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 Wszystkiego najlepszego, Johnie Ashbery 

Gdzieś ktoś podróżuje z furią w Twoją stronę

John Ashbery

 

Pewnie jak zwykle Cię nie znajdzie 

Grudy ziemi pod paznokciami drążysz

Coraz mocniej Twoja kryjówka Twój kraj

Cały spocony po drodze znajdujesz kamyczki

korzonki i podziemne smukłe zwierzęta pracujące

pożyteczne nie to co Ty czarne dłonie nikt tak nie ma

i bardzo głęboko jeszcze głębiej tam gdzie próchnica

żyzniejsza od innej odkopujesz jeszcze świeżą

Sarnę kładziesz się razem z nią i śpiewacie piosenkę

modląc się do słońca

 Los Angeles 

I came to L.A. to make rock ‚n’ roll

Along the way I had to sell my soul

 

uszy na ramionach pauzy w gestach

owady i białe loki między żebrami zostaw

palące światło słowa znaczące okrąg tak

masz że lubisz wracać do tego samego pokoju

w którym jest czystość tak że mógłbyś spokojnie

na krzyżu podróż między żebrami zostań

 Katarakta 
 

oddychaj oparem kałuże to portale

 

gdy ich prawidłowo użyjesz

zobaczysz ujmujące przejścia spójrz za siebie patrz na mnie mam

Rosę na policzkach i drobne sny odwzajemnione małe zabrudzenia

siniaczki spinki sucha skóra ust strupki obgryzione palce w górnej partii

mleczne ptaszki i wanna więc szczotką małe zabrudzenia tnę słodką

Skórkę Pańską jesteś odpowiedzią na całe dobro tego świata które

wylewa się na mnie ale przecież jestem niezatapialna więc zejdź 

ze mnie na brzeg gdzie nie kołysze do snu fala za falą dzień za dniem

 Marta  Marciniak               
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 W moim domu wierzy się w przesą-
dy, toteż kiedy bukuję bilet na piątek trzy-
nastego, samolot odlatuje beze mnie. 
Franz mówi, że to głupota, ale on nie wie, 
jak żyje się z taką babką. No więc siedzę 
teraz na płycie lotniska, przeklinam bab-
kę, przeklinam Franza i patrzę, jak mój sa-
molot leci hen, w daleki świat. 

Ale zanim, to idę z Moni na spacer. 
Idzie też z nami Lala, to jest pies husky. Cały 
myk polega na tym, że Lala nie widzi, ale 
wiemy o tym tylko my trzy. Lala zna dwie ko-
mendy: Lala hop i Lala dół. To pozwala omi-
jać przeszkody. Krawężniki, schodki. Jeden, 
dwa. Ale przy kilkunastu robi się szopka. 
Lala hop, Lala hop, i tak dwadzieścia razy. 
Trzydzieści, pięćdziesiąt. Zależy, gdzie się 
wspinamy. Lala hop i Lala hop, jak zacięta 
płyta i mantra z reklamy TV.

Oczy ma za to piękne. Wielkie, błękit-
ne. Przez to co pięć, dziesięć minut, dawaj 
głaskać ją, jeden za drugim. Moni się wku-
rwia, bo Lala niedotykalna jest. – Gryzie? – 
pytają dzieci. A Moni na to, że zeżre ci rącz-
kę, gówniarzu, i kto to potem posprząta. 
I dzieci zaczynają płakać i wracają do swo-
ich mam, a ich przekleństwa ciągną się za 
nami przez długie ulice. Ale my mamy to 
w dupie, my już jesteśmy wiele metrów za 
nimi, już nowe odkrywamy szlaki.

I wtedy zaczepia nas Elvis. Znamy się 
nie od dziś, ale na chwilę zniknął nam 
z oczu, a kiedy ta chwila rozciągnęła się na 
dni, miesiące i lata, odetchnęłyśmy z ulgą. 
Zapomniałyśmy, że Elvis jest jak migrena, 
że zawsze wraca, że choćbyś pomyślał: zła 
się nie ulęknę, to Elvis i tak wróci, bo złe 
zawsze wraca. I stanie przed tobą w peł-
nej gotowości, w całej swej zajebistości, 
i choćbyś kroczył ciemną doliną, to Elvis 
zawsze wyrośnie pośrodku, a potknięcie 
o niego będzie bolesne jak spotkanie czo-
ła z rozgrzaną patelnią. 

No więc Elvis staje tak nagle przed 
nami, obok kumpel jego Franz, z któ-
rym nie znamy się zbyt dobrze, a z któ-
rego udziałem widzę, że chciałabym 
odmieniać wiele czasowników zwrot-
nych. Ale Franza nie ma teraz w tej 
opowieści, teraz znika Franz, znika 
Moni i Lala, znikam nawet ja, bo Elvis 
wypełnia sobą całą przestrzeń, rozsa-
dza ją, już czuję, jak robią się w niej 
szczeliny, jak ziemia rozstępuje się, 
żeby zrobić mu miejsce. Otóż Elvis ma 

 Zrób sobie ze mnie tatuaż 
czarne włosy, czarne jeansy i chce wal-
czyć o pokój na świecie. 

Ale do tego potrzebny jest hajs, więc 
on będzie się pieprzył w imię miłości. I to 
nie za byle jakie będzie się pieprzył, bo za 
niemieckie ojro będzie się pieprzył, bo 
tam znalazł ludzi, ekipę, to jest bandę, któ-
ra wchodzi na drzewa i kręci amatorskie 
porno. I to nie jest ściema, on naprawdę 
w tych Niemczech, w tych krzakach i na 
tych łąkach, na tych terenach zielonych, 
na których polskim psom nie wolno było-
by robić kupy, będzie kopulował totalnie 
legalnie, to jest za przyzwoleniem kosmo-
su, bo innego zwierzchnictwa Elvis już nie 
uznaje. Poczynił w tym kierunku pierwsze 
i drugie zresztą kroki, to jest pojechał do 
Berlina, zamieszkał tam, kobietę sobie 
przygruchał i robił z nią rzeczy, o których 
nie śniło się naszym filozofom, a które on 
do dzisiaj z lubością wspomina, bo to nie 
jest tak, że tylko poeta pamięta. 

– Poznałem tam Toma, Tom miał bra-
ta Roma, co to zagadnął nas przy kolacji, 
przy leśnej a hucznej, niemieckiej libacji, 
że się spotkaliśmy wszyscy z takiej oto ra-
cji, że świat trzeba zbawiać, a jak świat jest 
światem, tak człowiek człowiekowi zawsze 
będzie bratem. Zniknęli jednak szybko, 
dość mocno wstawieni, więc ja idę ich 
szukać wśród mgieł i zieleni. Wtem głos 
wewnętrzny szepcze, idź maleńki za mną, 
choć się z gruntu wzdrygam przed bebe-
chów radą. I nagle oto widzę, jak coś nad 
wodą pląsa, najeżywszy sobie przydługie-
go wąsa. Nimfa to była, czy nimfy zaprze-
czenie, dziewczę dosyć wstrętne, koszma-
rów mych spełnienie. Sukienkę ma obmo-
kłą, na głowie jej jest wianek, a obok, cóż 
to klęczy? Czy ja śnię, baranek? I czemuż 
w ręce trzyma on badylek, uderzając nim 
co chwilę o swój własny tyłek? I wtem 
wszystko jest jasne, już Toma poznaję, jak 
brata się on teraz ze swym własnym bra-
tem, jak dziarsko hasają przy świetle księ-
życa, lecz ja wiedzieć nie chcę, kto chłop-
cem, kim była dziewica… 

– Elvis, pierdolisz – rzucam, żeby prze-
rwać słowotok, a zainicjować dyskusję. Ale 
nic z tego, nie dzisiaj, już widzę, że będzie 
to rozmowa jednostronna, to jest taka, 
w której Elvis mówi, a świat spija pianę 
z jego ust. I dalej on, znów klepie te rymy 
jak zdrowaśki, już rozjebał się na kocu na-
szym niczym Rosja na mapie, jemu nic nie 
zdoła już przerwać, on już jak w różańcu 

koralik za koralikiem przerobić musi i biada 
ci, jeśli zechcesz go zatrzymać. 

Ja czuję, że chcę. Widać lubię (bardzo) 
życie na krawędzi. Nie palę też mentoli i nie 
pijam modżajto, taka jestem pod prąd. Ale 
próba jedna, druga, powodzenie żadne. I sły-
szę, że rozczarowało go to życie mocno, to 
dzielenie się sobą jak chlebem, ale on da im 
drugą szansę, tym od ruchania, siebie na 
nowo im da, chociaż już ostrożniejszy bę-
dzie, już on się tam po mydło, powidło, śliwki 
robaczywki pod prysznicem więcej nie schyli, 
już on po same uszy śpiwór swój dopinać 
będzie, żeby zapiętym nie zostać. Ale w nich 
upatruje drogi swej jedynej, bo tu, w kraju, 
pracy znaleźć nie może, bo kompetencje to 
on ma znikome, mówiąc ściślej: żadne. Bo 
gdyby mówił językami ludzi i aniołów, a miło-
ści by nie miał, wzięliby go. Albo gdyby nogi 
chociaż nie miał, oka nie miał, defekt jakiś wy-
kazał, stopień niepełnosprawności przeciw 
nim wyciągnął, wzięliby go. Ale z języków Elvis 
opanował tylko język ciała, i żonę ma, i dziec-
ko ma, i cały jest, kurwa, miłością. 

A przecież chciałby mieć pracę, bo 
praca to przelewy, a przelewy to zdolność 
kredytowa i szansa na auto, a on czytał, że 
auto to naturalne przedłużenie penisa, 
tyle że ze wszystkich aut na świecie Elvisa 
stać dzisiaj tylko na autorefleksję. I nie jest 
to bynajmniej rzecz komfortowa, bo im 
więcej on myśli, tym bardziej cierpi, a cier-
pieć chciałby za miliony, a nie za tysiąc 
sześćset brutto, bo on do wyższych celów 
został stworzony i zbawi jeszcze ten świat, 
zbawi, a co, kurwa, on go jeszcze podnie-
sie z nizin moralności, jeszcze mu skrzy-
deł doda i przewiny jego na siebie weź-
mie. Wszystko na klatę weźmie, co w kon-
tekście ostatnich wydarzeń nie jest naj-
szczęśliwszym jednak określeniem.

Ale dalejże, że on w tym kraju do pracy 
nie pójdzie, bo praca go nie zechce, praca 
nie lubi indywidualistów, zabija charakter, 
a on nie po to w sobie ten charakter, tę in-
dywidualność całe życie pielęgnował, żeby 
teraz zabił go harmonogram dnia, rozcią-
gnięty między godziną dziewiątą a siedem-
nastą, żeby codziennie punkt dziesiąta brał 
kubek swój z biurka swego i chodził do 
wspólnej kuchni, by tam spożywać śniada-
nie w towarzystwie ludzi tak samo jak on 
ubranych, tak samo się wysławiających 
i tak jak on funkcjonujących radośnie we-
dług wytycznych z tabelek Excela. I gada 
tak Elvis, i gada, aż nagle. 
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– Przejebane być wrażliwym – rzuca 
i idzie, skąd przyszedł. 

Stoimy więc z Moni jak wryte, usta za-
sznurowane, guziki od bluzek po szyje za-
pięte, na koc gramoli się Franz. Obcy, ale 
gada jak swój, czochra Lalę za uchem i żre 
nam wiśnie z woreczka. Nie przerywamy 
mu, chociaż wolałybyśmy, żeby pestkami 
spluwał raczej poza obręb koca. Ale Franz 
mówi właśnie, że się rozstał z kobietą, że 
podzielili między siebie swoje koty i że on 
teraz nie wie, co zrobić ze swoim życiem, 
poza tym, że dalej chce wąchać jej flanele. 
Ale Elvis ma dla niego plan, Elvis chce go 
wziąć ze sobą, bo interes w tych Niem-
czech kręci się, i filmy tam się kręcą, a co 
dwie głowy, to nie jedna, chociaż to nie 
głowa pierwsze miałaby grać skrzypce.

Ta opowieść zbija nas z tropu, Moni 
znacząco przewraca oczami. Jeden psy-
chol dziennie to norma, ale piątek idzie, 
widzę, na rekord. Na szczęście Lala wierci 

ni mniej, ni więcej, tylko zdezorientowaną 
będąc, bo węch jednak ma, ale ślepa 
przecież jak kret. Moni chowa więc twarz 
w dłonie, bo widzi już, że na nic Lala hop 
i Lala dół, na nic aporty-srorty, komendy 
„siad, waruj, nie wpierdol się na słupek, 
idiotko”, na nic nawet podawanie łapy, 
skoro jednej rzeczy jej nie nauczyła, a mia-
nowicie, że nie o to chodzi, żeby złapać 
króliczka, ale by gonić go. 

No więc, Lala dogania, a białe futro to 
nagle futro czerwone. Mieni się w słońcu, 
słońce świeci uparcie, nie widzi, że rozgry-
wa się oto tragedia ludzka, psia i królicza. 
Te trzy żywoty, w tym jeden już dokonany, 
przecięły się nagle, i tętnica królicza także 
zębem Lali przecięta, tryska sobie w naj-
lepsze. Dramat to tym większy, że Moni 
brzydzi się mięsem, mięso królicze z psiej 
wystaje mordy, i mięsem rzuca mężczyzna, 
najpewniej właściciel królika. Jakby tego 
było mało, Moni ma więcej uprzedzeń, 
trzyma je w swojej głowie jak kanarki w klat-
ce, i dawaj, wyciągać je, jedno za drugim, 
kiedy się tylko nadarzy okazja. A teraz 
nadarza się taka, że Moni brzydzi się też 
przemocą, więc Lala po stokroć łamie jej 
serce, choć po chrzęście domyślamy się, 
że łamie też kości królicze. Bardzo nie po 
katolicku to, choć to akurat Moni nie wzru-
sza, bo z katolicyzmu praktykuje tylko krzy-
żem leżenie, a i to raczej rzadko, bo chłop-
cy szybko się nudzą. 

Oto nadchodzi jednak wybawienie, 
Franz łapie mnie za rękę, więc biegnę, zo-
stawiam za sobą Moni, zostawiam Lalę, 
wskakuję z nim do tramwaju, śmiejemy się 
tak głośno, że aż nie wypada. Społeczeń-
stwo w osobie trzech emerytek i matki 
z dzieckiem karci nas wzrokiem wymow-
nie, grupa to dość reprezentatywna, bo 
w Polsce śmiech głośny przecież nie przy-
stoi. Polska nie lubi ostentacyjności, śmiać 
się należy po cichu i pieprzyć należy się po 
cichu, i jak się uprawia przemoc domową, 
to też po cichu, żeby nie zrobili z tego kam-
panii o zupie i żeby sąsiedzi, broń Boże, nie 
czuli obowiązku zadzwonić po policję, bo 
Polska brzydzi się przecież donosiciel-
stwem, takie brzydkie w naszych głowach 
ma ono konotacje. I te kobiety bite i te 
dzieci gwałcone też powinny wtykać gęby 
w prześcieradła, żeby echo nie niosło, 
żeby ogniska domowe dokoła jednym, 
a zgodnym mogły palić się płomieniem. 
I kiedy tak wysiadamy z tramwaju i idzie-
my do Franza, i widzimy te wszystkie po-
zasłaniane firankami okna, te poodgra-
dzane żywopłotami posesje, to wkurwia-
my się, że tak się ta Polska zasłania, że nie 
wyjdzie za chuja do ludzi, chociaż my tu 
przez nią wychodzimy z siebie.

Franz przy tym, co mówi, bardzo in-
teligentnie wypada, ale nie dziwota, bo 
to doktorant, doktor prawie jest. Wku-
rwia się, że uniwersytet jest nie tylko po 
to, żeby studenci w mokre dni mieli się 
gdzie schować, chociaż wszystkie znaki 
na niebie i ziemi wskazują na sytuację 
dokładnie odwrotną. Dziś, na przykład, 
na zajęciach nie pojawił się nikt, bo 
dzień mamy upalny. Upaleni jesteśmy 
także my, więc otwieramy okna, żeby 
pozbyć się zapachu i dymu, i żeby są-
siedzi słyszeli, jak będziemy się kochać. 
A taki jest przy tym Franz mądry i czuły, 
że nie chcę być już sobie sterem, żegla-
rzem, okrętem. Że nagle chcę być z nim, 
chcę dzielić z nim swoje koty, chcę, 
żeby to moje wąchał flanele. Chcę pa-
trzeć rano, jak parzy kawę, i żegnać go 
wzrokiem, kiedy wychodzi do pracy 
i witać pocałunkiem, kiedy tylko przy-
chodzi, i patrzeć, jak kroi bułki i smaru-
je mi chleb konfiturą, i rozpinać przed 
nim zamek sukienki i wiązać mu w nie-
dzielę krawaty. 

– Bo zawsze jest jakieś później – 
rzuca, wytrącając mnie z rozmarzenia. 
Kiedy ja już układam nam życie w obraz-
ki, on mówi do mnie i mówi. Mógłby być 
bogiem, ludzie poszliby za nim, on tak 
umie mówić do ludzi. – To tobie wydaje 
się, że każdego dnia następuje koniec 
świata. Ten jeden, jedyny koniec, po któ-
rym nie nastąpi już nic więcej. A tymcza-
sem dzieje się on nie dalej, niż w twojej 
głowie. Wiedz, że świat zmartwychwsta-
nie. Że podniesie się po tobie, jak pod-
niósł się po potopie i holocauście, i jak 
podnosi się każdego dnia, i tak do upa-
dłego. A i upadek nigdy nie nastąpi, bo 
człowiek wstanie zawsze, każdego dnia, 
każdej nocy, zamanifestuje światu: 
patrz, oto jestem. Otrzepie kolana, po-
prawi fałdy na spodniach, sprawdzi, czy 
koszula równo zapięta. Bo świat się nie 
kończy. Rozpoczyna się na nowo i nowo, 
i nie boli nawet mocniej. To w twojej gło-
wie nakręca się spirala, że w końcu ten 
moment nadejdzie, że dość już, że już 
wystarczy. Nie wystarczy. Światu nigdy 
nie jest dosyć, maleńka. 

Dosyć mam za to ja, bo czuję, że 
on mógłby tak jeszcze długo, a ja chcę 
się kochać, chcę kochać się tu i teraz, 
chcę przywrzeć do niego jak magnes 
do drzwi lodówki. Kochamy się więc do 
upadłego, aż Franz mówi, że wytatuuje 
sobie moje imię, mogę wybrać miej-
sce, mam to pierwszeństwo, bo to przy 
mnie wpadł na ten pomysł, ale mono-
polu na jego dziary mieć jednak nie 
będę. On wszystkie swoje byłe, 

się, jest więc wymówka, by odejść. Radość 
znika, kiedy okazuje się, że za wierceniem 
Lali, a dokładniej – za pobliskim drzewem 
– w najlepsze pasie się królik. 

I zanim sfinalizowała nam się w gło-
wach ta scena, zanim zdążyłyśmy przewi-
dzieć wszystkie jej następstwa, naturalną, 
by tak rzec, kolej rzeczy, zanim zdołałyśmy 
połączyć tego królika, tę Lalę i tę oto oko-
liczność związkiem przyczynowo-skutko-
wym, było już z gruntu po sprawie. Już 
smycz zerwana, już Lala biegnie ku temu 
królikowi, który powinien się szybko za-
paść pod ziemię, jeśli ziemi gryźć nie chce, 
a biegnie Lala zachłannie, łapczywie, obi-
jając się przy tym o ludzkie nogi, potrąca-
jąc łbem zdezorientowane kolana, sama 
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wszystkie obecne i wszystkie przyszłe 
też chce nosić na skórze. W porządku 
alfabetycznym bądź chronologicznym, 
albo w zupełnym nieładzie, choć mieć 
burdel w pieprzeniu to chyba jednak 
przesada. Ja wzdrygam się na samą 
myśl, że wyląduję gdzieś między dzie-
siątkami innych, ale Franz jest nieugię-
ty, chce wytapetować się nami na cie-
le. Chce mieć swoje dziwki przy sobie, 
móc wspominać je potem, po latach. 
Opowiadać kumplom, co z nami robił. 
Robił z nami to samo?

Muszę się napić, ale Franz brzydzi 
się wódką. Mówi, że alkohol śmierdzi. 
Chyba jak nim rzygasz, dźwięczy mi 
w głowie riposta. Jakkolwiek, widzę już, 
że nie zrobimy z tego miłości. Franz się 
obrusza i rzuca, że muszę mieć w czym 
spać, po czym wstaje, podchodzi do 
szafy, ja delikatnie skradam się za nim. 
Przyklejam mu twarz do pleców, po-
liczkiem doszukuję się ciepła. Franz 
pociąga za uchwyt, odrywam głowę, 
spoglądam leniwie przez ramię, a tam 
jedna na drugiej, identyczne, białe. Kil-
kadziesiąt koszulek, poskładanych 
w kosteczkę, wszystkie tak samo małe. 
Franz bierze pierwszą z brzegu, poda-
je mi od niechcenia. Na mnie pasuje 
jak ulał. Franz lubi, widać, kobiety 
w rozmiarze S. 

Nie mam nic niby przeciwko, taki 
wiek, że oboje jesteśmy z odzysku. Ale 

teraz już nie chcę do łóżka, już nie chcę 
zasypiać, żeby się przy nim obudzić. Nagle 
przypominam sobie, że na dzisiaj mam 
przecież bilet. Łapię Franza za rękę, zry-
wam czym prędzej z łóżka. Jeszcze zdąży-
my, jest jeszcze czas. 

Ale już czuję, że wody na starość 
to on mi nie poda, że babka znów mia-
ła rację, że wszystko potrafi wykrakać. 
Kraksę nawet potrafi wykrakać, i to 
taką z udziałem bliźnich swoich, to jest 
mnie, i przyjaciół ich, to jest Moni. 
I opowiadam tę historię Franzowi, bo 
on jeszcze nie wie, że mam babkę wa-
riatkę, której nie kocham, chociaż 
przecież powinnam, i prawo jazdy ka-
tegorii B, z którego nie korzystam, 
choć cenię sobie seks na masce 
samochodu.

Opowiadam więc, jak ruszyłyśmy 
z Moni w trasę, bo pogoda była ładna 
i bo droga to życie. I jak cedziła stara 
przez zęby, że nie, bo piątek, bo trzy-
nastego, bo Boga w sercu nie macie. 
Ale my pojechałyśmy, takie byłyśmy 
harde. I stałyśmy tym punciakiem na 
czymś, co policjant nazwał potem roz-
widleniem dróg, a co przesadnie wy-
dumaną wydało nam się nazwą, ale 
niech będzie wydumane, niech będzie 
poetyckie i sentymentalne, i niech 
wszyscy piszą poezję, bo dziwki lubią 
poezję (bitches love sonnets, jak pod-
powiada grupa na fejsie). I my tak tam 

wtedy stałyśmy i czekałyśmy, żeby 
skręcić, i nagle pojawił się koleś z na-
przeciwka. Mógł skręcić w prawo albo 
skręcić w lewo, nie mógł jechać prosto, 
bo prosto byłoby w nas. I tak się wła-
śnie złożyło. 

Ale bardzo zgrabnie zdjęli nas 
z tego drzewa, w które nas z Moni wte-
dy był wkomponował, więc uszczerbku 
doznałyśmy większego raczej na du-
chu, niźli na ciele, ale wtedy pierwszy 
raz pomyślałam, że babka może być 
lekko stuknięta. I nie spodobało mi się, 
gdy później krakała, że na starość i tak 
mi przyjdzie zemrzeć samotnie, że nikt 
mi szklanki wody nie poda, czym wku-
rwiła mnie raczej znacząco. Więc tłu-
maczę Franzowi, że mam inną defini-
cję miłości, niźli podajnik na wodę, na 
co on rzuca rześko, że sam woli auto-
mat do lodów. Żart to jednak nie-
smaczny, dosłownie jak i w przenośni. 

I oto siedzimy z Franzem na płycie 
lotniska i opowiadam mu tak rodzinne 
historie. I on nie wierzy, że w moim domu 
wierzy się w przesądy i że gdy bukuję bi-
let na piątek trzynastego, samolot odla-
tuje beze mnie. Franz mówi, że to głupo-
ta, ale wtedy podaję mu bilet. A Franz na 
to, że pierdoli babki wariatki i idzie hen, 
w daleki świat. 

  Joanna  Pachla

 Spośród wszystkich miejsc, które 
być może zasługują na miłość, na szcze-
gólnym miejscu postawiłbym pociągi. 
Miejsce, które prowokuje do pisania, 
tworzenia, refleksji, jak również do pracy 
nad sobą i w konsekwencji na przykład 
do zakupu samochodu. 

Pociągi są świetne – dopóki nie stra-
ci się zniżki studenckiej i nie dostanie się 
na doktorat. Pociągi są cudowne – jeśli 
ma się jakieś dwa dni na dojazd, lubi się 
spać na siedząco i nie przeszkadza ci, 
kiedy na przykład na korytarz wypływa 
woda z kibla.

Pociągi są wspaniałe – nigdzie in-
dziej, na tak małej przestrzeni nie mo-
żesz być narażony na tak dużą ilość nie-
bezpieczeństw. Gwałt, kradzież, napaść, 

rozmowa z pociągowym dziadem, mróz, 
duszność, alkohol...

Takie zdania mnożą się same i boję 
się właściwie jednego, że kiedyś ktoś się 
za te pociągi weźmie i zamknie szeroki 
step polskiej kultury.

Kocham pociągi. Jechałem ostatnio 
pociągiem. Była siódma rano. Trasa Kra-
ków – Mysłowice. Dwie godziny i piętna-
ście minut. Odległość 70 kilometrów 
w dwie godziny i piętnaście minut. Pociąg 
regionalny, bezprzedziałowy. Nieopodal 
mnie siedziała starsza pani. Na pewno 
była po siedemdziesiątce. Jechaliśmy 
trzydzieści na godzinę. Widziałem ją ką-
tem oka patrząc w tył, przez swoje prawe 
ramię. Ona zdjęła buty, ułożyła swoje 
bose stopy na przygotowanej, białej 

ścierce w rzadką, drobną czerwoną krat-
kę. Wyjęła wielkie cążki do paznokci i za-
częła nimi bolesny proces obcinania. Sły-
szałem jak wszystko strzela na boki a ona 
raz po raz pojękiwała z bólu. Musiała za 
głęboko wjechać. Po wszystkim wyjęła 
butelkę spirytusu salicylowego i zaczęła 
nacierać stopy. Mówiła przy tym do sie-
bie: „No wiem, wiem, może nie wypada, 
może nie powinnam, ale gdzie ja mam to 
zrobić, ja nie mam kiedy i gdzie indziej 
tego zrobić...”

Dziękuję Wam za pociągi. W imieniu 
swoim i tej pani. Dziękuję Wam za 
pociągi.  

 Mateusz  Marek

 Miejsce, które kocham 
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 kołysanka 
powstrzymujemy burzę. w powietrzu zasiewa się zmierzch z ziaren zgaszonych żarówek.
leżysz na łóżku przykryta stertą książek. ty - oprawione w ludzką skórę mięso.
zziębnięta na kość grzejesz ręce przy ogniu tak starym jak ten strych, jak język,
który ugrzązł w gardle. przeszczepiamy na szorstkie ściany mieszkania kości, ich szpik.

przygotowujemy wieczerzę z używek. przyprawiamy szczyptą strachu gorzką jak narkotyk.
zdejmuję z ciebie płaszcz. jesteś miękka w dotyku niczym zamsz.
okiennice nie przepuszczają bodźców, prześwitów czerwca. pokój to ciemnia.
przez rozszerzone źrenice sączy się obraz światłoczułej kliszy. ze szpuli zrywa się film.

śpij, śpij.

 wesele. sequel. 
we śnie przyszła do mnie kobieta, ektoplazma. miała kształt kuli wypełnionej helem. 
byłem owadem i każdy pocałunek kończył się śmiercią, ukąszeniem. bliscy mówili,
że wstępuję na nową drogę. miejsce po żądle się zagoi lub rozwinie w zgorzel.
na podwórzu był sznur na bieliznę,  sznur weselników ciężki od koszul.
utkwił mi w pamięci ten obraz. żywi wisielcy. 

biegałem tam jako mały chłopiec. bawiłem się w przyszpilanie insektów, sklejanie modelu
rodziny. przed kościołem goście rzucali garść ryżu i życzeń.
widać było musztrę. stali w szeregu jak pluton. z odbezpieczonymi kwiatami.
ja – król pszczół, byłem nagi, wystawiony jak eksponat w salonie, wśród igrzysk chleba i soli.
trzymałem w dłoni jarmarczny balonik. 
   

 Kacper  Płusa

 Roztocza, z owalnymi, wypukłymi 
brzuchami niczym kropelki rtęci hamowa-
ły wzrost pędów sępolii i niszczyły jej deli-
katne pączki kwiatowe, a wciornastki że-
rowały na smukłych liściach dracen, na-
krapiając je na srebrno i zamieniając zie-
loną gładkość w ropusze grudki. Jako 
dziecko nie śniłam o księżniczkach: moją 
wyobraźnię wypełniały białe nimfy i zielo-
ne przędziorki. Szczecinki z pazurami na 
końcach i tłuste glistowate twory pojawia-
ły się w snach i wychodziły poza nie. 

Matka siadywała w nogach mojego 
łóżka, rozpuszczała rude włosy, nagły, wie-
czorny zachód słońca i kurs ogrodnictwa 
zamiast bajki na dobranoc. Czasem płaka-
ła. – Znowu nie zakwitł – mówiła. – Muszę 
zrobić oprysk. I znikała na balkonie, po 

ciemku naciskała zraszacz, pozostawiając 
na szybach szklarni smugi, a mnie – nawet 
bez opowieści o szkodnikach. 

Kiedy wracałam do szkoły po waka-
cjach, dziewczynki zbierały się w małe 
grupki i wysypywały z kieszeni muszelki, 
kamyki i kawałki drewna. My nigdy nie 
wyjechaliśmy na wakacje. – Przecież 
wiesz, że to niemożliwe – mówiła ojcu, 
a jej bursztynowe oczy błyszczały w wie-
czornym świetle. – Nie mogę zostawić 
szklarni. Przez szybę widziałam figowce, 
adiantum i trujący bluszcz. To z powodu 
tej rośliny nie mogłam nigdy, pod żad-
nym pozorem zbliżyć się do szklarni. 
Nikt, prócz matki, nie miał wstępu na bal-
kon, nawet ojciec. Jeden, jedyny raz, gdy 
próbował uchylić szklane drzwiczki, 

któraś roślina podobno zachorowała. Już 
nie powtórzył tego błędu. 

Znaliśmy jednak szklarnię jak własną 
kieszeń. Matka w nieskończoność rysowa-
ła rośliny i podpisywała ryciny pismem 
pełnym zawijasów. Kwiaty obramowywała 
ramami, obrazki posypywała brokatem 
i wieszała na ścianie mojego dziecięcego 
pokoju. To były czułe dni o zapachu mio-
du, wypełnione jej śmiechem i niskim, ła-
godnym głosem ojca. W te inne dni wycią-
gała tłuste farby i malowała portrety szko-
dników. – Zobacz, co się teraz stanie – 
mówiła. – Czerniec wpełza na liść palmy. 
Już jest na nim, choć ledwo go widać. Ale 
roślina czuje jad powoli wsączający się 
w jej tkanki. – Ha! – wrzeszczała. – Czer-
niec zniszczy te piękne liście. Zrywała 

 Szklarnia  
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wtedy srebrzysty portret ze ściany i darła. 
Kiedy płakałam, zostawiała straszny malu-
nek czerńca i wychodziła, gasząc światło. 
Potrafiłam wtedy nie spać całą noc. 

Następnego ranka przychodziła 
uśmiechnięta i stawiała na stoliku kakao 
z cynamonem. Na poduszce pojawiały 
się ofiary. Wyschnięte, piernikowe serca 
z kwiatami z lukru, długopisy z nazwami 
hoteli, z czasów, gdy jeszcze jeździła na 
występy; a pewnego razu porcelanowa 
figurka tancerki, która nie umiała utrzy-
mać równowagi. Ten prezent lubiłam naj-
bardziej, choć baletnica nie potrafiła tań-
czyć i bezpieczna była jedynie oparta 
o framugę okna. – Mam coś dla ciebie – 
mówiła zawsze, zawsze też długo przesu-
wała dłońmi po moich czarnych, prostych 
włosach, tak niepodobnych do jej lśnią-
cych loków. Pewnego dnia nie dałam się 
pogłaskać. Odsunęłam się: odruch wy-
przedził myśl. Ojciec stał w szczelinie 
światła, jak zwykle obserwując, co dzieje 
się wokół. Następnego dnia, to ja przy-
niosłam jej kakao. Nie chciała wstać. To ja 
głaskałam ją po włosach. 

Tego lata wydawało się, że jest lepiej. 
Chodziła w kwiecistych sukienkach i zapi-
sała się na kurs hiszpańskiego. Ojciec wo-
ził ją tam i czekał, aż zajęcia się skończą. 
Siedział w wozie, wbijając wzrok w wejście 
do Instytutu. Słuchał radia, ale natych-
miast wyłączał, gdy sylwetka matki, za-
wsze ostatnia, oddalona na dystans od 
rozszczebiotanej grupki koleżanek, prze-
cinała mrok. Matka nie lubiła muzyki. For-
tepian był dla niej za smutny, a pop zbyt 
wesoły. Zdaje się, że nie było takiego ga-
tunku muzycznego, który współgrałby z jej 
osobowością. Zajęcia językowe też szybko 
przestały się z nią komponować: po 
dwóch tygodniach, gdy ojciec jak zwykle 
wziął kluczyki i czekał w drzwiach, chrząka-
jąc, żeby ją pospieszyć, spojrzała na niego, 
zwinięta na kanapie jak pnącze, nawet nie 
wyciągając szyi, spojrzała na niego tak, 
jakby nie planowali żadnego wyjścia, jakby 
nigdy nie chodziła na zajęcia, za które oj-
ciec zapłacił zresztą z pieniędzy na rower. 
Bo ojciec marzył o rowerze, jak chłopiec, 
który nie miał komunii. – To sobie kup – 
wzruszała ramionami, kiedy o tym wspo-
minał. A gdy już uskładał kupkę bankno-
tów z dodatkowych dyżurów i nieopatrz-
nie się tym pochwalił, matka jakoś 

posmutniała. Było jej przykro, że to nie jej 
urodziny i nie ona dostanie prezent 
w czerwonej wstążce. A ojciec owinął w tę 
wstążkę siebie samego, wraz z rowerem 
i tym powietrzem, które miało smagać go 
po policzkach, i złożył jej u stóp. 

Ja też miałam mieć wyprawione uro-
dziny tej wiosny. Po raz pierwszy od wła-
ściwie zawsze miałam mieć prawdziwe 
przyjęcie, z tortem i koleżankami. Nie 
śmiałam nawet o tym marzyć. Gdy parę 
lat wcześniej ojciec chciał mi zorganizo-
wać kinderbal, matka płakała przez parę 
godzin. – Zniszczą mi szklarnię – mówiła. 
– Niech ktoś wejdzie, otworzy... Wieczory 
w maju są jeszcze zimne. Wystarczy jeden 
podmuch i kwiaty – zrujnowane. Najpierw 
wpatrywała się w niego błagalnie, wilgot-
nym wzrokiem psa, potem długo patrzyła 
na zielone liście z czułością, jak na dziecko 
podatne na przeziębienia. 

Nie wiadomo, czemu właśnie wtedy 
zmieniła zdanie. Może dorosłam w jej 
oczach, może dwunastolatki nie stanowiły 
już zagrożenia dla jej niecierpków i pną-
czy? Pewnego dnia wspomniała o tym tak 
po prostu, jakbyśmy co roku organizowali 
urodzinowe przyjęcia dla każdego. A prze-
cież nikt nawet u nas nie bywał, oprócz 
pana z gazowni i listonosza. Rzuciła się 
w nurt przygotowań, który miał nas za-
brać na najwspanialsze przyjęcie roku. 
Miałam mieć balony i kolorowe kanapki, 
choć już wcale ich nie chciałam. I suknię 
wieczorową, aksamitny prezent w kolorze 
burgunda, choć wolałam koszulkę z na-
drukiem. Koleżanki były zaproszone: jaka-
kolwiek dyskusja nad koncepcją urodzin 
mogłaby się skończyć odwołaniem całej 
imprezy. Posłusznie więc dmuchałam ró-
żowe kule i przyklejałam taśmą klejącą do 
karnisza, potykając się o zbyt długą 
suknię. 

Matka zajęła się tortem. Bo tort miał 
być zrobiony własnoręcznie, nie kupny. 
Biały tort hiszpański z bezowych krążków 
przełożonych bitą śmietaną, słodki smak 
kontrastujący z cierpkimi owocami. De-
nerwowałam się. Do przyjęcia pozostała 
godzina, a matka, w starym podkoszulku 
i dresowych spodniach ubijała białka, po-
pijając wino. Na oko widziałam, że miska 
mieści lekko ubite jajo zamiast sztywnej 
piany, próbowałam ją powstrzymać przed 
rozsmarowaniem masy na brytfance, 

milcz, powiedziała. Piana rozmyła się 
w młyńskie koło, piekarnik zbrązowił ją, 
a śmietana nie chciała się ubić, bo nikt jej 
nie włożył do lodówki. Kiedy rzuciła bezę 
na środek kuchni, a w to miskę ze śmieta-
ną, ojciec nieśmiało wyjął z zamrażalnika 
gotowy tort lodowy. – Co, robisz ze mnie 
pośmiewisko – wrzasnęła. – Nigdy we 
mnie nie wierzyłeś, to przez ciebie to 
wszystko. Ojciec najpierw stał ze spusz-
czonymi ramionami, potem cicho włożył 
tort z powrotem do zamrażalnika. Schylił 
się, żeby pozbierać szczątki miski. Trzymał 
dwa duże kawałki porcelany w rękach, jak-
by nie wiedział, co z nimi zrobić. I wtedy 
zadzwonił dzwonek do drzwi. – Idę do 
szklarni, powiedziała. Nie ważcie się na-
wet tam podejść. 

Pamiętam te urodziny nie tylko dla-
tego, że to jedyne, jakie miałam. Rozmo-
wy przyjaciółek dźwięczące pomiędzy 
ich drukowanymi, kolorowymi topami, 
nogi w obcisłych dżinsach splecione na 
sofie, szynka podwinięta lekko do góry 
na wyschniętych kanapkach i my, ja z oj-
cem, jak strażnicy chwilowego spokoju. 
Sto lat rozbrzmiało pośród cichych py-
tań. – Czy twoja mama nie zmarznie na 
tym balkonie? Nie jest zbyt ciepło. Ona 
tak zawsze? Nad tortem bez świeczek, 
bo nikt o nich nie pamiętał, zamajaczyła 
postać za szybą, rude włosy uniósł wiatr 
i zobaczyliśmy, że jej usta otwierają się 
na chwilę, a potem całe ciało odwraca 
znów w stronę kwiatów. 

Kiedy dziewczynki już poszły, z napię-
cia, ulgi i strachu, bo matka nadal stała za 
szybą, wyrzygałam cały tort. A potem, na-
stępnego dnia, wymiotowałam żółcią, gdy 
okazało się, że matka przez noc nie zmie-
niła pozycji; nie zmieniła, bo od dawna wi-
siała na sznurze, na haku, do którego są-
siad z góry przymocował donice na kwia-
ty. Z pogrzebu nic nie pamiętam, choć je-
stem na zdjęciach, mała czarna figurka, 
z koleżankami odartymi z kolorowych to-
pów w tle, niczym przypadkowym chórem 
greckim. Za to dobrze pamiętam, co zda-
rzyło się potem, nie dzień, czy dwa, ale 
cały miesiąc potem, w upalny, czerwcowy 
wieczór, gdy w końcu powiedziałam ojcu, 
że ktoś musi chyba podlać kwiaty. Spuścił 
głowę, mały czarny żuk w okularach. – Nie 
rozumiem cię – wrzeszczałam, jakby po 
latach milczenia. – Albo się zajmiesz tymi 
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kwiatami, albo wywalmy to wszystko. 
Mam tego dosyć, słyszysz? Mam wraże-
nie, że za chwilę szkodniki wylezą z tej 
cholernej szklarni i mnie oblezą w nocy, że 
mnie udusi to pieprzone kapryfolium, ro-
zumiesz? Zasłonił uszy rękami i zamknął 
oczy; nie znikłam. 

Otworzyłam balkon, ale zamek 
chroniący w wilgotnym ciepłym powie-
trzu niecierpki i pnącza, nie chciał pu-
ścić. Mały zameczek, otwierany co-
dziennie jej zwinnymi palcami, nie ustę-
pował pod moją mokrą dłonią. 

Cofnęłam się w głąb mieszkania, chwy-
ciłam moją figurkę baletnicy i z całej siły 
uderzyłam w szybę. 

Czekałam na podmuch ciepłego, wil-
gotnego powietrza i zapach oranżeryjnej 
spoconej ziemi, czekałam, żeby rzucić się 
na adiantum i bluszcz, zniszczyć je, ręce 
drżały mi z pożądania, tak pragnęłam uni-
cestwić ten piekielny ogród. A kiedy już 
szklarnia stała przede mną otworem, nie 
mogłam w to uwierzyć. Powoli dotknęłam 
liścia obramowanego lśniącymi drobina-
mi szkła, a potem zmięłam go w dłoni. 
Spróbowałam zerwać, ale powleczony 

plastikiem materiał łatwo powrócił do 
pierwotnego kształtu. Kwiaty strzępiły się 
lekko na końcach, a błyszczące liście wy-
dzielały plastikową woń. Przez okno, na 
chwilę, zanim znów odwróciłam się w stro-
nę szklarni, zobaczyłam ojca, który wpa-
trywał się we mnie niewidzącymi oczami. 
Chciałam przywołać go, ale moje dłonie 
stężały, jak plastikowe łodygi, a i on nie 
zrobił ani kroku. 

  Joanna   Jagiełło

 Udawanie 
twarz przykleiła mi się metką
do przeceny czterdzieści procent
zniżki na używane 
dziewice ważne tylko do niedzieli
lub do wyczerpania zapasów
w za ciasnym transferze
rozdzielczość cnoty
sponsoruje zakład prze-
twarzania metali wtórnych
do każdego golenia
jedno udo gratis
drugie rozłożone
w razie potrzeby
w raty

 Ewolucja 
wystukuje słowa, (w) których nie ma
ja. Od zmysłów odchodzi. Godzinami
wymiotuje nawalone
serce. Pochodzi jeszcze trochę
od małpy. Do człowieka za daleko.

 Monika  Kapela

 Lwy nie chcą już więcej jeść. Trzeba bę-
dzie to sprzątnąć. Na wolności nie zostawiły-
by ani okruszka.

Otworzyła oczy w ostatniej chwili. 
Mało brakowało, a przegapiłaby swój przy-
stanek. Zasnęła zaraz za Arkadami, tak 
była zmęczona. Kelnerki z restauracji, 
gdzie Kaśka pracuje, wracając z nocki cza-
sem biorą taksówkę. Szkoda pieniędzy. 
Zresztą z Placu Solnego na osiedle Borek 
wyszłoby drogo. Taksówką jechała raz 
w życiu. Wracając ze ślubu kuzynki. „A co, 

 DOM DUŻYCH DRAPIEŻCÓW 
stać nas”, powtarzał ojciec, żeby wszyscy 
słyszeli. Oczywiście, że nie stać. Dlatego 
mieszkają w bloku z płyty, a nie w przed-
wojennej willi. Gorsza część osiedla Bo-
rek. Dobrze przynajmniej, że rodzina, jak 
u sąsiadów, nie jest wielodzietna. „Nic 
dziwnego, że ojciec nie ma ochoty.  Matka 
nosi ciągle te same legginsy i zbyt duże 
bluzy z polaru”, myśli Kaśka pogardliwie. 
Ona lubi seksowne ubrania. Rano rozrzu-
ca na łóżku pół szafy, nie mogąc się zdecy-
dować, co na siebie włożyć. Strasznie 

wkurza to brata, z którym dzieli pokój. 
Przeszło jej przez myśl, że powinna teraz 
po niego zadzwonić. Poprosić, żeby wy-
szedł. Nie pierwszy raz wracała o tej po-
rze, ale czuła się jakoś nieswojo. Wysiada-
jąc zobaczyła na przystanku trzech chło-
paków podpalających zapalniczką ławkę. 
Podnieśli głowy i wpatrywali się w Kaśkę. 

Nie ruszyli za nią od razu. Ale teraz, 
po tym jak przeszła już spory kawałek 
ciemną, źle oświetloną ulicą, czuje, że ktoś 
za nią idzie. Tyle razy wracała tędy sama. 
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Nie trzeba być przewrażliwionym. Bardzo 
chciała, żeby nikogo tam nie było. Przeszła 
jeszcze parę metrów i obróciła się. Byli aż 
trzej. Bluzy z kapturem, pochylone sylwet-
ki. Kojarzyli jej się ze zjawami. Pocieszała 
się, że wcale nie chodzi o nią. Usłyszała 
niski gardłowy śmiech. A potem „Ej, ma-
lutka, nie tak szybko”. Przyspieszyła, ale 
nie mogła biec. Kulała. Dlaczego właśnie 
dziś musiała sobie coś zrobić w kostkę. Po 
południu noga trochę spuchła, ale Kaśka 
chodziła w miarę normalnie. Nie przyzna-
ła się szefowi. W sobotę jest najlepszy 
utarg i największe napiwki. Dalej obsługi-
wała gości. Czasem urywała się do toalety 
i robiła zimne okłady z lodu. Przy barze 
mieli go pełno. Teraz było znacznie gorzej. 
Ledwo szła. Może to jej kuśtykanie zwróci-
ło ich uwagę? Poczuli zwierzynę. „Tylko 
nie panikuj” – powtarzała w myślach. „Ej, 
ty, kuternoga, mówiłem, nie tak szybko, 
bo się przewrócisz!”, śmiali się. Zaczęła się 
rozglądać w poszukiwaniu kogoś, kto 
mógłby jej pomóc. Telewizor mrugał na 
ostatnim piętrze bloku. Za wysoko. Trze-
cia w nocy. Wszyscy spokojnie śpią. Jesz-
cze trzy bloki i będzie w domu. Nagle zro-
zumiała, że im się nie wymknie. Pewnie 
tylko chcą się podroczyć. Głupie szcze-
niackie wygłupy. Otoczyli ją koło zagajnika. 
„Bądź cicho, to nic ci się nie stanie” – je-
den szepnął jej do ucha. Szczęknięcie 
noża. Chłopak był pijany. Może trzeba te-
raz prosić, błagać, przekonywać, ale nie 
potrafiła. Kaśka ze zdziwieniem zrozumia-
ła, że nawet gdyby chciała, nie potrafi wy-
dobyć z siebie głosu. Matka zawsze po-
wtarzała, że dziewczynka musi być grzecz-
na i posłuszna. Więc była. 

Obudziła się na łóżku w swoim pokoju. 
Brat lekko chrapał. Chyba nawet nie sły-
szał, jak wróciła. Zanim wstała, obraz tych 
trzech stanął przed oczami. W łazience 
zdjęła ubranie. To samo, które miała na so-
bie wczoraj. Różowa spódnica i żółta blu-
zeczka na ramiączkach. Spała w nim. Przed 
lustrem oglądała teraz siniaki na nadgarst-
kach, udach i piersiach. Bolał ją brzuch tam 
w dole. Miała dziwne wrażenie, że to ciało 
należy już do kogoś innego. Jakby dziś 
w nocy zostało jej odebrane. Ubranie 
wrzuciła do pralki. Czuła na nim ich zapach. 
A właściwie tylko tego, który to robił. Dwaj 
pozostali stali i patrzyli. Kiedy skończył, ta-
kim dziwnym głosem rozkazał: „teraz wy”. 

Ale nie chcieli. „Spadamy” – szepnął jeden 
z nich cicho. Już się nie śmiali. 

Nie powie nikomu. Tak postanowiła. 
Nie pocięli jej. Żyje. Miała ochotę spać. 
Dobrze, że to niedziela. Noga wymaga od-
poczynku. Jeśli opuchlizna do wieczora 
nie przejdzie, trzeba będzie dokuśtykać 
na pogotowie i prześwietlić. „Coś ty taka 
poobijana”, pyta z troską matka. Latem 
trudno ukryć siniaki. „Przewróciłam się”, 
kłamie Kaśka. Nie ruszyła rosołu, który 
matka przyniosła jej do łóżka. Stał kilka go-
dzin na biurku, a tłuszcz rosołowych oczek 
zastygał brzydko. W końcu sama wylała go 
do ubikacji. Matka w tym czasie była już 
w kościele. Jak co tydzień szła na osiemna-
stą. Kaśka niechętnie pomyślała, że jutro 
musi iść do szkoły. Bo oprócz tego, że pra-
cowała jako kelnerka na Placu Solnym, 
uczyła się jeszcze w zawodówce. Chciała 
zostać fryzjerką. Może nawet otworzyć 
własny salon. Strzyżenie, tipsy i manicu-
re. Ukończyła już zresztą kurs robienia 
tipsów, który opłaciła z własnej pensji. 
Nieźle jak na siedemnastolatkę. Rodzice 
są dumni z jej zaradności. W tygodniu 
się uczy, a w piątki i soboty dorabia 
w knajpie  jako kelnerka. Pracę załatwiła 
dzięki wrodzonej zaradności. Wystarczy-
ło kupić na Zielińskiego sfałszowaną 
książeczkę sanepidu. Wydatek trzydzie-
stu złotych, szybko się zwrócił. Jest ładną 
blondynką o regularnych rysach i za-
wsze miło się uśmiecha, więc dostaje 
większe napiwki niż koleżanki. 

Poza fizycznym bólem przez następ-
ne dni nic nie czuje. Siniaki zmieniają 
barwę z niebieskiej na żółtą. Przygląda się 
temu z jakąś chorą fascynacją. W nocy 
żadnych koszmarów. Ale to nic dziwnego. 
Prawie w ogóle nie śpi. Nie umie spać. 
Chodzi do szkoły, ale zupełnie nie słyszy, 
na jaki temat mówi nauczyciel. Wcześniej 
cieszyła się na te weekendy w eleganckim 
„Akropolu”. Z przyjemnością wbijała się 
w białą bluzkę i czarną spódniczkę. Wyglą-
dała w nich tak elegancko i poważnie.  
„Wyjdziesz dzisiaj po mnie?”, pyta brata. 
Ale on ma jakąś imprezę. „Nie da rady”, 
przeprasza. Mimo wszystko Kaśka decy-
duje, że do pracy pójdzie. Prasuje dokład-
nie spódniczkę i chowa do torby. Na sie-
bie wkłada dżinsy i szarą bawełnianą bluz-
kę. Chce być niewidoczna. Od zeszłej so-
boty nie założyła spódnicy, choć we 

Wrocławiu wciąż panują upały. Do drugiej 
w nocy biega między stolikami. O w pół do 
trzeciej szef zamyka lokal. Kelnerki roz-
chodzą się do nocnych autobusów. Kaśka 
nie. Ze zdziwieniem spostrzega, że cała 
się trzęsie. Wychodzi z restauracji prosto 
na Plac Solny. Chce przeczekać na ławce 
do rana. Na Placu Solnym zawsze jest 
dużo światła, nawet w nocy. Na szczęście 
to bardzo blisko. I ten odurzający zapach 
kwiatów. Na sekundę pozwala zapomnieć 
o tym, co robili z nią w bramie. 

Po trzech tygodniach matka w końcu 
zauważa, że córka prawie nie je. Kaśka też 
jest na siebie zła. Postanawia wmusić 
w siebie sobotni obiad. Mielony, buraczki 
i ziemniaki. Zaraz potem biegnie do toale-
ty, żeby wszystko wyrzygać. Najchętniej 
zniknęłaby z powierzchni ziemi. Jak nie 
będzie jeść, to naprawdę w końcu zniknie. 
A razem z nią wspomnienie tego, co robił 
chłopak w kapturze. Nie widziała nawet 
dobrze jego twarzy. Był dużo wyższy od 
niej. Tylko ten idiotyczny tatuaż. Cały czas 
kiedy to robił gapiła się na jego idiotyczny 
tatuaż. Rekin z przebitym sercem. „Pew-
nie gdybym była dziewicą, byłoby znacz-
nie gorzej”, pociesza się, że to nie był jej 
pierwszy raz. Nie ma nawet koleżanki, któ-
rej mogłaby się zwierzyć. Wszystkie to 
okropne plotkary. W każdy weekend cze-
ka po kilka godzin na Placu Solnym do 
rana. Ale zamiast czuć się pewniej, bez-
pieczniej, odczuwa coś przeciwnego. Co-
raz większy paniczny strach. 

Poniedziałek jest ze wszystkich dni 
najlepszy. Bo w poniedziałek pozostaje 
jeszcze dużo dni do weekendu. Pracy nie 
rzuci. Na kieszonkowe od rodziców nie 
ma co liczyć. Matka bezrobotna, ojciec 
opiekuje się zwierzętami we wrocławskim 
ZOO. Pensja żadna. Ma kilku ciekawych 
podopiecznych, jak lwy i tygrysy bengal-
skie. Jeden z nich tak go kiedyś zadrapał, 
że ojciec do dziś ma bezwładne dwa palce 
u lewej ręki. Ale lubi swoją pracę i nie pró-
bował wydębić renty od państwa. Kaśka 
także lubi tygrysy. Można się od nich 
uczyć opanowania. Leżą zazwyczaj tak 
spokojnie, że trudno wyobrazić sobie, ja-
kie są szybkie, gdy im na czymś naprawdę 
zależy. Kaśka na łóżku słucha Shakiry 
i gapi się w sufit. Uśmiecha się pierwszy 
raz od miesiąca, bo pomyślała o tygry-
sach. I wtedy do pokoju wchodzi brat. 
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„Hej, hej, będę miał gościa.” Wystawił na 
Gumtree starą konsolę do gier, kupuje so-
bie nową. Jakiś chłopak ma wpaść i obej-
rzeć. Ale chłopak dzwoni, że się spóźni. 
Głupia sytuacja, bo brat ma randkę na 
mieście. Jednak bardzo zależy mu na 
sprzedaży konsoli. „Przyjmiesz go ładnie, 
sister? Jak mu się spodoba, to odpalam ci 
dziesięć procent od sprzedaży”, łasi się. 
No dobra. Jak na jego skąpstwo to i tak 
dużo. Zresztą co ona ma do roboty. Od 
czasu tamtej nocy nie chce nigdzie wy-
chodzić po zmroku. 

Kaśka z nudów czyści chusteczką na-
wilżającą konsolę do gier. Matka wyjecha-
ła na parę dni odwiedzić babkę w sanato-
rium, ojciec w pracy. Jest sama w domu. 
Otwiera chłopakowi z ogłoszenia drzwi, 
przeprasza za zepsute światło w przedpo-
koju. Tak naprawdę nie jest zepsute, tylko 
nikt nie chce wywalić kasy na nową żarów-
kę. Chłopak od razu rzuca się łapczywie 
na konsolę. Ma na sobie białą koszulę na 
ramiączkach. Znów wróciły upalne dni, 
choć już koniec sierpnia. Czy gdyby nie ta 
koszula, rozpoznałaby go? Miał wtedy na 
sobie bluzę, ale rozpiął zamek. Gwałt wy-
maga wysiłku. Twarzy nie widziała dobrze, 
bo była zakryta kapturem, ale inne szcze-
góły tak.  Rekin z przebitym sercem. Teraz 
i on chyba ją poznaje. Na sekundę wymie-
niają spojrzenia, a potem on szybko 
spuszcza wzrok. „Fajny tatuaż”, mówi lek-
ko drżącym głosem Kaśka. „Naprawdę to 
powiedziałam?”, myśli. Teraz na spiętą 
twarz chłopaka wraca wyraz bezmyślnego 
relaksu. A więc jednak go nie rozpoznała. 
Uff… W przeciwnym razie nie zachwycała-
by się jego tatuażem. „Biorę”, mówi chło-
pak i wyciąga dwie stówy. Chciałby zmyć 
się stąd jak najszybciej, ale cena konsoli 
jest bardzo atrakcyjna. „Muszę ci jeszcze 
wydać. Pieniądze są w kuchni, chodź”, 
mówi Kaśka. Chłopak staje przy oknie. Pa-
trzy na rozświetlone okna sąsiedniej ka-
mienicy na Krzykach. Jest po dwudziestej 
i wszyscy pewnie gapią się w serial „M jak 
Miłość”. Kaśka otwiera szufladę w kreden-
sie. Naprawdę leżą tam pieniądze, ale ich 
nie wyciąga. Otwiera za to inną szufladę, 
z narzędziami. Sama nie wie, czemu wy-
biera młotek. Może dlatego, że jest sku-
teczny. Że nawet kobieta może nim wiele 
zdziałać. Gdyby ktoś policzył, wykona rów-
no 73 uderzenia. Ona nie liczyła. Kiedy się 

ocknie, nic nie będzie pamiętała. Czaszka 
chłopaka jest zgruchotana. Skóra popęka-
ła w wielu miejscach. Ale jednak tatuażu 
nie zniszczyła. Teraz na spokojnie może 
go sobie obejrzeć. Rekin z przebitym ser-
cem. To ten. Pierwsza myśl Kaśki po tym 
jak się ocknie, jest jednak praktyczna: czy 
jeśli użyje cifu do czyszczenia krwi, znisz-
czy linoleum w kuchni?

Kiedy po paru dniach matka Kaśki 
wróciła z sanatorium, była zachwycona po-
rządkiem. „Jak wy tu ładnie wysprzątaliście, 
jak nigdy”, nie mogła się nadziwić. Rzeczy-
wiście – dom lśni. Matka otwiera kredens 
i wyciąga kawę. Sypie pięć łyżeczek, bo lubi 
mocną po turecku. Kupuje ją od niedawna 
na wagę w Sky Tower. Tym pięknym wie-
żowcu, który wybudowali na miejscu Polte-
goru. Biorąc pod uwagę cenę i to, że żyje 
z renty, taki wydatek to lekkie szaleństwo. 
Ale lubi tam chodzić. Obserwować rekina 
i inne ryby w ogromnym akwarium. Taki 
powiew wielkiego świata. Jak przychodzi do 
domu, to sobie tę kawę od razu mieli. Sta-
wia teraz filiżankę na pięknie wypolerowa-
nym stole. Fusy opadły już na dno, może 
zabrać się za picie. Ale przeszkadza jej czy-
jeś pukanie do drzwi. 

- Policja kryminalna, Sławomir Dąb – 
mówi mężczyzna w szarym garniturze 
i wyciąga legitymację w tandetnej plasti-
kowej okładce. Oprócz garnituru wszyst-
ko jest w nim szare. Szpakowate, krótko 
przycięte włosy, szare tęczówki oczu, a na-
wet trzydniowy zarost wydaje się szary. 

– Mariola Wrzesień – przedstawia się 
mama Kaśki i proponuje kawę. Wyciąga 
filiżankę z tego samego kredensu, a on 
skwapliwie przyjmuje zaproszenie. 

– Kuchnia to serce domu – mówi Ma-
riola Wrzesień, żeby jakoś zapełnić nie-
zręczną ciszę. Mężczyzna rozglądał się 
dyskretnie po wszystkich kątach. To ją nie-
pokoi. Ale cóż ona ma wspólnego z policją 
kryminalną.

– Prowadzimy śledztwo w sprawie za-
ginięcia Marcina Zawadzkiego – policjant 
upija łapczywie kilka łyków kawy. Fusy nie 
zdążyły osiąść na dnie i zostały mu na 
ustach. Wyciera je ręką. Pani Mariola nie 
rozumie. Pierwszy raz słyszy o jakimś Mar-
cinie. Czyżby znajomy syna? Córka tu żad-
nych chłopaków nie sprowadza. 

– Będę musiał przesłuchać całą pań-
stwa rodzinę, ale to tylko formalność, 

proszę się nie denerwować – Sławomir 
Dąb nie pije już więcej kawy. Odstawia fili-
żankę i notuje w czarnym kalendarzu tele-
fony do Kaśki i Krystiana. 

– Sprawa jest dość pilna. Chłopak za-
ginął trzy dni temu. W jego komórce zna-
leźliśmy sms-a z państwa adresem. Miał 
kupić od pani syna konsolę – postanawia 
wyjaśnić na końcu. I wtedy Mariola Wrze-
sień, dopiero zaczyna się denerwować. 

– A nie można by zobaczyć gdzie jest, 
sprawdzając jego komórkę, widziałam 
w Detektywach, że po tym… no... logowa-
niu się najlepiej widzi – mówi niepewnie, 
czując się jak słaby pływak, który nie ma 
pod sobą gruntu. Policjant uśmiecha się 
nerwowo. Ależ ci ludzie teraz 
wyedukowani. 

– Widzi pani, rzecz w tym, że Marcin 
Zawadzki nie wziął ze sobą komórki, bo 
jak wspomniałem, odczytaliśmy tam sms
-a – odpowiada spokojnie.  Ale Mariola 
Wrzesień swoje wie, jako fanka seriali kry-
minalnych podejrzewa, że policja może 
poznać treść sms-a i bez komórki. 
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Sławomir Dąb jest już poirytowany. Nie 
zamierza jej wyjaśniać roboczych hipotez. 
Pierwsza jest taka, że zaginiony nie zabrał 
komórki specjalnie. Może chciał spektaku-
larnie uciec z domu? Z drugiej strony ro-
dzice mówią, że powodów do ucieczki nie 
miał. Zawsze tak gadają. Rozpieszczony 
jedynak. Ostatnio mocno zaangażowany 
w kulturę hip-hopu. Te tropy też spraw-
dzą. W ogóle to Sławomir Dąb nie zajmuje 
się zaginięciami młodzieży, a już na pew-
no nie na tak wczesnym etapie. Ale wiado-
mo, że Dąb jest najlepszy. Nie ma życia 
osobistego i cały żyje pracą. A ojciec Mar-
cina Zawadzkiego to znany wrocławski 
prawnik, wie gdzie pociągać za sznurki. 
Cóż, taka robota. 

– Nie ucieknie się od powiązań i ukła-
dów. W każdym razie nie w policji – myśli 
Sławomir Dąb. Teraz jednak zajmuje go 
coś innego. Niepotrzebnie skusił się na 
kawę po turecku. Ma zbyt wrażliwy żołą-
dek i przez godzinę nie wyjdzie z ubikacji. 

Kaśka czeka na ojca przed starym 
wejściem do ZOO. Niby nic podejrzane-
go, w końcu on tu pracuje. Karmi tygrysy 
i lwy, a także czyści klatki. Wrocławskie 
ZOO Kaśka zna od urodzenia, można po-
wiedzieć, że się w nim wychowała. Za-
wsze była dumna, że jej ojciec jest opie-
kunem dzikich zwierząt.  Raz w podsta-
wówce przyszedł nawet do klasy i opo-
wiadał o swojej pracy. Pochwalił się, że to 
największe ZOO w Polsce. Ojciec pracuje 
nie tylko w zaprojektowanym dwieście lat 
temu przez Schmidta „Domu dużych 
drapieżców”, ale także na nowszych 
obiektach.  Jego ulubieńcem jest tygrys 
sumatrzański. Tygrys to, według niego, 
najinteligentniejszy z drapieżników. ”I wy-
bredny”, myśli Kaśka.  Na początku zjadał 
kawałki ciała Marcina Zawadzkiego 
z ochotą. Teraz chyba ma dosyć. Odma-
wia współpracy. Żeby tylko się od tego 
nadmiaru nie rozchorował.  A została tyl-
ko prawa stopa i ręce. W sumie jak na 
trzy dni, od kiedy go karmią, to i tak nie-
wiele. Ojciec postanowił, że nakarmi nimi 
hieny, choć to nie jego podopieczni. Tro-
chę ryzykują. Ale sprawdzili. Opiekun 
hien poszedł już do domu.

 – Zjadły – uspokaja ją ojciec, kiedy 
w końcu wychodzi do niej przed bramę 
ZOO. Mogą już wracać do domu. Brat też 
o wszystkim wie, ale powiedział, że nie 

będzie pomagał. Brzydzi się. Z drugiej 
strony ma poczucie winy. Gdyby nie kazał 
siostrze sprzedawać konsoli, to może 
wszystko potoczyłoby się inaczej. Najgor-
sze, że musiała im opowiedzieć o gwałcie. 
Ze szczegółami. Ojciec położył jej rękę na 
ramieniu. „Rozumiem, nie miałaś wyjścia”, 
powiedział. Sam by gnojka zabił. Dlatego 
jej pomaga. Skutecznie. Najdziwniejsze 
dla Kaśki jest to, że znów zaczęła dobrze 
spać. Nie budzi się w nocy. Nie ma żad-
nych koszmarów. A od jutra zadba o sie-
bie. Pójdzie na tipsy. Zacznie nosić znowu 
mini. Utleni jeszcze bardziej włosy. I nawet 
fakt, że po powrocie do domu zastają 
rozhisteryzowaną matkę, która opowiada 
im, że był tu dziś jakiś śledczy, zupełnie jej 
nie stresuje. Czy można się przejmować 
jeszcze czymkolwiek, po wszystkim, co się 
w ostatnich tygodniach stało?

Umówił się z nią w Parku Południo-
wym. Zaskoczyło ją to. Przedtem wszyst-
kie spotkania odbywały się na komisaria-
cie. Strasznie ją maglowali. Dobrze, że 
matka o niczym nie wie. Na pewno by pę-
kła. Teraz Kaśka stoi przed pomnikiem 
Chopina i czeka na Sławcia. Tak go sobie 
w myślach nazywa. Inspektor Sławomir 
Dąb ma w sobie pewną gapowatość, któ-
ra sprawia, że każdy zbyt szybko skraca 
z nim dystans. Ale Kaśka zdaje sobie spra-
wę, że to niebezpieczne. To nie psycho-
log, tylko śledczy. On chce mieć wynik. 
Chce ją zamknąć. „Nic na mnie nie mają”, 
pociesza się Kaśka i pierwszy raz uważnie 
przygląda się monumentowi wybitnego 
kompozytora.

– Ja też nie rozumiem, czemu nie dali 
tu radośniejszego Chopina – słyszy za ple-
cami chropowaty głos Dęba. Odwraca się. 
Wie, że wygląda dobrze. Dopasowana su-
kienka w kolorze ultramaryny. Mocno po-
ciągnięte różem szczupłe kości policzko-
we. Rozpuszczone włosy do ramion. 

– To znaczy, co pan ma na myśli? – 
trzepoce mocno umalowanymi rzęsami. 

– No, suchotnika dali i to jeszcze 
takiego umęczonego. Człowiek patrząc 
na ten pomnik dostaje od razu depre-
sji – kończy Dąb. Proponuje, żeby usie-
dli na ławce. On też mieszka tu w oko-
licy. W starej poniemieckiej willi, jesz-
cze po matce. Była czerwonym proku-
ratorem. Ale tego Kaśce nie zamierza 
mówić. Zresztą dzisiejsze pokolenia 

młodych nie mają pojęcia, o co w tym 
wszystkim chodziło. Na szczęście. 

– Czy to nie śmieszne, że wszyscy 
mieszkamy na osiedlu Borek. To znaczy 
niektórzy mieszkali, bo już nie żyją – po-
prawia się. Kaśka tylko trzepoce rzęsami. 
Co ona niby ma teraz powiedzieć. 

– Pani Kasiu, nie lubię długich wstę-
pów – zaczyna Sławomir Dąb. Czy na-
prawdę odgarnął jej włosy z czoła, czy tyl-
ko tak jej się zdawało? – Oboje wiemy, że 
to pani zrobiła – inspektor mówi to bezna-
miętnym tonem. Jakby musiał powiedzieć, 
ale jednocześnie nie chciał robić jej przy-
krości. Kaśka czuje, szybko bijące serce. 

– Przycisnąłem trochę jego koleżków 
od hip-hopu. Pani rysopis się zgadza. Mia-
ła pani motyw – patrzy na Kaśkę. Sławomir 
Dąb mówi teraz, że młotek sam osobiście 
znalazł w zsypie na śmieci w jej bloku. 
Jeszcze nie wysyłał do analizy, ale jest pra-
wie pewien, że to ten. Nawet nie zmyła 
krwi. Czy nie mogła się go pozbyć w inteli-
gentniejszy sposób? Tak jak na przykład 
pozbyła się ciała Marcina Zawadzkiego. 
Ale to tylko potwierdza, że całe zabójstwo 
działo się w afekcie. W sądzie to w sumie 
okoliczność łagodząca. 

– Ale czy my chcemy iść z tym do 
sądu, pani Kasiu, czy chcemy? – znów do-
tka jej tlenionych blond włosów. Nagle 
Kaśka czuje płynące po policzkach ciepłe 
łzy. Zaczyna się bać tak samo, jak wtedy, 
kiedy tamci ją otoczyli. 

– Mógłbym teraz kazać przebadać jeli-
ta i odchody dzikich zwierząt we wrocław-
skim ZOO, ale nie chcę – wyciera jej łzy 
ręką. Nie przestają płynąć. – Pani bardzo 
dobrze wie, o co mi chodzi. Pani jest bar-
dzo piękna – mówi Sławomir Dąb. Może 
wszystko potoczyłoby się inaczej, gdyby nie 
był tak bardzo zapracowany. Gdyby miał 
czas na te wszystkie ceregiele z kobietami. 
Kwiaty, prezenty, bukiety. Na to potrzeba 
też pieniędzy. Odziedziczył piękny dom, ale 
w budżetówce nie zarabia wiele i nie stać 
go na dziwki. A ci wszyscy Zawadzcy i tak 
zasługują na jedno. Ojciec tego chłopaka, 
to żaden świętoszek.  

– Zgadzam się - mówi Kaśka. Podnosi 
głowę i patrzy mu prosto w oczy. Są szare 
jak cały Sławomir Dąb. Dziś znów będzie 
źle spała. 

  Julia  Łapińska



 *Shakira* 
gdybyś ty była morzem
to byłbym ci wiatrem
fale toni burzył
gdybyś zechciała być
chociaż nogą
byłbym ci klapkiem
ręcznikiem i parawanem
jak rycerzem co chroni
od wiatru
albo balsamem co walczy
ze słońcem gładko
żeby nawet światło
nie mogło cię urazić
tak bym się troszczył solą
bym ci był i cytrynką do dorsza
a ty byś mi syreną była
syreną
syreną
nawet nie wymagałbym
ogona

gdybyś tylko była tu
ale zostałaś w domu
nie spotkaliśmy się
nigdy
i wreszcie czekam
może zaśpiewasz
żeby mnie zgubić

 Mateusz  Marek

 Dzieci z dziewięćdziesiątych 
Dzieci z dziewięćdziesiątych w nowej hucie, 

Te pokraki w maminych swetrach i za dużych butach,

Lekko niedorozwinięte, albo czasem wręcz za bardzo,

Jak na swoje przykrótkie wyjściowe piżamy, dzieci w kolejkach

Do banków, kościołów, przychodni, nigdzie indziej

Nie występujące, choćby ten śliniący się grubas – w różowym swetrze 

I butach po matce, patrzącej na niego z niemniejszym niż mój

Niepokojem, gdy znikał na zawsze za drzwiami gabinetu,

Dzieci na jakich widok zadawaliśmy ojcom pytania 

Bardziej krępujące niż te o seks, bo dotyczące prawdziwej

Natury rzeczy i dlatego odpowiadali na nie szeptem.

Gdzie teraz są, na kogo głosują 

I czy ktoś im wreszcie powiedział,

Że tak się nie wygląda?

 [Nie wiem, czy wiesz] 

Nie wiem, czy wiesz,

Ale woda w uchu 

Nie szumi morzem.

                              Bartosz  Popadiak
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