy oddycha
kobieta zaczyna masować okolice swojej pochwy ręką ubraną w rękawiczkę do masażu
kobieta palcem ubranym w palec rękawiczki do masażu rozpoczyna penetrację przestrzeni powstałej poprzez rozwiedzenie
nabrzmiałych warg sromowych
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kobieta odnajduje łechtaczkę
kobieta pomija łechtaczkę mając pretensję do mężczyzny za zbytnie przykładanie wagi do łechtaczki
kobieta nie czuje bólu
kobieta czuje uniesienie
kobieta odnajduje punkt g
kobieta drży
kobieta drży
kobieta drży
doniesienie prasowo brukowe
„(wiad.włas.)Po trzymiesięcznej ciąży w stolicy urodziły się dwie rękawiczki. Radość matki zmącił fakt, że bliźnięta
są zrośnięte. Przypominamy, że zroślaki, czyli tzw. bliźnięta syjamskie rodzą się raz na 100 tysięcy urodzin. Małe rękawiczki
z Warszawy są połączone sznurkiem. Poza tą wadą są ślicznymi, małymi, jednopalczastymi rękawiczkami, a my łączymy
się w radości z mamą! Będziemy śledzić tę historię. Chętnych do pomocy finansowej, koniecznej przy operacji rozdzielania
zapraszamy na strony internetowe – tam znajdziecie numer konta i więcej informacji.”
doniesienie z prasy poważnej
„(PAP, Reuters) W związku z wyrokiem Komisji Europejskiej i niepowodzeniem apelacji w Trybunale Sprawiedliwości UE,
firma Billa Gatesa – Microsoft zdecydowała się na podzielenie zintegrowanego systemu Windows. Zgodnie z decyzją firmy,
program Windows Media Player (służący do odtwarzania plików multimedialnych przyp. red.) zostanie wyłączony z systemu
i będzie dostępny jako oddzielny produkt. Ma to służyć zwiększeniu konkurencyjności na rynku programów użytkowych.
W związku z planowanymi działaniami Microsoft zdecydował się na niecodzienną akcję promocyjną. Korzystając z olbrzymiego
potencjału finansowego firma stworzy klinikę oraz cały program rozdzielania bliźniąt syjamskich. Być może nasze polskie
rękawiczki, które urodziły się w zeszłym miesiącu w Warszawie, doczekają się prawdziwie „windowsowej” opieki!”
stara rękawiczka popełniła samobójstwo wkręcając się w bęben pralki automatycznej
po rozdzieleniu małe rękawiczki trafiły do dwóch różnych domów
mężczyzny
kobiety
tam po dorośnięciu do rozmiarów pozwalających na naciągnięcie na dłoń zaczęły służyć do onanizmu
kobieta nauczyła się osiągać rozkosz za pomocą kciuka
kobieta ma pretensje
mężczyzna ma za złe
sprawa w toku
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SKRAJNA PODRÓŻ Z OŁOWIANYMI BABECZKAMI TRZY ZAKOŃCZENIA

różowa pantera przeszła nam drogę wyruszyliśmy w skrajną podróż tam gdzie idziemy
są tylko babcie z beretami czerwonymi  naładowane bożym ołowiem potrafią wystrzelić
potrafią zabić  ołowiane babcie zamiast głów
mają telewizor wielkości lodówki  ołowiane bacie  rozmawiają o hentai porn manga
uciekają w skrajną miłość gdzie temperatura nie przekracza -2’C zamykamy drzwi od
toalet ołowianych bożych babeczek   piszemy słowa na drzwiach : Idziemy w skrajną
podróż. nie szukajcie nas bo i tak nie znajdziecie
ołowiane babcie z beretami czerwonymi czytają porno opowiadania I oglądają hardcore
w telewizji przechodzimy do następnego poziomu gry gdzie spotykamy się z potężną
protestantką z noremborg która tańczy swój hipnotyzujący taniec tłuszczu  
temperatura bożych babeczek wzrasta do -9’C babeczki zamarzają ołowiane babcie chcą
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stoczyć z nami walkę
zatrzymują nas  przed samym końcem gry  pierwsza walka
ogromna protestantka z noremborg kontra hipochondryczny gracz siedzący przed
monitorem   zapatrzony w pięknie osiadający tłuszcz ogromnej bożej protestantki z
noremborg walka z tłuszczem zaczęła się  hipochondryczny gracz użył odsysacza
tłuszczu  mam nadzieję że ogromna protestantka z noremborg  nie zostanie wciągnięta
protestantka wali głową w wirtualnego hipochondrycznego gracza ... gracz nie
podnosi się trzy dwa Jeden tą walkę wygrywa
ogromna protestantka z grupy bożego miłosierdzia z noremborg
nie poddajemy się  mamy jeszcze dwa życia   zbieramy apteczki I odsysacze dla
potężnych babeczek z XXXLową metką przy majtkach    temperatura znowu wzrasta do
-15’C babeczki łamią się   w tej o to chwili znalazłeś klucz który otwiera drzwi do
raju babeczko landu mamy do wyboru :
1. Walka druga z Babo chłopem z bożego miłosierdzia z noremborg
2. Wybór drzwi : A .B . lub C
3. Naciśniecie ESC .
Wybór 1
walka z babochłopem nie odbyła się  przez co tracisz życie, klucz i podróżujesz
dalej w skrajną podróż. po kilku nie powodzeniach temperatura wzrasta do -30’C a ty
giniesz .  na twoim monitorze widnieje napis :
GAME OVER
Wybór 2
wybór drzwi . tylko jedne z nich są poprawne ..
A.  wchodzisz do nich i po chwili widzisz  że nachodzi na ciebie ogromna masa
przepoconych babeczek z noremborg .
na twoim ekranie widnieje napis :
Game Over
B.  wchodzisz do nich . zapalasz światło .  widzisz że na ziemi  leżą dwa jajka
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klasy II rozbijasz je. na twoim ekranie widnieje napis.
Game Over
C. wchodzisz do nich . w ręku trzymasz klucz . otwierasz drugie drzwi , trzecie ,
czwarte , piąte i gdy już ci się to znudziło , gdy już miałeś ochotę nacisnąć ESC .
widzisz babeczkoland . a w nich miliardy przemarzniętych babeczek które czekają na
to abyś je zjadł . na twoim ekranie widnieje napis.
The End
I twój hipochondryczny wynik.

Wybór 3
naciskasz ESC . wchodzisz do menu . zaczynasz grę od początku
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IKCONRAZC TREBUH
W WIĘZIENIU (wspomnienie Feliksa Szufelki)

   Siedziałem. Ale nie za stołem, tylko w więzieniu. Ze wszystkich swych dotychczasowych wpadek i porażek próbowałem
wyciągnąć jakieś wnioski, ale nie udawało się. Coś trzymało je mocno. W końcu, nie chwaląc się, zacząłem miewać pewne
sukcesy. A to wyciągnąłem nogi, a to landrynka z kieszeni klawisza. Czyniłem niewątpliwe postępy. By zabić czas, począłem
nawet studiować filozofię.
   Na historii filozofii najbardziej polubiłem myśliciela, który żył kiedyś w Grecji, nazywano   go Plankton. Ze wszystkich
jego koncepcji najciekawsza była ta o dwóch połówkach, które się szukają. Żałowałem, że to nie dwie litrówki, lecz nie
można mieć wszystkiego. Dobre i to. Mniej więcej chyba wtedy mieszkał w Grecji inny myśliciel, Zenon z kitą. Kita była mu
potrzebna do kamuflażu, gdyż Zenon, jak każdy prawdziwy myśliciel, był też myśliwym. W każdy poniedziałek i czwartek
zaraz po „Teleexpresie” szedł do lasu udawać lisa. (Później ktoś to przekręcił i dlatego dzisiaj ludzie mówią „udawać Greka”)
Bez kity by nie mógł udawać, teraz wiecie po co mu ona była. Niektóre zwierzęta, a szczególnie lisy, miały go za swojego
i przez to ginęły albo dawały się łapać.
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Pewni, nieliczni zresztą, przeciwnicy szkoły słoików założonej przez Zenona opowiadali w związku z tym różne plotki. Jedna
z nich mówiła, że Zenon złapane lisy farbuje na srebrno i potem sprzedaje na Stadionie Dziesięciolecia jako prawdziwe
srebrne. Z pewnością była to jednak jedynie brzydka plotka. Filozofia tak mnie zainspirowała, iż postanowiłem sam założyć
jakąś szkołę i nauczać stworzonych przez siebie systemów myślowych. Pomysł ów skutecznie zrealizowałem. Uczniem mojej
akademii zostawał ten, kto pomyślnie zdał egzaminy wstępne i opłacił czesne, na które składało się drugie danie we wtorek
i środę lub pół paczki papierosów raz na tydzień. Uzbierałem sporą grupkę wiernych uczniów.
   Pierwszą z myśli, jaką przekazałem im i potomności było zdanie, które wyrzekłem onegdaj podczas pewnego drobnego
zajścia, którego byłem uczestnikiem. To błyskotliwe, mądre a zarazem lapidarne zdanie brzmiało: „Panka lej!” Każdemu ze
swych studentów poleciłem nauczyć się go na pamięć. Co bardziej zapaleni wydrapali je gwoźdźmi na ścianach swych cel.  
   Kolejną, mieniącą się znaczeniami i głębią sentencją, była pozornie tylko łatwa i od razu zrozumiała: „Kobity jego sum”.
Nieskromnie dodam, że myśl owa stała się swego rodzaju hitem sezonu. Powtarzano ją sobie z ust do ust, niektórzy
– majacząc - powtarzali ją przez sen. Zwyczajowe „cześć” albo „jak się masz” zostały zastąpione mą myślą. Tak, to prawda,
pozdrawiano się nią, pocieszano, dodawano sobie otuchy. Zanim minął czas mojej odsiadki stworzyłem jeszcze wiele
genialnych systemów myślowych, wymyśliłem wiele mądrych i krzepiących zdań. Wszystkich jednak nie mogę tu przekazać,
byłoby to nieuczciwe. Zainteresowanych odsyłam do mych wielotomowych dzieł zebranych. Czytelnik dowie się z nich wielu
pożytecznych i naładowanych ogromnym ładunkiem treściowym rzeczy, zapozna się z teorią i praktyką mej filozofii. Dowie
się na przykład, jak ukraść samochód, nie mając na to czasu ani pieniędzy, co zrobić, kiedy spadnie łańcuch w rowerze albo
nagła wiadomość na nas, jak przepłynąć kanał La Manche bez karty pływackiej, w jaki sposób schłodzić butelkę wina, będąc
mieszkańcem Sahary oraz wielu wielu innych spraw.  
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1482 km

   Tyle dni w przeliczeniu na kilometry. Liczy się tylko zacieniona stacja benzynowa i marny drink z palemką w spelunie na
obrzeżach miasta. Lepiej unikać dobrych lokali, są drogie i zbyt dużo tam zakurzonych, pamiętliwych osób.
   Strach się bać, kiedy walisz A4, sto osiemdziesiąt na liczniku. W samochodach jadących pod prąd dostrzegasz rozmazane
twarze, z którymi w jakiś sposób się identyfikujesz. Ty i oni, jesteście ze sobą spleceni, nierozłączni, raz na zawsze połączeni
poprzez wątłą jak pępowina nić wspomnień.
   Brutalne ale prawdziwe; kiedyś trzeba przestać ssać pierś matki.
   W lusterku przemijają szklane wieżowce, betonowa droga ucieka spod kół. Nawet nie zdążysz pomyśleć, a już masz przed
oczami groby zabitych w karambolu na krajowej dwójce. Stukot radia i mętny głos spikera upominają, o ostrożność. Kapelan
drogowy nie szczędzi słów, tym którzy walą karoserią o drzwi wyciągając rękę znad spękanej skorupy samochodu.
   Zmieniasz stacje.
   Gitara ociera się o unicestwienie, pojedyncze dźwięki przywodzą na myśl piłę elektryczną, kawałki duszy leniwie odsączają
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się przez uchyloną szybę. Muzyka pozostawia za sobą lekkie zawirowania powietrza, nie widzisz ich, lecz wiesz że są.
To niepokoi. Za którymś razem nawet przelotna ciemność w trzystumetrowym tunelu niepokoi.
Dociskasz pedał gazu. Ciężarówki jak kondukty pogrzebowe dają światłami ostatnie znaki – kierunkowskaz i zjazd na
pobocze.
Znikąd pojawia się policja. Upatrzone w mundurki dziwki bawią się kogutem. Zero perwersji, czysty fakt dokonany.
Cieszysz się, że tym razem ci się udało. Noga na pedale czerwieni się od bólu; to tylko światła awaryjne. W baku brakuje
benzyny.
Jak zawsze o tej porze roku.
Zjeżdżasz na stacje i tankujesz do pełna. Dziwny, wysoki jak góra Synaj mężczyzna w czarnym krawacie, żuje gumę i tylko
się uśmiecha. Wie, o co chodzi, ale boi się powiedzieć.
Zauważasz, że jego ręce są pełne krwi. Dosłownie.
- 1482 kilometry – odzywa się – tyle ma pan na liczniku.
Patrzysz na niego smutno i z rozczarowaniem. Świat zdaje się być pustynią. Dysk słońca z rozkoszą przetacza się ponad
pobliskim miastem, szyldy sklepów i zgięte krzyże świętych, nic więcej.
- Gdzie to jest? – pytasz, bo na tyle starcza jeszcze sił. Wciąż dociskasz pedał gazu, nawet stojąc w miejscu, gnasz
myślami do przodu.
- Minął ją pan – odpowiada poważnie. Krople krwi barwią ziemię kwiatami – jest 1482 kilometry dalej.
Przełykasz ślinę i przekręcasz kluczyk w stacyjce.
Wiesz co się wydarzy. Dostrzegasz znak i lśniącą białą strzałkę, napis mówi sam za siebie.
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BIAŁA WSTĄŻKA

Stała przy drodze w niebieskiej sukience. Biała kokarda we włosach, wyglądała jak wielki motyl na tle zieleni lasu. Mała
dziewczynka przytulała do siebie pluszowego misia i coś do niego szeptała.
- Co tu robisz dziecko? -Wyciągam rękę aby ją dotknąć. - Skąd tu się wzięłaś? Mieszkasz niedaleko? Jak się nazywasz?
- A ty? Skąd się wzięłaś? Jeszcze nie wiem czy chcę cię zaprosić do siebie. Nie wiesz jak się nazywam? Przecież jestem
Lucy.
Oczy dziecka patrzą na mnie bez lęku. Jest w nich coś, co przez chwilę mnie przeraża. Przecież to tylko zagubione dziecko,
czego się boję? Skąd ja tu się wzięłam?
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- Podoba Ci się mój miś? Miałaś takiego samego pamiętasz?
Ja miałam misia? Co ona mówi? Kiedy to było? Stoję z wyciągniętą ręką, niezdolna zrobić kroku.
- Pafnucy kocha Lucy, Pafnucy kocha Lucy.
Dziewczynka podskakuje biegając wokoło mnie. Obracam się i patrzę jak kokarda w jej włosach trzepocze przy każdym
podskoku. Świat zaczyna wirować coraz szybciej, coraz szybciej....
				
***
- Zatrzymaj się, tam coś jest! - Kobieta odwraca się do tyłu i wypatruje czegoś, co mignęło na tle zieleni lasu.
- Wiesz, że nie mamy czasu na żadne figle. I tak już jesteśmy spóźnieni.
- Ty zawsze o jednym. Zawróć, mówię. Widziałam coś - kobieta niemal krzyczy, szarpiąc za rękaw mężczyznę.
- Uspokój się bo zaraz w rowie wylądujemy. Ech, te twoje przywidzenia. Pewnie stara opona, albo worek ze śmieciami. Mam
zawracać, czy nie? Żebyś potem nie żałowała. Jak zawrócę to ci nie daruję. Mężczyzna śmieje się, jedzie dalej, ale zwalnia
trochę.
- To była..., to była.... Sama już nie wiem, to niemożliwe. Jedź, może mam urojenia.
- To właściwie co ty widziałaś, grzybiarza? Do najbliższej wsi 15 km. Zupełna głusza? Może zwierzę jakieś? I tak nic z tego
by nie było. Cholera spóźnimy się, Marek się wścieknie. Miała być ta... jak jej tam... Od niej zależy podpisanie umowy na
wyjazd. Jak się spodobamy oczywiście. A ty zawsze musisz się tak grzebać.
- Marek sobie poradzi - kobieta mówi już spokojnie. - Nawijkę ma niezłą, opowie jakiś kawał, trochę później zacznie.
Zdążymy.
				
***
Leżę na trawie. Pachnie wilgotną ziemią i igliwiem. Las? Dlaczego jestem w lesie? Przyjechaliśmy na wycieczkę? Miałam coś
ważnego do załatwienia. To pamiętam. Spieszyłam się....
- Nie śpisz już?
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Siedzi obok mnie ze swoim pluszakiem na kolanach. Kokarda jej się rozwiązała. Pewnie wtedy gdy tańczyłyśmy. Zdejmuje
białą szarfę i kładzie obok  na w trawie.
Dlaczego leżę? Zakręciło mi się w głowie od tego wirowania?
To dziecko ma oczy staruszki. Dzieci mają łagodne spojrzenie, a ona przygląda mi się jakby badała moje myśli.
- Silna jesteś. Przytulisz mojego misia?
Pachnie lasem, ale nie widzę drzew. Wszędzie mgła. Spałam? Jak długo? Taka mgła jest przed świtem. Zaraz powinny
obudzić się ptaki. Spałam całą noc? Niemożliwe. Wyjechałam z domu o trzeciej, to pamiętam. Ale po co? Spieszyłam się.
Jest mi zimno. Cała dygoczę.
- Przytul mojego misia -to już nie jest prośba.  
- Nie chcę żadnego misia!
Dziewczynka podaje mi zabawkę i nagle robi się jasno. To słońce? Jest mi ciepło i dobrze. Mgła jednak nie znikła i czuję jak
mnie otula. To teraz przyjemne uczucie. Dziecko uśmiecha się do mnie.
- Nie myślałaś, że to takie proste, prawda. Ale nie martw się. Na wszystko przyjdzie czas. Może teraz, a może jeszcze nie,
zobaczymy. Czekaj. Tylko to możesz zrobić.
O nic już nie pytam, nic mnie nie obchodzi co się stało. Tylko ten dźwięk trochę przeszkadza. Miarowy, głuchy. Gdzieś obok.
We mnie?
I ta melodia. Teraz znów ją słyszę.
				

***

- Nie ma jej, cholera jasna. W hotelu mówią, że wyjechała. Jej komórka też nie odpowiada. Dzwoniłem z dziesięć razy.
Już dawno powinna tu być. Cały ten koncert tylko po to, żeby jakaś kretynka nas olała. Wpływy z biletów nawet połowy
wydatków nie pokryją. Żeśmy się wypindrzyli dla okolicznych kmiotków.
- Cicho bądź Marek. Skąd wiesz, że wśród tych kmiotków nie ma kogoś od niej.
- Znowu? Już raz tak było. Ty wiesz jaka to dla nas szansa? Że też się trzeba liczyć z jakimś starym czupiradłem.
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-Ty, weź się uspokój! To cud, że ona chce nam te koncerty zorganizować? Ma przecież lepszych wykonawców. Być w jej
stajni to jak złapać byka za rogi.
W głosach obu mężczyzn słychać irytację, jeden z nich chodzi w kółko nie mogąc ustać na miejscu. Drugi próbuje zapalić
Papierosa, ale gasi go widząc wzrok dziewczyny.
- Może się coś stało. Wtedy gdy nie mogła przyjechać, przysłała tego kolesia i dzwoniła przecież.
- Ty Mariola to  zawsze naiwna jesteś. Olała nas i koniec. Może dobrze, że nie przyjechała. Nie widziała jak fałszujesz i tracisz
rytm. O czym ty myślisz kretynko. Znowu masz jakieś zwidy?
- Bo trzeba było się zatrzymać! Mówiłam żebyś stanął. Nigdy mnie nie słuchasz!
Dziewczyna stoi niezdecydowana i nagle zaczyna płakać. Zanosi się wprost od płaczu. Nigdy nie widzieli jej w takim stanie.
Stoją obaj zaskoczeni.
- Wracajmy tam! Ja widziałam..., widziałam... Musimy tam wrócić!
				
- Jeszcze nie teraz. Już mi go możesz oddać.

***

Lucy wyciąga rękę i nie czekając na odpowiedź, zabiera Pafnucego. Próbuję go zatrzymać, ale to nic nie daje. Po co mi go
dała skoro teraz zabiera?
- Nie odchodź, nie chcę być sama.
Znowu wszystko mnie boli. W głowie mi pulsuje i ten rytm. Słyszę melodię. To przecież mój telefon, a ja nie wiem nawet
gdzie jest. Gdybym go znalazła, zadzwoniłabym, że się spóźnię. Tylko nie pamiętam gdzie jechałam? Nie mogę się ruszyć.
Dziewczynka odchodzi. Jest coraz dalej. Miś, odwrócony do mnie, macha łapką. Pluszowy miś macha łapką?! Co jest?
Zwariowałam?
- Gdzie idziesz Lucy! Musisz mi pomóc!
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Odwraca się, stoi tak ze swoim pluszowym misiem i patrzy, jakby widziała mnie po raz pierwszy. Uśmiechnięta i
nieobecna.
- Jeszcze masz czas. Jeszcze za wcześnie.
Szukają cię już. Dasz radę.
Zgubiła kokardę. Wiatr rozwiewa jej włosy. Za chwilę zniknie, zasłonią ją wysokie trawy i krzewy. Robi się coraz ciemniej, a
ja zapadam się w tę ciemność i ciszę.
				
***
- Miała szczęście. Z samochodu niewiele zostało. Spadł z urwiska, a ona pewnie wypadła. Gdyby nie my - chłopak obejmuje
zapłakaną dziewczynę - kto by ją znalazł w tej głuszy.
Pielęgniarka zdejmuje opaskę, owiniętą wokół rany. Uciska miejsce, z którego nadal płynie krew.
- I gdyby nie to, też  źle by z nią było. To pewnie pani szarfa.  Chce pani ją zabrać. Przydała się.
Pielęgniarka podaje dziewczynie zawiniątko.
- Czy może lepiej wyrzucę? Jest bardzo poplamiona.
- Nie, nie! Wezmę.
- Dostała środki usypiające. Zaraz ją zabiorą na blok operacyjny. Ale będzie dobrze, niech się pani nie martwi o mamę.
- To nie jest moja mama. Moja mama zginęła gdy byłam dzieckiem.
Dziewczyna płacze cicho. Teraz już może płakać. Od tamtego wypadku nie płakała ani razu. To było tak dawno, a jakby
przed chwilą. Ciągle wszystko pamięta, każdy szczegół.  Wracała tam w snach. Nawet nie mogła o tym z nikim rozmawiać.
Co miałaby opowiedzieć? Jak się czeka na śmierć kogoś bliskiego i nie można mu pomóc, bo samemu nie można się ruszyć?
O tym jak wszędzie jest zimno i tylko miś jest ciepły. W to co widziała i tak by jej nikt nie uwierzył. Miś i biała wstążka. Ta
sama?
Tym razem ją zdjęła, aby owinąć ranę, zatamować krwotok. Dlaczego nie zrobiła tego wtedy?
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PIKUŚ

    Zimny dreszcz go przeszedł, kiedy usłyszał skrzek wron i stłumione, odbijające się echem ujadanie psów. Gdyby nie
brudne dzieci, kopiące między starcami piłkę, myślałby, że to wymarła dzielnica, przedsionek piekła. Ale nie mógł zawrócić,
bo puściliby się za nim jak żarłoczne psy, które wyczuwają strach.
   Więc do przodu. Na widok młodego, o słusznej budowie mężczyzny z pieskiem, z psem – z dobermanem, poczuł się jeszcze
bardziej nieswojo. Młody mężczyzna wyglądał, jakby z joggingu wracał, w dresach, w koszulce na ramiączkach, a te złote
łańcuchy i bransoletki to być może za obciążniki służyć miały. A pies jakby wciąż niewyżyty. Ale zanim pan spacerowicz się
zorientował, że być może lepiej by było na drugą stronę chodnika przejść, pies już doskoczył do jego nogawek.
    - Pikuś – krzyknął przerażony właściciel. – Pikuś zostaw pana. Uspokój się, kochanie. Przepraszam pana, zapłacę za
spodnie. Niech pan się go nie boi, on nie gryzie ludzi, tylko tak strasznie wygląda.
   Ależ gdzie się pan takiego psa miał bać, zwłaszcza, że nacisk jego szczęk wynosi zaledwie kilka ton. Ale spodnie tanie nie
były, więc trzasnął psa w głowę, co by go przepędzić, by puścił nogawkę. Pies nogawkę puścił. Ale na rękę się rzucił.
   - Pikuś, przestań! – wołał właściciel. – Pójdziemy do domu, tam dostaniesz kolację. Pikuś! Ja pana naprawdę przepraszam,
ale niech się pan nie martwi, on jest szczepiony. Zdezynfekuje pan ranę i wszystko będzie dobrze.

<>

Pies jednak nie przestał. Zapach świeżej krwi pobudził w nim drapieżne instynkty. Szarpał coraz mocniej i coraz głośniej
pan wrzeszczał z bólu. Wreszcie pies wyrwał mu rękę, która upadła na ziemię. Właściciel lekko zmieszany podniósł ją i
wytrzepał.
– Przepraszam – rzekł – umyje się, przyszyje i będzie jak nowa. Chyba, że pan jej nie chce… Wziąłbym ją do domu, dla
Pikusia, pobawiłby się. Pikuś! No chodź.
Ale pies Pikuś słuchać nie chciał i rzucił się do gardła. Krew trysnęła i rozbryzgiwała się na wszystkie strony. Struga
dosięgła właściciela, który wytarł się z niemym uśmiechem i zawołał wymachując ręką spacerowicza:
- Pikuś! chodź, tutaj mam zabawkę. Zostaw głowę pana.
Pan próbował zwolnić uścisk diabelskiego psa, ale co mógł zrobić jedną ręką przeciwko takiej szczęce? Pies szarpał coraz
mocniej. Przegryzł tętnicę, krew tryskała niczym z armatki wodnej. Wreszcie odgryzł i głowę, a wtedy ją porwał i wyrwawszy
się ze smyczy pobiegł przed siebie. Za nim dochodził głos właściciela:
– Pikuś! Oddaj główkę, masz tutaj rączkę! Dobry piesek, wróć. Przepraszam pana, on się tak na ogół nie zachowuje, nie
gryzie. Dzisiaj tylko coś w niego wstąpiło. Przepraszam bardzo. Pikuuuś!
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ALIGATORY. SZEŚCIANY ZWIERZĄT

Miała w sobie coś z ryby. Zapach poniżej i pomiędzy, ostry i drażniący. Galaretowata konsystencja małży, napięty róż tkanki,
faliste, miękkie kształty. Mówili o niej Gudrun – ryba.
Sąsiedzi nie lubili jej tupania na schodach, nieuzasadnionej radości podskoków lub przeciwnie, gnuśnego tarzania w oparach
rozpaczy, tłuczenia o ściany jak wynędzniały wróbel; skronią o szybę, jakby grała staccato, jak kosmata ćma o szkło
mlecznej lampy.
Pękaty akwizytor, pomyliwszy piętra, w przekrwione południe wpadł na nią i zgwałcił. A może zrobiła to nakrochmalona
koszula, lepka od potu cienka szyja strusia, szorstkie dziobanie: rytmicznie, do krwi.
Ryba zawyła jak żywcem patroszona, poprawiła plisowaną spódniczkę i stoczyła się na złamanie karku, głową w dół po
schodach. Cała Gudrun — sąsiedzi wzruszali ramionami zupełnie niewzruszeni.
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Jak skandal wybuchło lato, a z nim godziny chorobliwego upału podchodzące do gardła codzienną porcją mdłości.
Jeśli gdzieś istniało morze, spienione fale jak małe rybki muskały dziewczęce łydki, chciwie lizały palce i stopy w
prześwitujących koronkach wody.
Popołudnia wydane na pastwę słońca wysychały jak muszle rzucone w paszczę plaży. Zwiędnięte meduzy konały z gorąca w
sypkich babach z piasku – kurhanach ze złota.
Bo słońce, owszem, ono jedno bez grymasu odrazy czy niechęci gapiło się na Gudrun z porcelitu nieba spieczonym żółtkiem,
głodnym i skwierczącym. Jak kołyskę bujało rozżarzony błękit: na boki i w przód, na boki i w tył, aż błazen – żołądek wywijał
koziołki.
W ułamkach roziskrzonych sekund świat przepływał pod płytkim płótnem skóry ławicami przedziwnych morskich stworzeń:
mięsistych ślimaków, srebrnych węgorzy, muren, co rzucone w wodę rozwijały się powoli jak japońskie kwiaty.
W nocy meduzy spłoszone nagłym ruchem świeciły parząc się wzajem, fluoroscencyjne rybki mruczały transgenicznie.
Jadeitowe żółwie, olbrzymy o szyjach z bibuły, śpiewały głębinową pieśń, miłosną piosenkę, której nikt nie słyszał.
Morze kołysało w rozedrganym łonie misternie rzeźbione lampiony, by rozświetlały drogę pijanym żeglarzom w pijanych
żaglowcach na dnie.
Za dnia tylko słońce umiało świecić i rudzieć nad głową, i rosnąć, w promienie włosów wpleść się i śnić. Może o morzu,
którego tutaj nie ma.
Jest poręcz, gładka i wilgotna, miejscami do mięsa wyszczerbiona. Są schody, po których można się stoczyć głową w dół.
Jest brzuch dziewczyny spod siódemki z każdym tygodniem bardziej wydęty jak policzki czerwonoarmisty i równie brudny.
Są dwa morza w oczach Gudrun, ale to za mało.
Ryba, jeśli oglądać ją nago, przypominała oswojonego suma. Twarz miała całą w brodawkach; nad szeroką wargą suto
czerniły się wąsy. Z łuskowatego torsu piersi i łopatki wystawały jak płetwy. Żebra ruchliwe niczym skrzela rysowały się
płytko pod skórą. Oddech drgał w niej konwulsyjnie jak w ciele szaleńca.
Wychudłe nogi potykały się o własną ościstą długość. Dłonie o pięciu palcach i odcieniu nieśmiałej zieleni przywodziły na
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myśl gęsty kożuch glonów: drgalnice, desmidie, i kto wie, być może za dnia stawały się jak one samożywne.
Nikt nigdy nie zobaczył jej nago. Z nikim nie rozmawiała i nie wiedziano: nie miała języka czy też nie znała ludzkiej mowy.
Może milczała, ponieważ nie było już nic do zrobienia. Wszystko zostało powiedziane, przekręcone, wyzute z sensu i znaczeń,
i stało się ni mniej ni więcej – martwe.
Na przykład czasownik kochać: ja kocham cię, czy ty kochasz mnie, imperatyw kochaj! i ktoś kogoś też. Dialogi plastikowych
kukieł. Rzężenie katarynek. Słowa wypatroszone, jak z wnętrzności, z sensu.
Nawet milczenie nosiło w sobie znamiona aktu odtwórczego, z dwojga złego Gudrun wolała jednak milczeć.
Zęby zagryzała z łatwością szczupaka, śliniła się jak węgorz myśląc czy raczej zmyślając, wyobraźnia bowiem rozrastała się
w jej wnętrzu jak rak, zapełniając ją szczelnie guzami konceptów i wybornych planów.
Do spraw przyziemnych powracała z rzadka, opornie i z trudem. Mając wybór wybierała przepastny worek bezmyślności,
wyzuty z myśli przepływ. Ten, owszem, pożerał ją łapczywie, wiecznie głodny. Rozrywał ją odśrodkowo muślin nocnych
ławic.
Nikogo nie ciekawiły jej sprawy i trzeba powiedzieć wyraźnie: nie wzbudzała żadnych uczuć, ludzkich czy zwierzęcych, poza
tym jednym razem, kiedy jej przeciągłe wycie, powtórzone echem w podwórzu kamienicy, odbiło się niesmakiem w ustach
sąsiadów.
Nic w tym dziwnego. Któż bowiem, prócz psychopatycznych zboczeńców i opasłych samców, gustuje w ofiarach? A w
zapleśniałych suterenach, za mlecznym zębem wybitej szyby, na klatkach ochrzczonych żółcią uryny, sami porządni ludzie.
Gudrun, trzydziestoletnia dziewica, jeśli nie liczyć gwałtu, nie znała nazw oraz imion własnych, łącznie z własnym. Świat
bynajmniej nie oszczędzał jej z tego względu, przeciwnie. Zapadłe piersi regularnie falowały w rytmie histerii, feeria rozpaczy
wywracała oczy, każąc im łypać obnażonym bielmem, gorączkowo, na wszystkie strony.
Spanikowana Ryba wilgotniała jak paszcze rosiczek wabiących owady; pociła się nieheroicznie, strosząc przy tym włosy jak
mysz albo lemur, a właściwie, trzeba przyznać, pociła się zupełnie jak człowiek.
W jednym zręcznym posunięciu, leksykalnej ekwilibrystyce, mamy za sobą wysiłek ewolucji skondensowany jak mleko w
tubce. Przeskoczyliśmy ptaki, gady, płazy, i już, znienacka, w linii prostej od ryb, pozornie znikąd – człowiek.

<136>

Nie wiem jak z resztą gromad, ale gady nie dadzą się pominąć zbyt łatwo. Co to, to nie. Bo tak czy owak im nie umkniemy,
one tu jeszcze wrócą.
— Dziewczyno, nie możesz spędzić tak całego życia — raz jeden przemówił do Gudrun sąsiad, życzliwy światu idiota,
wiecznie pijany, czterdziestoletni starzec. — Nie możesz zmarnować danego ci czasu zamurowana jak mniszka pomiędzy
schodami, przyklejona jak komar do wilgotnej ściany. Musisz wyrwać się z siebie, rozumiesz? Za wszelką cenę trzeba się
wydostać!
Nad głową biegały mu białe myszki, czas ostrzył sobie na niego zęby. Jeszcze tej samej nocy powiesił się na grubym pęcie
liny. W ten oto sposób wydostał się z siebie. Widocznie nie znalazł żadnej innej drogi.
Nazajutrz drobna, zielonkawa dłoń zamknęła za sobą drzwi numer siedem i taszcząc z tygodnia na tydzień coraz bardziej
brudny brzuch, ostatni raz zeszła po znajomych schodach. W końcu nigdy nic nie wiadomo, może na zewnątrz istnieje
jednak morze.
Na zewnątrz czyhał na nią świat. Czas ostrzył zęby, białe myszki piszczały przez sen.
Po ciepłym, gwałtownym deszczu uliczka wiła się lśniąc jak skóra żmii. Kamienne łby kotów wystawały z ziemi srebrząc się
jak łuski; blakły, migotały, kłuły w oczy. Odbicie odległego nieba zwielokrotnione w dziesiątkach płaskich kałuż.
Kurz zmyty z półotwartych okien i warg spływał niemrawo krętą rzeczką, która jak wąż sunęła donikąd, unosząc ze sobą
ptaki i kamienie, rzeźbiąc w rozmokłej ziemi spienione szlaczki śliny.
Rośliny ciężarne od nadmiaru wilgoci słaniały się na wietrze, przeźroczyste i lepkie jak powieki gada. Cienie czmychały spod
stóp zwinne niczym jaszczurki, w zieloność trawy ruchliwe poruszenia.
Ślimaki jak tłuste przecinki snuły się smętnie w gęstych kopcach śluzu, stożkami mięśni wędrując na oślep; widocznie
zapomniały drogi do domu i teraz błąkały się bezdomne, taszcząc jak Syzyf, bez nadziei, walcowate ciała i zapiaszczone
muszle.
Napuchłe dżdżownice, ruchliwe nitki mięśni, boleśnie wczepiły się w asfalt. Zanim spadł deszcz siedziały w ukryciu jak mali,
śmieszni szpiedzy, co śnili pod ziemią zmarznięty sen o zimie. Obrzęknięte i sine zdążą jeszcze stąd zniknąć zanim zmierzch
zapadnie nad nimi jak wyrok.
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Brzuch, pękaty jak zachodzące słońce, stawał się z każdym krokiem cięższy i Gudrun nie wiedziała już czy dźwiga słońce
czy brzuch.
Zmięta spódniczka oplątywała nogi; pot perlił się na łusce skóry słono spływając po plecach. Świat z wolna ulegał
przemieszczeniu. Rzeczy zdawały się z gorąca gubić kształt, tracić należne sobie miejsce: słońce świeciło w brzuchu, brzuch
puchł na niebie.
Maszerując jeden za drugim dziewczęce buty mnożyły się w dziurawą nieskończoność odbite w bezbrzeżnej kałuży nieba.
Za zakrętem wyrósł przystanek. Przystanąć, odpocząć, jeszcze usłyszeć jak szumiąc w oddali wykrwawia się morze.
Aligator, przebrany za autobus, rozkołysanym krokiem doczłapał się do pętli, na której wiatr wiał jak sirocco nanosząc
tumany pyłu zamiast wiaty; gad z miękkim mlaśnięciem olbrzymiego cielska zatrzymał się ciężko sapiąc.
To sapanie wydało się Gudrun bądź co bądź nieco podejrzane; zawahała się instynktownie, ostatecznie wzięła w niej górę
nawykowa bezmyślność. Na cienkiej linii krawężnika uniosła się na palcach jak linoskoczek, zatrzepotała rzęsami leciutko
jak motyl skrzydłami i drżąc nad przepaścią świata zrobiła krok naprzód.
Mniej uważni twierdzili potem, że połknął ją przystanek. Bardziej świadomi uparcie zeznawali, iż pożarł ją autobus. Jednych
i drugich zamknięto w pewnej państwowej placówce o przyzwoitym standardzie bieli, przybytku niezmiernie wygodnym,
pomimo braku klepek i klamek, gdzie poprzyklejani do ścian przypominają dzikie niegdyś zwierzęta: kalekie ptaki, zaślinione
mureny, zębate rosomaki, bestie wątpliwej reputacji posiwiałe od długich lat tresury.
I dziś zapewne, tak jak niegdyś Gudrun w oparach rozpaczy, tłuką katatonicznie w omszałe tynki, osowiałe ryjki wtulają w
siebie wzajem; rosną im włosy i zęby.
Jeśli jesteście ciekawi, nie zwlekajcie dłużej, biegnijcie zaraz podejrzeć, popatrzeć.
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GRY OCEANICZNE

I w ten sposób siedzą na bezgranicznym tarasie z białego drewna, prawie na plaży, malutkimi łyczkami racząc się Martini
z lodem, upał niemiłosierny, i wyobrażają sobie wakacjowiczów. Dwóch mężczyzn i kobieta wyglądają jakby linie czasu
zamykały się gdzieś za nimi, a oni pozostawali poza tajemnicą zegarków, oni, razem z ich tarasem, plażą i nudnym Martini.
Zabierają na tę drugą stronę swe rozluźnione od słońca twarze, uśmiechające się nieznacznie i wpatrujące się w dal
oceanu, który pozostaje jednak po tej pierwszej. Opuszczona plaża nagrzewa się od słońca, jej rytm zakłócają jedynie
wyimaginowani letnicy.
Trójka na balkonie. Dwóch smukłych mężczyzn i dziewczyna o rubensowskich kształtach. Mięśnie mężczyzn posmarowane
olejkiem świecą w promieniach słonecznych, ona wystawia do słońca swe śliskie blade ciało, ubrana tylko w dół bikini. Ich
głębokie fotele dzieli stół oplatany szarą tkaniną, na którym nagrzewa się butelka Martini i roztapia się lód w wysokich
szklankach. Słońce oblepia ich jasne włosy, paznokcie ze starannym manicure, swatche i atlantisy mokre od potu, zdobioną
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ornamentem niską barierkę tarasu, słońce spływa stamtąd na piasek po niedużych palach i dalej na plażę, pali w oczy, gdy
zdejmują na moment okulary przeciwsłoneczne, by je przetrzeć, albo być przyjemnie zdziwionym rzeczywistymi barwami
wody, piasku, ostrych nieruchomych wydm, które wgryzają się w piasek aż za horyzont.
Wobec potu wydobywającego się z każdego fragmentu jej ciała w miarowym rytmie bicia serca, w obliczu swych przyjaciół
i przepastnej plaży czuje się doskonale, czerwień ucieka w tym dniu, w tym domu, w którym są tak bardzo sami, nad tym
bezludnym oceanem. Rozkłada się rozluźniona, czuje jak fotel robi się mokry od niej samej, pot i olejek wsiąkają w materiał.
Wilgoć pod plecami wsiąkająca w majtki i z powrotem w obfite, zgrabne uda bawi ją, czuje się podniecona. Zamknięte
oczy zwraca w stronę słońca. Ta czerwień w niczym nie przypomina tamtej, ta jest słoneczna, gorąca, sztuczna jak ten
nowoczesny taras wykonany wedle starego stylu. Jej bose stopy dotykają podłogi, piach z pewnością jest znacznie bardziej
gorący, nie można po nim chodzić boso, tak bardzo parzy, ta dziwna podłoga wcale się nie nagrzewa, pozostaje neutralna,
mimo słońca, które króluje tu ponad szesnaście godzin na dobę. Przypomina drewno, ale to jednak nie to. Jest czymś innym,
podobnie jak czerwień teraz w jej oczach nie jest jej koszmarem.
Wyobraża sobie jak stawia szybkie kroki na piasku, który boleśnie ją kąsa. Przyspiesza, by dotrzeć do słonej wody. Zaczyna
biec, ból staje się nie do zniesienia. Macha rękami, zaczyna się dusić, uda sztywnieją. Gdyby się jej udało, zanurzyłaby
poparzone stopy w długich oceanicznych falach. Dzisiaj nie ma fal. Woda porusza się niespokojnie, obija się o brzeg, ale nie
formuje się w fale. Postanowiła pozostać dziś w miejscu, nie ruszać się stąd i obejrzeć to, co może się wydarzyć, przekonać
się, czy dobiegnie. Piersi dziewczyny podskakują, gdy ona pędem wraca na taras, kiedy już nie wierzy, że możliwe jest
dotarcie na boso do mokrego piasku.
Siedzi bez ruchu na fotelu. Jej wyobraźnia szaleje, ale ciało nie daje się ponieść. Dziewczyna czuje na sobie rozgrzane
uśmiechy chłopców, błyski okularów obrysowują jej kształty. Nie powinniście jej odczuwać, nie powinniście jej łagodzić, ani
nawet tu być. Macie swoje męskie niepotrzebne kobietom sprawy, dlaczego przytargaliście je tutaj? Chłopcy spoglądają
na siebie, na niby, dlatego, że ich zmienność i wolność pokrywają przyciemniane szkła. Nie mogą nic wiedzieć, ale akurat
w tej chwili czas ponownie zapełnić szklanki. Nalać Martini wysoko, palcami wyjąć kostki lodu z przenośnej lodóweczki
nie bacząc na konwenanse i powrzucać je do szklanek po kolei, najpierw ich damie, potem jeden przyjaciel, potem drugi
przyjaciel, aż krople alkoholu znajdą się na stole, palcach schłodzonych od lodu, potem na torsie jednego z chłopców, kiedy
jej kochanek, przejeżdża tymi zimnymi palcami po jego brązowym torsie. On podrywa się z miejsca, nie spodziewając się
lodowatego aromatycznego dotyku. Nic w tym dziwnego, patrzą na siebie, ofiara uderza kata pięścią w ramię, tak po męsku.
Potem podnoszą szklanki i piją toast, z tym że ci dwaj raczej z jej sutkami, niż z nią. Tarcza jednego z trzech zegarków
odbija promienie słońca prosto w jej oczy. Słońce jest o tej porze najwyżej, o dwunastej jest najsilniejsze i najbardziej
niebezpieczne. Pociera smukłe dziewczęce ręce o swój brzuch i zbyt szeroką miednicę, tak, by stały się tłuste od olejku
i odgarnia nimi włosy do tyłu, by jej nie przeszkadzały, by się skleiły i nie wędrowały na twarz, którą teraz chce wystawić
do słońca. Chce się naprawdę opalić i by jej zęby tą uwodzicielską bielą zwracały uwagę wszystkich. Potem weźmie ręcznik
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i pospaceruje wzdłuż plaży jakiś czas, tak by chłopcy jej nie widzieli, aż będzie zupełnie sama i bezpieczna. Położy się na
brzuchu na nagrzanym od piasku i słońca czerwonym ręczniku. Wyobraża sobie kontrast ciemnej skóry przy sportowych
jasnych majtkach, gdy wiatr podwieje jej kusą letnią spódniczkę, gdy usiądzie zakładając nogę na nogę, a chłopiec będzie
patrzył. Letnie szaleństwa, gdy pojadą samochodem trzynaście kilometrów do pobliskiej miejscowości, gdzie tłumy turystów
będą spędzać najpiękniejsze chwile swojego życia.
Nagle niepostrzeżenie niczym kot wraca czerwień. Po prostu czerwień, spływająca przez przełyk do żołądka, potem wprost
do głowy, żeby przypomnieć. Jeden z chłopców, ten przystojniejszy, też drga teraz niespokojnie. Przełyka ślinę, potężny
haust alkoholu znika w jego ustach. Ale po chwili spokój wraca, ona chciałaby żeby wracał, żeby przypływał zawsze
z powrotem, jak oceaniczne fale znacznie dłuższe niż morskie. Ale dziś woda się zbuntowała. Chłopcy uprawiający ten
szalony windsurfing, letnie miasteczko z młodymi turystami razem z ich najlepszym czasem, i jeszcze ta głusza tutaj,
nieskończone wydmy jak pokój i szczęście w sercu. Strach przeskakuje po drzewach, sunie wzdłuż linii brzegowej, staje się
maleńki, by w końcu rozpłynąć się jak mgła gdzieś daleko. Zajmuje to trochę czasu, ale się udaje. I ten chłopiec serwujący
drinki robiący na bezmieczowym fanaticu zgrabny zwrot przez rufę, jak tancerz, robiący skomplikowany nieprawdopodobny
piruet ze swoją profesjonalną tancerką. Wypina się z trapezu, odpada od wiatru, w jednej sekundzie żagiel obraca się
i chłopiec łapie bom z drugiej strony, deska rozpryskuje wodę. Kiedy przepływa blisko, dostrzega jego napięte mięsnie
ramion i przedramion, i tułów tak blisko wody.
Czas wracać do rzeczywistości.
Czas na papierosa w tym nieznośnym upale. On podaje jej, zapala. Sobie wkłada do ust bezpośrednio z paczki. Tyle razy
mówiła mu, że to absolutnie nieeleganckie. Od dawna już ją ignoruje. Siedzą w tej dziczy, wraz z przyjacielem, ale dom
komfortowy. Puka palcem w tarczę zegarka, by widział, że już pierwsza. On kiwa leniwie głową, sięga po butelkę, i nalewa,
topiąc kropkowany pierścień osadu na szklankach, wkłada lód. Ona odwraca głowę w stronę oceanu i pustej plaży. Piasek
chrzęści jej w ustach, kiedy on wreszcie naleje? Łzawią od niego oczy. Łapie szklankę i wypija połowę. On i przyjaciel
smakują po łyczku, potakując do siebie, zgadzając się, co do tego, z szacunkiem. Poskubała trochę plecionkę stolika, teraz
ogląda sobie paznokcie. Wyciera ręce w ręcznik i spina z namaszczeniem włosy. Dostrzega kątem oka, jak panowie patrzą na
nią z wilczym głodem. Zwłaszcza ten jego przyjaciel, taki dojrzały i kpiący. Jeśli w ogóle tego typu subtelności są możliwe do
dostrzeżenia w takim nieludzkim piecu. I o ile można w ogóle przybrać taki wyraz twarzy. Czy doprawdy nie mógł jej zabrać
w jakieś umiarkowane miejsce? Może zrobił to przez złośliwość? Chciałby, żeby zwijała się ze zniecierpliwienia i irytacji,
podczas gdy on będzie rozwijał swoje talenty towarzyskie przed przyjacielem, o którego obecności nawet nie raczył jej
poinformować. To już coś w rodzaju sadyzmu, nie kryje się przed nią, nawet nie usiłuje.
On spogląda w niebo, głowę ma jednak przechyloną lekko w lewą stronę, kątem oka mógłby patrzeć na przyjaciela.
Zza okularów potajemnie mógłby mierzyć jego ciało, skąpe owłosienie na mahoniowym torsie, szerokie mięsnie piersiowe,
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z których zapewne tamten jest dumny, biec wzrokiem po liniach jego żył na ramionach i przedramionach. Ona wpatruje się
intensywnie w ciemne szkła na jego oczach, nie może jednak nic przez nie dojrzeć. Widzi na ich twarzach grymasy lekkich
uśmiechów, smak delektowania się. Do foteli przyklejają się swobodnie wyciągnięte i rozluźnione ręce. Prąd swobody
przeskakuje na ramiona i włosy, dostając się na twarze. Obserwuje ich wprost, pukając palcem w szklankę. Nawet jej piersi
to wyłącznie zabawka. Ogromna butelka Martini, patron ze stołu, prawe już znikła, zostało mniej niż naklejka, i to mniej
znika najpierw w szklankach z osadem, potem w jej gardle dusząc krzyk.
Słońce kołuje na swoją ulubioną pozycję, lekko na lewo, pochylone ku światu. Nie w centrum, trochę z boku schodząc
z pochyloną głową ze sceny do amfiteatru, tak by nikt nie zauważył. Stąd może słońce dawać popis swojej siły z pozycji
niedocenianej. Przenika jej ciało na wskroś w poszukiwaniu głębokich komórek, które zawsze pozostają lodowate. Odbija
się od butelki, zagląda do ich szklanek i bierze we władanie cały taras. Chłopcy są z nim zaprzyjaźnieni. Spoglądają na
siebie po męsku, z cieniem rywalizacji i współczucia. Wstają i z ufnością oddają się słońcu pogrzebani w piasku plaży. Ona
kroczy za nimi, zupełnie wyłączona z gry, nieumiejąca. Jednak pierwsza brodzi w chłodnej wodzie szukając orzeźwienia.
Chłopcy chlapią się wodą, piszczą jak dziewczęta. Chlapią również ją, zapatrzoną w dno. Wracają całą trójką ze śmiechem,
mokrzy, wichrząc sobie nawzajem włosy. Rozkoszując się ciepłym piaskiem chcieliby iść dłuższą drogą, tak dobrze im razem.
Idą jednak szybciej tęskniąc za wilgotnymi fotelami i świetnym Martini z cytrynką, która na pewno gdzieś jeszcze jest.
Przystają, by obejrzeć jeszcze niskie wydmy i trochę się podotykać we trójkę. Są mokrzy i nie czują się nawzajem, łaskoczą
się. Oni biorą ją między siebie i szczypią po brzuchu i pod pachami. Zwija się ze śmiechu, krzyczy, żeby przestali i poszli
zrobić coś pożytecznego z tą cytrynką. Obejmują się konfidencjonalnie za ramiona i odchodzą na bok, by przedyskutować
propozycję. O dosłownie sekundę zbyt długo, inaczej nie wypiłaby całej szklanki na raz, prosząc o dokładkę. Z buraczkami?
Tak, poproszę. I z głośnym oddechem odchylić się na oparcie fotela, przypominając sobie przez chwilę jak ją łaskotali. Teraz
powtórzy sobie w myślach ten ich wyścig do wody, przypomni sobie wrażenia. Chłopcy opalają się i głęboko oddychają.
Ma czas, więc przypomina sobie, jak biegliby do wody i ona byłaby pierwsza. Chlapaliby się jak dzieci, nie mając odwagi
by się zanurzyć i zniweczyć to rozgrzanie. Wyruszyliby z powrotem w kierunku tarasu, który się nie nagrzewa. Nie czuliby
chłodu, mimo, że właśnie wyszli z wody, byłoby zbyt upalnie. W kompletnej ciszy rozlegałyby się jej jęki, dlatego, że to
łaskotanie wcale nie byłoby przyjemne, podobnie jak to, co mogłoby się zdarzyć potem...
Plaża wydaje się niezmieniona. Szybko zatarła po nich ślady. Pochłonęła ich kroki i ich śmiech, który był taki spontaniczny.
Pustynia spogląda na panów z tęsknotą i nienawiścią, ponieważ zburzyli jej spokój. On i jego przyjaciel chcą uczcić to
toastem. Ona tylko stuka szklanką o ich szklanki i wypija. Zakłada okulary, by zobaczyć i poczuć to, co oni, i żeby znaleźć
się wśród nich, najbardziej chciałaby podsłuchać rozmowy. Słyszy ich głosy, mimo że usta mają zamknięte. Łączy go
z przyjacielem nieprzerwany dialog toczący się poza słowami i daleko poza okularami. Ona nie może dosłyszeć, o czym jest
ta rozmowa. Próbuje, ale wie doskonale, że nigdy nie usłyszy, a nawet jeśli dotrą do niej strzępy, nic z nich nie zrozumie.
Próbuje, aż nagle żółć zamienia się w szarość. Zrywa szybko okulary z twarzy, rozgląda się niepewnie. Słońce przykrywa
niewielka chmura zrzucając cień na ich plażę, taras, na nich samych i stół między nimi. Oni niczego nawet nie zauważyli. Tak,
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potem tam pojedziemy. Może popołudniu. Czemu nie, ale ja prowadzę. Teraz słyszy ich rozmowę wyraźnie, nadal jednak
nie rozumiejąc. Na stole wśród wzorów plecionki piętrzy się pełna butelka. Nagle odbija się od niej światło oddzielając ją na
sekundę od misternej plaży, od niego, od całego świata.
Światło wsiąka w jej umysł, oślepia ją na krótką chwilę, ale zdążyła tam poczuć, że chciałaby pozostać ślepa na zawsze.
I wszystko dlatego, że nie mogła w to uwierzyć, wydawało się jej takie tanie i nawet nie dziwne, ale po prostu tanie.
Spojrzała nieprzytomnie na zegarek, wskazywał drugą. Tak bardzo długo już siedzieli na tym tarasie. I co w zasadzie robili?
Opalali się? Pili? W takim słońcu to nie ma najmniejszego sensu, kręci im się w głowach, już powoli robi się jej niedobrze.
Chciałaby się napić wody, ale w zasięgu jest tylko lód, alkohol, plaża i te szklanki z coraz bardziej nieeleganckim osadem.
Już niedługo zacznie się suchość w ustach, ten znajomy chemiczny smak kaca w ustach, stan rozdrażnionej senności.
Zastanawiają się, czy są jeszcze oliwki, ale te bez pestek, ona podnosi się na krześle i wyciąga rękę po szklankę. Wymknęła
się jej i płyn już wsiąka w to coś na stole. Owiewa ją niczym chłodna bryza słodki zapach pieczonego w słońcu alkoholu.
Nie przestając debatować na temat zielonych mocnych oliwek nalewają jej nową porcję. On schyla się po lód, przyjaciel
zakręca wielką butelkę. Na pewno wygrzebiemy jeszcze kilka z tego jajowatego słoja w garażu. Tamten celuje do niego
składając dłoń na kształt pistoletu. Ten gest znaczy: „świetny pomysł”. Teraz naprawdę chce się jej rzygać. Patrzą na nią
w sardonicznym uśmiechu, jak niedorozwinięte bliźnięta, ale zza tych okularów trochę przystojnie. Posłusznie okazują
zainteresowanie, wierząc, że o to właśnie chodzi. Ona teraz czuje się nieskrępowana, wyzwolona i przepełniona gorzką
odwagą. W końcu każe iść im po oliwki, bo przeszkadza jej ich natręctwo. Mogliby zacząć udawać jak dzieci, zacząć się ślinić,
gwizdać z podziwem, wydychać powietrze ustami złożonymi w ryjek, na znak, że gorąco się robi.
Porywa szklankę i wlewa sobie sok do gardła. Lód brzęczy. Kręci szklanką, żeby się roztopił choć trochę i łyka jeszcze
jeden potężny haust. Słodycz spływa jej po gardle, już jest dobrze, ciężko, ale dobrze. Nieco rozczarowana tym całym
alkoholem wstaje i schodzi z tarasu, ale wraca, poparzywszy sobie stopy. Zakłada sandałki i siada jeszcze na momencik,
żeby pooglądać, jak jeden przesuwa kilka kostek lodu po stole, pokazując jakąś sytuację. Pochyla się nad stołem, dwoma
palcami trzyma delikatnie lód, który wyślizguje mu się i robi się coraz mniejszy, jednocześnie dwoma palcami drugiej
ręki popycha delikatnie, tak subtelnie, że aż się rzygać chce, dwa inne lodowe kwadraty. Obiekty zakręcają, robią wiraże,
przenikają się wzajemnie, potem wdrapuje się jeden na drugiego, w końcu jeden znika sam z siebie, drugi zamordowany
w ustach, które przez cały czas opatrywały komentarzem tę niesłychaną sytuację, która zdarzyła się w życiu, i to wcale
nie jest o banalnych samochodach, czy wyścigówkach. Trzeci lodowy obiekt popłynął po krawędzi stołu z powrotem do
czerwonego pojemnika, z którego został wyjęty. Teraz na stole przesuwało się i turlało sześć kostek lodu imitując [coś
tam], zachowując się identycznie jak [coś tam], oparte na faktach. Cztery ręce mijają się, wyprzedzają, choć to podobno
nie samochody, przedramiona trą o siebie, lód stawia opór. Już niemal wydrapała dziurę w łydce w miejscu, w którym coś
ją ugryzło. Krew z wolna spływa z lewego sandałka, na tę pseudodrewnianą podłogę tarasu. Wyrywa mu kostkę lodu i krew
miesza się z wodą. Trąbią i trąbią, podczas gdy ona wędruje w stronę wydm, myśląc o ich zlodowaciałych muskających się
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nawzajem palcach. Popijała właśnie, kiedy sok rozlewa się jej po piersi, a ona ląduje wśród ostrych roślin na wydmach.
Zaczyna się szamotać i czuje jak liście, gałęzie, czy co to jest, przecinają jej skórę na udach i plecach. Wyczołguje się na
piasek i widzi plażę pożerającą krew z zadrapań na jej ciele. Powietrze pachnie oceanem i jego czarnymi włosami.
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NAUKA ZNIKANIA –
CZYLI GDZIE KOŃCZĄ SIĘ TWOJE OCZY, A ZACZYNA MÓJ WZROK

1.
Wszystkie ślady wyznaczają ślad tej samej osoby, która kiedyś tu była, być może nadal jest, ale zmieniła alfabet
obecności. Kontakt nie urwał się, a jedynie nasycił. Istnienie ciągle jest tylko rozciągłą miarą pulsowania komunikacji,
która zakreśliła pełny obieg. Należy więc już wyłącznie podtrzymywać te wszystkie dyskusje na coraz wyższych szczeblach
chemikaliów, co rusz w nich swoją krew przytaczać. Wpisywać się w linie mody i okręgi wyborcze. Rozwiązywać coraz
trudniejsze hasła w panoramie miasta. Czekać na rozbój wydarzeń.
Im szersza szyja, tym mniejsza możliwość, swoboda ruchu. Tym większa pewność. Oczy ustawione na
niezmiennym pułapie, wzrok ustalony na odpowiedniej trajektorii. Palce wskazujące skupione na jednym umierającym
punkcie. Wszystkie usta wymawiają te same słowa, słowa odpuszczenia, mówiące, że można stanąć na wysokości zdania
i trochę sobie odpuścić: gdy znany jest tor ruchu, nie trzeba zużywać niepotrzebnych kalorii. Generalnie, kalorie nie są
potrzebne.
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Tylko władza umożliwia gromadę, tylko gromada umożliwia istnienie. Po to jedni produkują i zdobywają władzę,
by drudzy mogli jej ulec i z niej korzystać. Do usranej śmierci. Każdy ma to coś, co jest zupełnie czym innym. To idzie
przed nami i oznacza teren. Idziesz i patrzysz: o tutaj będę. Ktoś to musiał zaznaczyć. Mówimy o sobie do siebie, a potem
wyjeżdżamy z tekstem i całą resztą. Tylko co zrobić, gdy spod dobrych manier przeziera rytualna próżnia? Czy jesteśmy w
stanie się znaleźć?
Bo jest nas za dużo, dlatego potrzebujemy wiecznie się przemieszczać między pomieszczeniami. Rozmieszczamy
się z jednej bramy do drugiej. Z jednej zamkniętej klatki do innej. Po schodach, ku górze, ku dołowi. Cały czas gadamy.
Spotwarzamy nasze twarze i wydarzamy się na moment. Nagle rozbłyskujemy w ciemności, histerycznie drgamy i zaraz
cichniemy. Osuwamy się na skały. Reszta kart pozostaje w zakrytym talonie. Celem gry jest ułożenie sekwensów rosnących
na czterech bazowych kolorach. Od 2 do Asa. Jedność nie istnieje. Śnieg dla każdego schodzącego, słońce dla wstępującego
do gry. Nic nie ma właściwej sobie wysokości. Wszystko trzeba dźwigać na własnych oczodołach, nawet to, co jest na samym
dnie.
Ale wszystkie oczy oglądają te same widoczki, nie trzeba nigdzie zaglądać. Ale wszystkie dłonie dotykają tych samych
powierzchni, nie trzeba po nic sięgać.
W naszych jamach ustnych zagnieździły się subkultury bakterii i wydają z siebie artykułowane odgłosy, które,
gdy otwieramy usta, nazywają mową ludzką. Nas wydają. W naszych uszach żyją mikroskopijne insekty, które bez przerwy
tłumaczą nam te dźwięki na nasz nieznany język i dyktują nam to wszystko, wlewają do czaszki literami litr po litrze potoki
słów, strumienie świadomości, rwące nurty literackie. A my przecież cały czas o tym myślimy. Nieustannie mieszamy się.
Krwawimy do środka.
To całe dnie i noce spędzone na czuwaniu we śnie na sny, na życie, z którego tkane są gobeliny zdarzeń na
zatargi poznania. Ogłaszane są konkursy na przemyślenie kolejnych kwestii wypływających znikąd i donikąd zmierzających.
Przedpołudnia niezauważalnego krzątactwa, czynności przeciekające przez palce, postacie przeciekające przez place,
bezgłośnie ulatniający się ruch z kolan i pęcin. Potem przymglone noce płonących kartonowych ciał, gwiazdy odpadające
od nieba, nieskończone, bo nie zaczęte burzliwe rozmowy, strach i euforia – niespokojne próby zmęczenia materiału w
oczekiwaniu na sen.  
To wieczne potykanie się o własne postawy, również stojące i siedzące pozycje, które, wapniejąc, dają o sobie
znać dopiero w momencie nagłego poruszenia. Poruszenie kiełkujące gdzieś z tyłu za głową, w miejscu nigdy nie widzianym,
gdzieś na elektrostatycznym styku potylicy i wezgłowia. To, co świdruje myślą, co zmusza do nieustannych knowań z
własnym odwłokiem, do dekad szemrania – gdzieś za cielesną kurtyną, w kraju dobrych rad i wspomnień, gdzie wzbiera
dyskretny, cichy szloch materii obdzieranej z bezforemności, podobnie jak ryk tkaniny tekstu zapładnianej sensem historii;
to rwie się szybko na strzępy, które to strzępy fruwają potem w postaci nerwowych chrząknięć, zbiorów zająknięć oraz
przejęzyczeń, tłoczących się bezdomnie w międzyludzkich przestrzeniach oddziaływań i  przyuważeń. W mig to łapiemy i  
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obłapujemy. To oznaki chybotliwości naszych spraw, które załatwiamy przez życie, tylko po to, by sobie to życie ułatwić.
Skok na drugą stronę blokady. Czasem mały włos i zderzamy się ze ścianą lęku zcementowanej niedomówieniami. Patrzymy,
lecz nie wierzymy własnym oczom, co się na nich dzieje,  wiemy bowiem, że to się dzieje tylko na naszych oczach, a raczej
tylko w naszych głowach; to one – małe nieożywione, śmiertelnie niedożywione móżdżki i wściekłe plwają na nas stekiem
bzdur i wyrzuconymi z ponaddźwiękową prędkością zarzutami o nie zapłacone rachunki sumienia i krzywd. Atakują nas
karteczki przylepiane do lodówki (żółte papiery lakmusowe odczyniające mroki istnienia). A my przecieramy pięściami ekran
i regulujemy gałki oczne. Czekamy aż się wyjaśni. Wypogodzi.

2.
Jest tylko kilka rzeczy na świecie, które warto do siebie dopuścić. Czasami nie trzeba się męczyć z grzeszną
uciechą ucieczki w grzeczną wycieczkę w ucieszki. Właściwie nic nam nie trzeba, oprócz właściwego oglądu rzeczy. Reszta
jest mało interesująca. Nie wygląda ona ciekawie, ale taka nie jest.
Słowa są wkalkulowane w ten świat, nic nie są w stanie w nim zmienić. Ten świat nie jest tym widokiem. Cokolwiek
można mówić, nie można tego nie zrobić, nie czyniąc tego. To samo z myśleniem i zmyśleniami. Każda czynność jest
z góry zaplanowana jej przyjętą społecznie definicją. Modyfikacje są zbytkiem. Życie w niewielkim stopniu różni się od
poprawnego odczytania roli czytelnika. Najlepiej bezustannie zapominać na bieżąco, co się robi. Tym większa niespodzianka,
gdy stwierdzić, że wszystko jest po staremu nawet teraźniejszość – rodem z tych najbardziej aktualnych, bo przejmujących
całych nas w leasing. Niewiele się spodziewać, albo spodziewać się czegokolwiek. Nie myśleć się, tylko się patrzyć.
Podejmować jedynie te decyzje, które są nieuniknione, które niczego nie wiążą, a jedynie rozwiązują języki (przestrzenie
zamknięte dla naszych myśli chętnie ukazują się naszym głosom). Sens jest echem naszych kroków, śladem naszych stóp,
właśnie dlatego nie ma się za czym oglądać za siebie.
Patrz jak – to się rozwija, rozplenia, przerasta łodygi tramwajów. Z zewsząd zwalają się lekko fałszujące wszystko organy
w siatkach zmarszczek na zakupy. Patrz jak – się wżera w połacie horyzontu granica widzenia – zaraza bliskoznaczna. Na
żyznych polach wykwita nowy strumień świadomości, nowy układ. Wydaje się, że za chwilę stanie się jasność, dzień…
Ale przecież cały czas jest noc – to całe zasypianie, jest podstawowym warunkiem oprzytomnień i – nawet
tych najszlachetniejszych – pobudek. Czucie oraz czuwanie – i jak zęby wypadające wizyty wraz z rekwizytami i kolejnymi
drobnymi wyskakującymi zza zakrętu kroczkami, niewiele mają do powiedzenia, albo do po-wodzenia. Lepiej już dalej
tankować znienawidzone wino z samochodem na zmianę i zeskrobywać paznokciami te nawarstwiające się warstwy tynku z
muru między myślą a działaniem; te hałdy organów i gruczołów pokrewnych rosnące byle gdzie i byle jak. Dokładnie tam,
gdzie przeszkadza. Gdzie powinno być spokojnie i uniwersalnie.
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Czyż nie czujemy tego ognia, który trawi nas wewnątrz żołądka, tak jakbyśmy zeżarli sami siebie i sami siebie trawili w
niesprzyjających warunkach pogodowych?
Za naszymi plecami nasze oczy między sobą przekazują tajemne spojrzenia, nieprzytomnie zezując, i wymieniają
widok na coraz to nowe teksty do rozczytania, pisane tak bardzo pochyłym pismem, że bez przerwy się z niego staczamy
na lewy bok trójkąta bermudzkiego. Nauka znikania rozpoczyna się od nauki objawień i nawiedzeń. To są nasze teczki, a to
nasze znikające w nich życiorysy, to nasze uczynki, a to odwieczne (tak jak my) przyczyny wszelkich naszych niepowodzeń
i udogodnień. Tylko skąd znikać, a gdzie być? a dokąd uciekać? Powiedzmy, że gdzieś można. Problemem jest zbyt wolny
transfer w te sfery na które czyhamy.
Bo jest mnóstwo światów w orbicie naszych zainteresowań. Bo jest taki świat w orbicie naszych interesów. Bo nie ma
niczego ze świata w orbicie naszych zastosowań.
Świat ten jak sfera przejściowa oddziela dwie polarne półkule. Świat czysty jak lód, jak pohamowanie. Sypie w
nim śnieg, jak sypie się choinka na trzech króli. Sypie i rozsypuje wszystko w oku. I żadne przyznane nam ciepło nie dorówna
nigdy ciepłu topnienia tych ścian między naszymi niepokojami, nie rozkruszymy ich i nie uwolnimy ludzi tam stłoczonych
–  między sufitem a podłogą kolejnej kondygnacji. Posilimy się tylko na posiłek, by zaraz zaniknąć w poobiedniej drzemce.
A potem ściągniemy czapki z głów jak pliki z nielegalnego serwera ftp i sami zdradzimy siebie z naszym zaniepokojeniem i
niecierpliwością.
Więc jednak to jeszcze nie dziś. Jak nie dziś, to kiedy? Jak ledwo niekiedy, to może lepiej wcale? Jak wcale, to po cholerę?
3.
Może i jest i zimna i ciemna noc, a może to tylko szum informacyjny i papierowa ułuda. Może niepotrzebna
wynalazczość kategorii spektralnych tych wszystkich, którzy w przesycie szukają trzeźwości w brudnych katakumbach
pośród zjawisk i zjaw, aby choć na chwilę odwyknąć od tego potwornego szczęścia; ci, co rozkawałkowali byt i porozdzielali
wszystkich nas na wszystkie strony równania: bierne i czynne, świata i książek, a teraz sprzedają odtwarzacze DVD i żądają
zaświadczeń o niekaralności i uregulowanego stosunku z wojskiem naszym polskim. Cicho, bo teraz usiedli sobie w swych
lożach, by zaznać odrobinkę spokoju, poczekać na innych. Tymczasem wiele wskazuje na to, że inni nie istnieją, a jeśli tak,
to w formie uproszczonej, szczątkowej, niemal symbolicznej – jak pieniądze. Powiedzmy sobie, że 100 procentowe istnienie
nie jest takie koniecznie.

<>

Specjalizacja jest znakiem tych czasów, więc każdy z nas specjalizuje się tylko w pewnych relacjach, w pewnych
reakcjach na pewne akcje. Czytamy tylko określone książki, rozmawiamy z określonymi ludźmi, oglądamy określone
programy, robimy określone rzeczy. Szukamy powiązań i rozwiązań w pewnym niepewnym przedziale. Nie można powiedzieć,
że nie jesteśmy tolerancyjni, ale wszystko ma swoje granice.
Tylko władza umożliwia poznanie, bo tylko władza daje znać o sobie. Nic więcej tego nie robi, nie zwykło, nie
powinno itd. Dlatego każde oparzenie jest starannie zapamiętywane i dalej nie trzeba się już tym zajmować. Ponieważ nie
trzeba przesadzać, nie trzeba się też specjalnie unosić. Jeśli coś się wznosi, to będzie czyniło to nadal, bo wszystko jest
słuszne, to co jest, jeśli wciąż tak jest i jeśli jest w ogóle. Bo jest i ma być… zrozumiałe. Niewiele wiadomo o rzeczach
niepotrzebnych, są one szybko tratowane i pomijane. Opór prowadzi do prowadzenia, ciało odpuszczone raz, rozpuszcza się
cały czas.
W końcu i tak po kilku minutach od ustania opadów śnieg zostaje zadeptany, wszystkie ślady stają się jednym
śladem, śladem pobytu określonych kręgów. Wszelkie szczegóły zostają rozmyte w jeden odcisk, znak bez żadnych znaków
szczególnych. Wszystko jest odpłacone pięknym za nadobne i tym podobne. Nadal jest jakiś dzień, jakaś noc. Światła na
skrzyżowaniach pokazują jakieś światła w jakimś tam właściwym sobie porządku. Przechodzą tędy ludzie i rzucają okiem i
nie rzuca im się to w oczy, więc nic nie mówią, nic nie myślą, nie tykają, nawet palcem nie kiwną. Odchodzą, potem wracają,
potem znowu idą, i tak w kółko. Jeszcze raz, jeszcze raz. Nie, to j u ż nie byli oni, to n a p e w n o ktoś inny.
mówił
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FRAGMENT SUR!1
						
						
						

(…)Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko,
czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko.
1 Kor 13; 11

   Abrakadabra, na zalanej słońcem pustyni, snuje swoją opowieść skorpion. Pająk ma najsilniejsze szczęki i najdłuższą nić
czasu zawija wokół czyjejś śpiącej szyi. Tuli się do niej,  jednocześnie siedmioma parami oczu dokładnie obserwuje, czy
biała jak śnieg szyja nie zrobi jakiegoś niespodziewanego ruchu. Rozważa również atak innych zwierząt i w obronie swojej
zdobyczy jest gotów stanąć do walki, poświęcając własne życie.
Pająk przewiduje o kilkaset lat do przodu. Powoli wydobywa z siebie matczyne instynkty, owija szyję nicią czułości, czujnie
zakręcając w powietrzu jadowym kolcem, umieszczonym na końcu odwłoku. Wyczuwalny spokój, kropla jadu zwisa przez
sekundę w powietrzu po czym znika jak bańka mydlana rozpuszcza się, ginie.
Mama może pracować dalej, dzielnie mumifikując wydaną jej przez naturę czyjąś szyję. Piasek jest popołudniowy, gładki,
falami przemieszcza się pod wpływem drgających promieni słońca. A szerokie strugi promieni napływają na uśpioną szyję,
tworząc jej grób coraz głębiej i głębiej. Szyja zaszywa się pod ziemią, wraz z wiecznie żyjącym skorpionem, nosząc w sobie
lekki zapach trucizny, abrakadabra.
I
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   Wiele wieków temu, zanim przyszedł na świat prorok Chrystus, nauczono się mówić „Pochwalony”  i zaczęto na nowo
odmierzać czas, tym razem nie zaczynając, a dążąc ku nieskończoności, moja nienasycona w ambicjach matka spadła mi z
nieba i skryła się pod powieką mojego snu.
W istnieniu, którego jeszcze nie było, nie zdążyło wydać pierwszej iskry – objaśniła jak rozpłomieniona świeca, to kiedy się
narodzę i gdzie spocznie moje ciało. Nie słyszałem tego, bo nie mogłem, ale jestem pewien, że gdzieś te informacje gnieżdżą
we mnie do dzisiaj.   Dalej, w tym samym śnie, moja matka wyciągnęła do mnie otwartą rękę i śpiewała o tym, żebym pytał
o co tylko zechcę, a ona na wszystko znajdzie odpowiedź - nie bój się, pustynia  uczyniła cię szlachetnym, a w samotności
odkryjesz wiele zapomnianych pytań, one dodadzą ci sił, bo jesteś kimś wyjątkowym. Starała się mnie przytulić, jednak
nic nie czułem, ponieważ istniałem tylko w jej pierwotnej świadomości, w której nie mogła wyzwolić się z rozumowania
wyłącznie czułego, ale jednocześnie najgroźniejszego na ziemi pająka.
Byłem zupełnie pozbawiony ciepła, spokoju  pewności, że jestem gdy jeszcze mnie nie ma. Moja pochowana żywcem szyja
jeszcze nie nauczyła się instynktownie zadawać pytań, nie – istniejąc w oderwaniu od reszty własnej skóry.  
Ale mama nadal snuła swoje wizje, w tym opowieści z gorącego kraju, w którym to z gleby wyrastają nagie płomienie – żywy
ogień. To w nim miało nastąpić poczęcie i miała narodzić się moja śmierć. W sumie to dobrze, bo nie stracimy ani kropelki
czasu, powtarzała ciągle, najmniejszego łyczka.
Jak odległe okazały się jednak jej odpowiedzi, od przeżytej prawdy.
Czy polubię wydalone miasto ze Statuą Wolności (już będzie czekała), czy poszukam czegoś bliżej tej ziemi? Ponoszę w sobie
odpowiedzialność za wrażenie, że wyśniono nie mnie tylko kogoś innego.
Moja mama nie powiedziała mi, do którego momentu mam się wpatrywać w okruch kamienia, aby w końcu – dojrzeć - co
lub kogo? - tego nie wiem, ale nieustanne wpatrywanie się w drobinkę kamienia wyzwala tajemniczy płomień, który co
prawda spowalnia dostrzeganie szczegółów ale ma największy wpływ na bieg spraw kardynalnych. Jeden ze znaków trygonu
ognistego był więc moim fatum, a oplątany płomieniami, znacznie trudniej zrzucałem jarzmo, aby wyrwać się z sideł
przeznaczenia. Jeszcze w czasie tej wizyty, mama zdążyła wczesać w moje niewidzialne, przezroczyste strugi włosów - cień,
który wlał się we mnie z otchłani wieczności i został wierny, doświadczając dwóch żyć i jednej śmierci.
Wiele wieków temu, śpiąc i przewracając się na drugi bok, zrobiłem więc swój pierwszy wdech. Wszystko, co wraz z nim
zaczerpnąłem i zmagazynowałem było wczoraj. Widziałem jak energia emanuje ze złotego jednorożca, dziedzica lasu. Drzewa
nie wyrosły, stały przecież wrośnięte od samego Początku. Nieposłuszeństwo zostaje dokonane za ich pośrednictwem. Pierwsi
zostają wyrzuceni z Raju, a wielki Eden wyszumiają stare korony. Rozpaczliwe echo jeszcze odbija się od pojedynczych pni
i z wołaniem  - zaczekajcie, idziemy z wami – wpada do morza.    
Wydech pojawi się dopiero w Wielkim Jutrze, no jeśli w ogóle tam trafię.  

<>

II
Pozostał czas przejściowy, stan zawieszenia w oczekiwaniu na narodziny. Słońce wjechało już na samą górę, tuż pod
nim dziesiątki drobniejszych pustyń zostały otoczone półkolem rozpiętych ramion, wchłaniając jak najwięcej piasku. Za
nimi przypadkowe kamienie porastał mech, aż do pasa zieleni, który wiódł na północ do wypełnionej bujnymi trawami
nadrzecznej doliny. Wody i możliwości również ustaliły swoje granice. Rozdzielono dobre pory od złych, wypośrodkowane
wieczory i srebrne świty zrównoważyły - dni - i - noce - . Ale najważniejsze odkrycie – zalążek indywidualności powstał
dzięki zaimkom, które pomału wymuszały coraz silniejszą potrzebę oderwania od pierwotnej gromady.
Ktoś też, być może Wielki Astrolog zawczasu ukartował spisek Zodiaku.
…
Mama jest więc Skorpionem, bytem wiele widzącym, potrafi np. dostrzec organiczny ból swoim czułym światłem oka. A
gdyby tak perska noc pulsowała jednostajnym rytmem, potrafi widzieć również w nocy. Widzi kadź, w której pienią się smaki
i wytrąca się zapach trucizny, z pływającym w środku okiem. Mama to wyraz sacrum, której spryt przezwycięża gady, takie
jak kameleon, atawistyczny odwłok wciąż może sparzyć.
Czy uniosę ciężar tego słowa na swoich najdelikatniejszych barkach świata? - lekkich jak świadomość słów nie było?
Na barkach prześwitujących jak zapach,
Gdzie ledwie słyszalny świst powietrza, rezonuje w nich historią opowiedzianą
pod skrzydłami majestatycznego lotu drapieżnego ptaka ?
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Z Marcinem Sendeckim rozmawia Jacek Bierut

J.B. Marcinie, w „Trapie” dałeś wiersz zatytułowany „Najstarszy w Europie”, po trzech pierwszych wersach podczas
pierwszej lektury można mieć wrażenie, że zasuwa Pan o fenomenie Rimbaud’a, szybko się okazuje, że to mylne wrażenie,
ale chciałbym Cię zapytać właśnie o sprawy metrykalne w poezji. Czy obserwujesz zjawisko próby zawłaszczenia rządu
dusz w bitwie o miejsce w antologiach przez zupełnie młodziutkich poetów i poetki, którzy to robili babki z piasku, kiedy
debiutowałeś? Nie pytam tu o pokoleniowość, bo jej chyba jednak nie ma, pytam, czy czujesz to ciśnienie na plecach ze
strony obecnych trzydziestolatków i młodszych, którzy już się chyba wyzwalają z uwielbienia dla Sosnowskiego, Sendeckiego
i Pióry? Jak ich odbierasz?
M.S. Nie może być przecież mowy o jakimkolwiek „zawłaszczaniu”, „rządzie dusz” i „uwielbieniu”. A starania o pokazanie
innym swoich tekstów są najzupełniej zrozumiałe. Jeśli mnie coś martwi w tzw. młodej poezji – poza tym, że zazwyczaj
jest mało interesująca – to jej dość nachalna autopromocja. No ale teraz pewnie więcej uchodzi, więc zachowania dla mnie
żenujące, są, jak się domyślam, zupełnie naturalne dla dynamicznej młodzieży w różnym wieku.
J.B. Podasz przykłady?
M.S. Nie warto.
J.B. Można pić mi z ręki. W ostatniej książce, wśród innych, umieścił Pan to interesujące zdanie. Ton zupełnie niekategoryczny.
Ciekawi mnie proponowany trunek, bo wiesz, naczynie jest dosyć ważne, ale jednak drugorzędne w tych sprawach. Pytam
o klucz do Sendeckiego, o to, co ten milczek nam serwuje?
M.S. Absolutnie nie uważam się za milczka. Nie ma żadnego klucza. Natomiast w tym miejscu naczynie jest co najmniej
równie ważne jak trunek.
J.B. No tak, ale piszesz też w innym wierszu: „Nie napijesz się wody z tej studni”. Tu mi się kojarzą głosy niektórych
krytyków, zarzucające Ci hochsztaplerkę poetycką. Z czego wynikają kłopoty ze zrozumieniem Sendeckiego?
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M.S. Nie mam pojęcia, trzeba by o to spytać czytelników, którzy na takie niezrozumienie utyskują. Mnie się wydaje, że wszystko
jest zrozumiałe, na wiele sposobów skądinąd, ale zrozumiałe, więc na pytanie, skąd się biorą kłopoty ze zrozumieniem mnie,
nie potrafię odpowiedzieć i nie wydaje mi się, żebym był właściwą osobą do udzielenia odpowiedzi. Po stronie wiersza i po
stronie autora takiego kłopotu nie widać, pisząc, zakładam, że wszystko jest zrozumiałe.
J.B. Z jednej strony wyraźnie dajesz znać w wierszach o sentymencie do Tomaszowa, w którym się wychowałeś (35 kilometrów
na południe od Zamościa, czysta, błoga prowincja), z drugiej strony siedzisz w samym środku wydarzeń (Warszawa, redakcja
„Przekroju”). Czy dusza zewnętrzna i dusza wewnętrzna (że posłużę się cudzym skrótem) Pana Sendeckiego mieszkają w
tym samym miejscu?
M.S. Wyraźnie? Nie jestem pewien. Poza tym, ani Tomaszów Lubelski nie jest całkiem błogą prowincją, ani „Przekrój”
istotniejszym centrum. Nie jestem też pewien istnienia czegoś w rodzaju duszy.
J.B. No, „Boże Narodzenie w Tomaszowie” albo ta słynna sestyna z pekaesem do Tomaszowa w jednej z głównych ról. A
jeśli chodzi o duszę, to przypomina mi się Twój piękny wiersz o śmierci, którego tytułu nie pamiętam, ale pamiętam, że był
publikowany na rozkładówce w „:” (Dwukropku). Brzmiał tak, cytuję z pamięci: „Przesiadka”. Wiesz, spytałem tak niejasno,
bo głupio mi pytać wprost o źródła twojego imponującego spokoju.
M.S. Nie przypisałbym sobie imponującego, jak mówisz, spokoju. Jeśli coś mniej więcej takiego rzeczywiście daje się
zauważyć, to ma pewnie większy związek z rezygnacją, bezsilnością, apatią, bezruchem, itd. Nie ze spokojem, który można
by wiązać z pewnością, siłą, ect.
J.B. Pamięta Ci się pierwszą książkę, frazy z rodzaju „zapalimy papierosy od podręcznych zniczy”. Spodziewam się, że to może
być dla Ciebie trochę wkurzające, więc zapytam może tylko o tamte czasy. Jak Pan trafił do brulionu, jak Pan to wspomina,
czy gdzieś ocalała tamta energia? Czy w Biurze Literackim można jej trochę odnaleźć?
M.S. Jeśli ktoś coś zapamiętał z wiersza sprzed dwudziestu kilku lat, to raczej przyjemne niż irytujące. Nawet jeśli posługuje
się nim w irytujący sposób. Co do czasów – to po kolei – czasy bardzo dawne, trafiłem przypadkiem, wspominam rzadko,
energia, o której mówisz głównie legendarna, nie, bo wszystko dzieje się już zupełnie inaczej.
J.B. Podjąłeś swego czasu dyskusję z Jackiem Podsiadłą, wyrażającym w jednym z felietonów swój sprzeciw wobec „poezji
niezrozumiałej”, ale Twój głos można odczytać jako dość ironiczne przedstawienie jego perspektywy. Minęło jednak osiem lat
od powstania tego dystychu. Czy przyszły Ci w międzyczasie do głowy inne odpowiedzi? Pytam o kategorię szczerości w poezji,
kategorię prawdy, o sens zadawania takiego pytania.
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M.S. To był z mojej strony dość niewinny żarcik, żadna tam dyskusja. Paru kolegów dzielnie zresztą dyskutowało, jeśli
dobrze pamiętam, to Jacek Gutorow i Wojtek Bonowicz, i tłumaczyło Jackowi oraz czytelnikom różne, zdawało by się,
oczywistości.
J.B. Czy to nie jest smutne, że nikt już nie wyraża sprzeciwu wobec „poezji niezrozumiałej”, bo zapewne nikogo to nie
obchodzi? Powiedz, że się mylę.
M.S. Co do zainteresowania – zapewne. Co do sprzeciwu, to się mylisz. Ale to wcale nie jest smutne, niestety.
J.B. Uważany jesteś, zupełnie słusznie, za mistrza skrótu, machera używającego wielu rejestrów języka w jednym zdaniu,
uosobienie dyscypliny w wierszu, to wszystko prawda. Ja bardzo cenię sobie Twoją umiejętność milczenia w wierszu. Ale
siła wierszy Marcina Sendeckiego to jednak coś więcej, jest tam jeszcze element trudny do nazwania, coś usytuowanego w
świadomości pozawarsztatowej, nawet przeciwnej warsztatowi, najprościej nazwałbym to „przestrzenią w głowie”, widoczną
na przykład w wierszu „Kraje”, choć niepokazywaną nigdzie wprost. Ile wspólnego ma Marcin Sendecki, patrzący na niebo,
z osobą (lub osobami) mówiącą w jego wierszu i patrzącą na niebo? No i która z tych osób lepiej patrzy?
M.S. Po pierwsze, dziękuję. Komplement arcymiły, chociaż oczywiście przesadny. Jednak to przeciwstawienie warsztatu
i nie-warsztatu zdaje mi się odrobinę wykoncypowane. Chyba nigdy nie myślałem o pisaniu w sposób, który zakładałby
istnienie takich dwóch rozłącznych przestrzeni.
J.B. W „Trapie” najbardziej podoba mi się wiersz „[Płaszczyk]”. Energetyczne pomieszanie rzeczywistości, strzępu zdania
zasłyszanego na ulicy, z tym, co tu tak niezgrabnie nazwałem „przestrzenią w głowie”. Mam wrażenie, że to jeden z
wierszy, nazwijmy to, danych, takich, co to przychodzą od razu całe i gotowe. Chciałbym przy tej okazji zapytać Cię o
sprawy warsztatowe, zestawiając „[Płaszczyk]” z wierszem pod tytułem „Fant”, przy lekturze którego można odnieść wręcz
przeciwne wrażenie, że ten wiersz akurat wynika ze świadomej i długotrwałej selekcji, poruszania się po wielu płaszczyznach
i komplikacji nieodrzuconego materiału. Zdradź Czytelnikom „Cegły” swoje patenty na wiersz, a jest szansa, że będą Ci
wdzięczni.
M.S. Zawstydzasz mnie, dziękuję. Kłopot w tym, że chyba dłużej nosiłem się z „[Płaszczykiem]” niż z „Fantem”, który
napisałem bardzo szybko, korzystając, rzecz jasna, z różnych uprzednio zebranych notatek. No i – ogromnie mi przykro
– nie znam żadnych patentów. Piszę – i tyle.

J.B. Spytałbym Cię jeszcze o coś, co dobrze obrazuje wers z Jaworskiego „Nie pozwólcie mi pisać wierszy, bo to mi szkodzi”.
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Jakie są koszty „pisania – i tyle”?
M.S. Tego nie da się obliczyć naprawdę. Żeby obliczyć koszty jakiejś działalności, trzeba by mieć jakąś sytuację porównawczą.
A ponieważ tak się składa, że piszę od wielu lat, to nie bardzo wiadomo, co by się działo, gdybym nie pisał, więc pytanie o
koszty pisania jest chyba równoważne pytaniu o koszty niepisania. Kosztuje nas wszystko, życie kosztuje.
J.B. Miałem obawę, że któreś z moich pytań Cię wkurzy. Czy Pan się kiedykolwiek wkurza?
M.S. Notorycznie. Ale oczywiście nie przy okazji naszej zajmującej rozmowy. Dziękuję.
J.B. Dziękuję bardzo.
                                                                                                         Warszawa, 7 czerwca, 2008.
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z Julią Szychowiak rozmawia Karol Pęcherz

K.P. Jako młoda, a już wybitna i wyróżniająca się poetka, powiedz, co Ci się najbardziej w pisaniu poezji podoba i czy coś
wyróżnia poezję w stosunku do innych dziedzin sztuki?
J.S. Zacznę od tego, że nie jestem fanką rozmów o własnej twórczości. Nie każdemu to pasuje, jedni myślą, że taki
miałam na siebie pomysł: nie otwierać się i nie zdejmować pod żadnym pozorem tej swojej tajemniczej powłoczki. To nie
tak, oczywiście. Zawsze odpowiadam, że jestem jeszcze bardzo młoda, czego wy ode mnie chcecie? Wystarczy, że coś
napiszę i ktoś chce czytać, nie muszę o tym gadać. Choć w głębi duszy chciałabym umieć to robić i zazdroszczę innym,
że takie umiejętności posiedli. Pisanie poezji jest dla mnie schronieniem, że się tak wyrażę. Głównie w pisaniu podoba mi
się to, że mogę o pewnych sprawach właśnie napisać, zamiast o nich mówić, a co za tym idzie – porozumieć się. Pociąga
mnie w poezji ten moment porozumienia. Normalnie w życiu mam z tym problemy, a przy pomocy wiersza jest to tym
bardziej nieproste, dlatego tak mnie zajęło.
Czy poezję coś wyróżnia? Tak, spośród wszystkich dziedzin sztuki w poezji jest najwięcej filozofii.
K.P. O! interesujesz się filozofią? Jest coś faktycznie na rzeczy z poezją i filozofią, mają wspólną materię język. Ale
wydawało mi się, że Ciebie bardziej interesuje plastyka, ruch obrazów, kompozycja – jednym słowem estetyka, niż
roztrząsania filozoficzne? Gdybyś zechciała rozwinąć temat….
J.S. Sprawność warsztatowa, plastyczna umiejętność pokazywania rzeczywistości, to wszystko jest ważne, ale to
rzemiosło. Czysta forma bez drugiego dna (głębszych przemyśleń) nie interesuje mnie. Bezmyślne rzemiosło jest dobre
dla odtwórców. A ja do nich nie należę. W poezji filozofia jest najbardziej namacalna.
K.P. A jak w takim razie oceniasz swoje pierwsze kroki w poezji, dawne wiersze, pod kątem efektów pracy własnej
wyobraźni?
J.S. Często czytam swoje stare teksty z dwóch powodów. Pierwszy to taki, żeby się pośmiać, najbardziej lubię to robić
z kimś, jest większy ubaw. Niedawno wraz z Kamilem Zającem poświęciliśmy na tę rozrywkę ładne parę godzin. Dobre
ćwiczenie na mięśnie brzucha. Ale absolutnie nie myślę, że mnie to kompromituje, co to, to nie, hehe. A drugi powód jest
taki, że mówiąc nieskromnie, lubię obserwować własny rozwój, który związany jest mocno z warsztatem, rzemiosłem etc.,

<>

ale także z doświadczeniem, z wiekiem, emocjami. Wiadomo, że mając 22 lata nie napiszę o rydwanie śmierci i o tym, że
miłość jest piękna, ale dlaczego tak boli, o czym pisałam mając lat 15. Istny dramat. Nasze ciała nabierają odwagi, a wraz
z nimi nasza wyobraźnia, że tak powiem.
K.P. Pozdrawiamy w takim razie Kamila Zająca.
Słuchaj, czy miewasz sny, które przynoszą jakieś intuicje poetyckie, obrazy, zdarzenia?
J.S. Niestety, Karolu, rozczaruję Cię, ale ja prawie nie pamiętam swoich snów, właściwie są dwa, które zapamiętałam,
choć też nie całkiem. Jeden Ci przedstawiłam
K.P. Jesteś skromną osobą, słuchaj Silesius haha, a jednak męczące pytanie o Silesiusa – kara czy nagroda?
J.S. Mogę dostawać takie kary częściej. Ale bez podatku, hehe. Nie no, poważnie – to dla mnie wielkie wyróżnienie,
bardzo ważna rzecz, pomijając pieniądze, które, skądinąd, miło jest mieć, cieszę się, że zostałam zauważona i, że mogłam
spędzić chwilę na jednej scenie w naprawdę wybitnym towarzystwie. Jestem szczęśliwa, że nagrodę za całokształt
otrzymał Pan Tadeusz Różewicz. Największym sukcesem jest dla mnie, jak napiszę dobry wiersz.
K.P. Na pewno nagroda Silesiusa spowodowała, że zaczęłaś traktować siebie jako poetkę poważniej, czy w związku z tym
nie obawiasz się, że nastąpi blokada? Teraz każdy twój poetycki gest będzie brany pod lupę i przegryzany ostrymi zębami
krytyki. Masz jakiś sposób na swobodę, na dystans? Będzie się teraz pisało trudniej, łatwiej? Jak sądzisz?
J.S. No co Ty, tak mało mnie znasz? Poważniej? Jako poetkę? Ludzie mnie tak nazywają, fakt. Sama raczej niechętnie to
robię. Co do krytyki, to jestem odporna. Mam, na całe szczęście, duży dystans do wszystkiego, co mnie dotyczy, czasem
chyba nawet przesadzam z samokrytycyzmem, jak twierdzą zaprzyjaźnieni. Być może. Ale chyba lepsze to, niż przeginać
w tę drugą stronę, której nie poznałam. Jeżeli chodzi o dalsze pisanie, sądzę, że będzie trudniej. Przypuszczam, że będzie
się teraz ode mnie więcej wymagać. Nawet mnie to nie dziwi. Łatwiej, natomiast, będzie mi kogoś rozczarować.
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NOTKI
Mariusz Appel
(ur. 1974 polski poeta, z wykształcenia ekonomista, z zawodu trener tenisa). Do tej pory publikował w Obrzeżach, Undergruncie i Magazynie Twórców
oraz Odrze, Pograniczach, [fo:pa], Kursywie, Studium, Toposie, Lampie, Czasie Kultury, Tekstualiach, Kresach, Artefakcie, Literacjach i Portrecie.
Wydał trzy książki poetyckie [kocie łby] (Mamiko, Nowa Ruda, 2004), Kotochwile (Mamiko, Nowa Ruda, 2005) oraz Blok Rysunkowy (Biblioteka Nocy
Poetów SDK, Warszawa 2007).

Marcin Bałczewski
ur. 26.01.1981 w Łodzi, ukończyłem kulturoznawstwo, fil. polską, pedagogikę, edytorstwo. Publikowałem w m. in. Lampie i Iskrze Boże, Portrecie,
Pograniczach, Toposie, [fo:pa], Rice Baum. Współpracuję z Puzdro i Zabudową Trawnika. W 2002 została wydana moja powieść pt. „W poszukiwaniu
straconego miejsca”. www.balczewski.ir.pl

Rafał Baron
Urodzony w Trójmieście. Tam mieszka i pracuje. Laureat konkursów poetyckich (O Wieniec Akantu, im. K.K. Baczyńskiego, im. R. Wojaczka,
im. K.Ratonia, im. M. Czychowskiego, Nadnyskich Spotkań Literackich, O Laur Czerwonej Róży ). Drukowany w Autografie, Obrzeżach, Biuletynie,
Arkadii, Frazie i antologiach pokonkursowych. Psychonauta. Badacz odmiennych stanów świadomości. Zajmuje się mnóstwem rzeczy, które nie śniły
się filozofom.

Jacek Bierut
ur. 1964 - poeta, prozaik, krytyk literacki. Autor tomów wierszy “Igła”, „Fizyka” oraz powieści „PiT”. Laureat nagród im. Kazimiery Iłłakowiczówny,
a ostatnio Fundacji Kultury w konkursie “Promocja najnowszej literatury polskiej”. Publikował m.in. w “Odrze”, “Kresach” i “Czasie Kultury”. Mieszka
we Wrocławiu

Bożena Brzozowska
ur. 1956. w Telatynie.  Z wykształcenia aktor mim. Opublikowała: kompromis w oprawie (2004), w kropce(2005). Laureatka konkursów poetyckich
„Koziołki Poetyckie”. Mieszka w Lublinie, pracuje w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji.

Eligiusz Buczyński
ur. 1978, Białystok. Tam mieszka i pisze. Debiutował w 2004 roku w podlaskim almanachu EPEA, a w 2006 opublikował tomik poezji pt. Oddechy. Od
czasu do czasu romansuje z prozą poetycką. Entuzjasta i propagator twórczości Ch. Bukowskiego, S. Rushdiego i L. Tołstoja.  
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Hubert Czarnocki
ur. 1980 roku w Radzyniu Podlaskim. Wiersze publikował m.in. w „Toposie”, na stronie internetowej „Odry” i w „Arkadii”. Poezję własną czytał w
Katolickim Radiu Zamość, zaś wiersze innych poetów w Radiu Jutrzenka i internetowym Radiu Biper. O jego poezji Karol Maliszewski pisał: „Wnosi
pan wiele świeżego, delikatnego i czułego. Potrzebne są takie głosy w tym wadzeniu się z bezceremonialnym, trywialnym, wściekłym”. W tym roku w
wydawnictwie internetowym „Goneta” ukazał się poetycko-fotograficzny e-book Hubert Czarnockiego zatytułowany „Jasność”.

Joanna Dziwak
ur. 1986. Publikowała w ‘Czasie kultury’, ‘Kursywie’, ‘Portrecie’, ‘Akcencie’ oraz paru innych. Tłumaczy również poezję niemieckojęzyczną, głównie
Bertolta Brechta. Studiuje filozofię. Mieszka w Krakowie i na Lubelszczyźnie. Przed debiutem książkowym.

Piotr Falkus
ur. 1984, miejsce zamieszkania – Olsztyn. Publikacje - jeden wiersz w “Akancie” (maj 2008). Zainteresowania - muzyka, poezja, literatura, piłka
nożna, filozofia, języki obce, 3 swoje grosze - Indywidualista w każdym calu, choć czasem chciałbym inaczej. Ale nie wybiera się nawet swego
imienia, a co dopiero mówić o przeznaczeniu.

Julia Fiedorczuk
ur. 1975. Poetka, tłumaczka. Opublikowała dwie książki poetyckie: Listopad nad Narwią i Bio. Nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Wydawców
Książek za najlepszy debiut (2002). Laureatka austriackiej nagrody Huberta Burdy (2005). Mieszka w Serocku.

Darek Foks
ur. 1966 - poeta, prozaik, scenarzysta. Studiował na Wydziale Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie, ukończył scenariopisarstwo w
PWSFTviT w Łodzi. Autor książek poetyckich “Wiersze o fryzjerach” (1994), “Misterny tren” (1997), “Sonet drogi” (2000), “Przecena map. Wiersze
z lat 1987-1997” (2005) i “Ustalenia z Maastricht” (2006). Za prozatorskie można uznać jego książki “Orcio” (1998), “Pizza weselna” (2000) i “Mer
Betlejem” (2003). Laureat m.in. głównej nagrody w konkursie poetyckim “bruLionu” (1993) i Nagrody Literackiej im. Natalii Gall (1999). Pojawił się
dwukrotnie wśród nominowanych do Paszportu “Polityki”. W 2005 roku wspólnie ze Zbigniewem Liberą opublikował książkę “Co robi łączniczka”, którą
wyróżniono Nagrodą TVP Kultura i nominowano do Nagrody Literackiej Gdynia. Książka ukazała się także po francusku w przekładzie Erika Veaux.
Jego wiersze i opowiadania tłumaczono na kilkanaście języków. Pracuje w redakcji “Twórczości”. Mieszka w Skierniewicach.

Jakub Grzywaczewski
publikowałem w Egerii, Kresach i Wakacie, studiuję i mieszkam w Warszawie, nie wydałem do tej pory żadnej książki, zainteresowania: teoria
literatury, komparatystyka interdyscyplinarna
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Tomasz Hrybacz
ur. w 1971r. Poeta, krytyk literacki. Publikował   m.in. w paryskiej „Kulturze”, „Kresach”, „Frondzie”, „Odrze”, „Res Publice Nowej”,   „Kwartalniku
Artystycznym”, „Czasie Kultury”, „Twórczości”. Autor zbiorów wierszy: „Zwrot o bliskość” (Biblioteka „Studium”, Kraków 1997), „Partycje oraz 20 innych
wierszy miłosnych” (Biblioteka „Toposu”, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 1999), „Rebelia” (Biblioteka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Wrocław
2001),„Enzym” (Wydawnictwo „Mamiko”, Nowa Ruda 2004), „Dni widzenia” ( Wydawnictwo MTM, Jugowice 2005). Jego wiersze przetłumaczono na
język angielski, chorwacki, czeski, francuski niemiecki i serbski. Mieszka w Świdnicy Śl.

Joanna Jakubik
urodziła się  w drugiej połowie XX wieku, ale niektórzy chcieliby ją umieścić w wieku XIX, bo to co pisze wydaje im się mało współczesne. Prowadzi
własną firmę, w której zajmuje się redakcją tekstów do folderów reklamowych, a także  grafiką komputerową i przygotowaniem reklam wizualnych.
Pisze od zawsze, chociaż z dużymi przerwami. Na swym koncie ma wydany cykl układanek edukacyjnych dla dzieci i niewydany zbiór bajek, a także
mnóstwo najróżniejszych wierszy, villanelli, opowiadań... Pisze teksty czasem smutne, czasem zabawne, a także recenzje książek, które uwielbia
czytać. Dzieciństwo, młodość i część swojego dorosłego życia spędziła w Warszawie i nadal czuje się z tym miastem związana. Obecnie mieszka z
rodzimą w domu otoczonym ogrodem, wśród łąk, pól i lasów. Dlatego też przyroda jest obecna w tym co pisze.  Jej teksty można znaleźć na kilku
portalach internetowych i w antologiach wydawanych okazjonalnie.

Izabela Kawczyńska
Rocznik 1980, mieszka w Łodzi. Laureatka kilkunastu konkursów literackich. Brała udział w warsztatach Creative Writing w ramach Festiwalu Opowiadań
we Wrocławiu. Publikowała na łamach „Odry”, „Frazy”, „Akantu” oraz „PKPzin”.

Beata Kozakiewicz
ur. 1973, Wrocław, wydanie tomiku poezji: “Smętek. Granica.” 1997. Publikacje w “Autografie” i coroczne publikacje w “Nationalbibliothek des
deutschsprachigen Gedichtes. Anthologie” od   2002. Interesuję się awangardą w teatrze i literaturze. Jestem germanistką. Tłumaczę literaturę
niemiecką (Jochen Hoffbauer, Theodor Fontane) na język polski. Biorę udział w konkursach poetyckich, piszę książkę, sztuki teatralne, wiersze. Tworzę
w języku polskim i niemieckim.

Grzegorz Kwiatkowski - rocznik 84, mieszka w Gdańsku, publikował na łamach “Studium”, “Toposu”, “Reda”, “Portretu”, internetowej “Odry”,
“Rzeczpospolitej Kulturalnej”, “Migotań Przejaśnień”, “Fopa”. Wydał tom “Przeprawa” pod redakcją Marcina Orlińskiego nakładem biblioteki debiutów
Zeszytów Poetyckich.Laureat konkursów literackich:  im. Władysława Broniewskiego, “O złote cygaro Wilhelma”, “Sprostać wierszem”, “Spojrzenia”,
“Anonimowy konkurs poetycki”. Finalista konkursu im. Witolda Gombrowicza. W przeszłości muzyk uliczny na terenie miasta Liverpool. Obecnie pracuje
w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Jest członkiem zespołu muzycznego “Dzieci z Amstetten”. Jest też
wyczynowym pijakiem.
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Piotr Lamprecht
ur. 1983, we Wrocławiu, publikacje w piśmie literackim “Dreszcz” i internetowej edycji pisma “ProArte”, debiutancki tomik “Dyspensa” (Krakow 2007).
Mieszka i studiuje w Krakowie, ale jako miasto woli rodzimy Wrocław. Czasem można go spotkać ubranego w augustiański habit.

Przemek Łośko
ur. 1969. zainteresowania mam dwa: główne: szybownictwo i dziewczyny albo w odwrotnej kolejności ;). miejsce zamieszkania: najczęściej
Chwaliszewo i lotnisko w Michałkowie

Jakobe Mansztajn - rocznik ‘82, poeta, współautor cyklicznej imprezy poetyckiej K3 Sopot Slam. Publikował m.in. w FA-arcie, Portrecie. W tym roku
ukaże się jego debiutancka książka. Mieszka w Gdańsku, ma się dobrze. Większość życia przespał.

Zbigniew Masternak
ur. w 1978 r., pochodzi z Piórkowa (Góry Świętokrzyskie), obecnie mieszka w Puławach. Studiował prawo na UMCS w Lublinie, następnie filologię
polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Prozaik, autor scenariuszy filmowych. Debiutował w 2000 roku na łamach Twórczości”, od tamtej pory publikuje
w najważniejszych tytułach prasy literackiej. Opublikował: “Księstwo. Księga druga” (wydana własnym sumptem, Wrocław 2005), “Niech żyje wolność”
(Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2006); “Wigilia pana Wiktora” (opowiadanie w: „Nasze polskie wigilie”, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2006);
Chmurołap” (Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2006); „Scyzoryk” “(Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2008). W roku 2008 na podstawie książki „Niech
żyje wolność” Andrzej Barański zrealizuje film pt. „Księstwo”.

Gautama de Mazan - jestem germanistą, rocznik 84, mieszkam w Toruniu do tej pory publikowałem teksty jedynie w internecie, na fabryce
(poratalliteracki.pl) oraz w magazynie verte.art.pl interesuję się prozą dwudziestego wieku, głównie niemiecką i iberoamerykańską, filmem, teatrem
- ogólnie formami wyrażania człowieka, jego dramatów (jakkolwiek pokręcenie to brzmi) nie jestem związany z żadnymi grupami literackimi, partiami
politycznymi czy religiami

Przemysław Owczarek
ur. 28.10.1975 r. Z zawodu antropolog kultury. Doktor nauk humanistycznych. Odpowiada za Dział Kultur Miejskich w Muzeum Archeologicznym i
Etnograficznym w Łodzi. Wykłada. Ma na koncie książkę naukową o kulcie Jana Pawła II na Podhalu, zatytułowaną: “Karol Wojtyła - Jan Paweł II.
Podhalańska opowieść o świętym. (Od historii do mitu - studium antropologiczne)”. Artykuły naukowe i krytyczne publikował w: “Tyglu Kultury”,
“Literaturze Ludowej”, “Magazynie Sztuki”, “Formacie”; wiersze w: “Tyglu Kultury”, “Wakacie”, „Studium”, „Gazecie Wyborczej”. Laureat ogólnopolskich
konkursów poetyckich, między innymi: im. H. Poświatowskiej, im. C.K. Norwida, im. Z. Dominiaka, im. W. Sułkowskiego (na prozę poetycką), im. T.J.
Pajbosia, im. K.K. Baczyńskiego; nominowany do nagrody im. J. Bieriezina za debiut poetycki w 2005 r. - nagroda publiczności. Nagrodzony nagrodą
główną w 2006 r. Pasjonat włóczęg po lesie - poluje z aparatem na drapieżniki. Interesuje go sztuka współczesna. Mieszka w Łodzi, obok jedynego w
Europie ścisłego rezerwatu przyrodniczego w środku miasta.
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Karol Pęcherz – ur. 1980. Redaktor Magazynu Materiałów Literackich Cegła, Akademickiego Radia Luz, współpracownik Biura Literackiego, absolwent
filologii polskiej, socjologii i filozofii. Członek zarządu  Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Młodych Artystów Grawiton.  Człowiek do wynajęcia.

Slawus Polonus -   być może z powodu bliskich kontaktów terytorialnych ze Silesiusem Angelusem lub podobieństwo duszy z Martinem Opitz von
Boberfeld. Dolnoślązak z Bolesławca ulokowany solidnie we Wrocławiu. Artysta Terrorysta z powołania gdyż to malarz NIEpokojowy, przypadkowo
absolwent Arcytektury Politechniki Wrocławskiej, a od niedawna podróżnik i odkrywca nowych lądów patrz www.wyspasztuki.art.pl lub www.slawus.art.
pl Pisze o sobie że „jego umysł uległ ściśnięciu przechodząc przez całą edukację, w międzyczasie był mielony w maszynce do mielenia typu TV ale jego
“JA” działało w podziemiu, było obojętne na to wszystko i szykowało się na odpowiedni moment by wyswobodzić się od tego terroru i zdławić cały ten
fałsz, znormalizowanie i wszelkie z kiczowanie jego umysłu ... na terror odpowiedział terrorem: przeprowadził bezbolesną, bo już nie na jego umyśle,
sekcję zwłok, poprzez wysadzenie w powietrze i ukazanie jego ANATOMII, całą tą zmieszaną papkę... z wymiotował, wydalił w postaci skręconych
Wizji... już nie tele !! i tak jego “JA” pozostało wolne! A umysł skręcony ... ale własny”.

Błażej Przygodzki
ur. 1975. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Współpracował z wydawnictwem “Phoenix”. W 2007 roku debiut ksiażkowy -”Krajobraz po uczcie”.
Obecnie specjalista ds. reklamy w firmie chemicznej.

Justyna Radczyńska
ur. w 1965 – poetka, założycielka i redaktorka serwisu poetyckiego Nieszuflada.pl. Inicjatorka Literatorium, pierwszego w Polsce internetowego forum
krytyki literackiej. Prezes Fundacji Literatury w Internecie. Autorka tomiku wierszy Podmiana Joli Grosz (Wydawnictwo Zielona Sowa, Biblioteka Studium
2005). Publikowała w Literaturze na Świecie tłumaczenia z języka hebrajskiego (nr 11-12/2004, 5-6/2005). Jej opowiadanie ukazało się w zbiorze
Pisz do Pilcha. Opowiadań współczesnych trzydzieści i trzy (Świat Książki, 2005), zawierającym najlepsze teksty spośród kilku tysięcy nadesłanych na
“Ogólnonarodowy Konkurs na Opowiadanie”, ogłoszony przez Jerzego Pilcha w “Polityce”. Znana także jako Jola Grosz. Mieszka w Warszawie.

Robert Rybicki
ur. w 1976 r. w Rybniku, poeta, polonista. Autor dwóch książek: “Epifanie i katatonie” (2003) i “Motta robali” (2005) wydanych w Instytucie Mikołowskim
Były redaktor Pisma Artystycznego “Plama” w Rybniku i tygodnika “Nowy Czas” w Londynie.

Bartosz Sadulski
ur. 1986, studiuje we Wrocławiu, współredaktor 8. arkusza Odry, redaktor kwartalnika Red., recenzent muzyczny Machiny. Publikował w Red., Cegle,
Pomostach, antologii “Ziemie uzyskane”. Nie lubi telewizji. Umrze.

Andrzej Sosnowski
ur. 29 maja 1959 r. w Warszawie – polski poeta i tłumacz. Redaktor Literatury na Świecie. Ukończył anglistykę na Uniwersytecie Warszawskim.
Laureat m.in. Nagrody im. Kościelskich, nagrody miesięcznika Odra, poetyckiej nagrody Silesius. Wydał dziewięć tomów wierszy, dwa prozy; tłumaczył
m.in. takich autorów, jak Ezra Pound, John Ashbery, Elizabeth Bishop, John Cage, Ronald Firbank, Harry Mathews. Poezja Andrzeja Sosnowskiego,

<>
posługująca się wielowarstwową metaforyką, uważana jest powszechnie przez krytyków za unikalne zjawisko we współczesnej polskiej literaturze. Jest
członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Szymon Stoczek
ur. w 1988, mieszkam w Rybniku, studiuję filozofie we Wrocławiu, piszę prozę oraz poezje, w wolnym czasie robie filmy (kino metafizyczne,
surrealizm).

Kacper Tekieli
ur.1984r. - zamieszkały w Gdańsku. Laureat konkursów poetyckich: “O Wawrzyn Sądecczyzny” (2006,2007), “Dać świadectwo”(2007), “Czarno na
białym” (2007), “Anonimowy konkurs poetycki”(2008). Publikował w prasie literackiej oraz zbiorczych antologiach. Podróżnik, miłośnik gór Europy
Środkowej, smakosz piwa.

Valdens
ur. 1977, pomorskie, publikacje - tylko w necie, książki - tylko w marzeniach, zainteresowania - pisarstwo i religie. Absolwent informatyki, umysł ścisły,
któremu z obliczeń wyszło, że powinien pisać.

Tytus Żalgirdas
ur. 1978 r. Mieszka w Olkuszu. Zajmuje się głównie fotografią artystyczną (miał wystawy indywidualne, jego zdjęcia były publikowane w prasie i
albumach). Poezję drukował głównie w internecie (np.www.eolkusz.pl). Galeria Literacka przy MBWA Olkusz przygotowuje do wydania jego samodzielny
tomik poetycki, powinien się ukazać po wakacjach, pod tytułem “Wiersze zabrane”. Interesuje się literaturą, kobietami i ichtiologią.
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