Izba
Krzyż musi wisieć na ścianie, najlepiej

otwartym na oścież oknem niczego poza

ciemność jest tu słabsza. Oczywiście,

nad drzwiami. Nie może być wątpliwości,

duszną ciemnością i brzęczeniem świersz-

można to wiązać z lękami dzieciństwa

że to krzyż. Żaden krzyż plus czy krzyż mi-

czy. A przecież obok, oddzielony tylko pu-

i stopniowym oswajaniem miejsca, ale są-

nus, tylko idealna proporcja ludzkiej, a na-

stym garażem, stał nowy dom, wybudo-

dzę, że było wręcz przeciwnie, ponieważ

wet boskiej męki.

wany przez dziadka Koniecznego za pie-

pisząc „ostatnie lata”, naprawdę mam na

Nad frontowymi drzwiami naszego

niądze, jakie zarobił przez lata we Francji.

myśli ostatnie lata, a tamta noc, wstyd

rodzinnego domu powinna wisieć podko-

Jednak to stara część wzbudzała najwięk-

przyznać, była jedyną taką nocą. Lęk jako

wa, liźnięta na żółto niedbałym ruchem

sze emocje. Nie lubiłem przebywać tam

dziecinna, nieudolna próba wyrażenia

pędzla. To ją ostatnią będzie widać z krzy-

jako dziecko przez jej zbutwiałość – ten

szacunku.

żówki, gdy stara część domu całkiem znik-

niepokojąco słodki zapach, którego nie

Kiedy wprowadziły się nowe dzieci (bo

nie pod bluszczem, a dom w moim opo-

znałem, a który musiałem nosić jeszcze

musiały się wprowadzić), ścięto bluszcz na

wiadaniu stanie się rodzinnym dworem.

przez długi czas na ubraniach, gdy wraca-

ganku, ale ostatni jesion pozostał na swo-

Drzwi z podkową, czyli drzwi frontowe pa-

łem do miasta, ponieważ zagnieździł się

im miejscu. Zrobiło mi się wstyd, ponieważ

miętające wojnę, prowadziły do starej

on też w nowej części domu. W chwili, gdy

zupełnie zapomniałem o Matce Boskiej.

części domu, w której sypialiśmy latem.

zburzono stodołę i ścięto jeden z dwóch

Stała na szczycie sterty mebli, oczekują-

We wnętrzu bielonym wapnem jakby

ogromnych jesionów na podwórku, za-

cych za ogrodzeniem na wywiezienie,

mącznym, był prawdziwy zapiecek, na któ-

częło się to zmieniać. Cień i idący za nim

a wcześniej wisiała wewnątrz izby nad tymi

rym

miednica.

chłód, upodabniający izbę do podwodne-

samymi drzwiami, co podkowa.

W niektórych miejscach farba złuszczyła

go bunkra, zaczął ustępować. W ostatnich

Dlatego teraz krzyż musi wisieć nad

się i spod jej warstw wyzierały połyskliwe,

latach, siedząc tam samotnie nocami

drzwiami. Tylko dlatego. Nie mogę znaleźć

czarne plamy. Patrzyłem na nie lękliwie

i próbując ze starych, gospodarskich

dobrego gwoździa w domu mojej ukocha-

z góry, stojąc po kostki w pianie, gdy wie-

przedmiotów wydobyć nowe znaczenie

nej. Wreszcie kładę go na framudze drzwi,

czorami mył mnie tata. Zdawało się, że

(deska do krojenia jako surrealistyczna

gdzie wygląda jak odznaka szeryfa.

poza tą słabo oświetloną izbą, nie ma za

maska), miałem wrażenie, że nawet

stała

popielato-szara

Bartosz Popadiak

Przewodnik turystyczny
Umieralnia. Dziura zabita dechami.

Mazowsze ani wcale. O Pomorzu już nawet

wybór. Bary są dwa. Trzeci, najbardziej

Pole do zaorania. Od miłości do niena-

nie wspomnę. Do Rosji po tani bimber i pa-

przypominający pub z prawdziwego zda-

wiści jeden krok. W drugą stronę jeszcze

pierosy bez akcyzy bliżej niż do stolicy.

rzenia, otwierają tylko w sezonie. Dla tury-

mniej. A pomiędzy? Miejsce zapomnia-

Cmentarz na cmentarzu. Ewange-

stów. Ale i tak trzeba uważać, bo można

ne przez boga i ludzi. Tam, gdzie diabeł

licki przy katolickim kościele. A na daw-

dostać. Jak zajmiesz komuś miejsce w ław-

mówi dobranoc. A psy dupami szczeka-

nym katolickim – ewangelicki zbór. Z ży-

ce, to różańcem po łapach. A jak jesteś nie

ją. Od zawsze w rozdarciu. W żywej ra-

dowskich macew schody na ten dawny

z tej dzielni, to butelką w ryj.

nie. Za lasem Antki i Kongresówka. Za

katolicki. A między tymi, które zostały

W wolnej chwili można wyskoczyć po

rzeką Krzyżacy. A tu? Prusy. Co z tego, że

na kirkucie, skrót do Biedronki. W la-

piwo na krechę. A jak już naprawdę ci się

Wschodnie? Prusy to Prusy. A Prusy to

sach pełno powstańczych mogił i po-

nudzi, to zawsze możesz się powiesić.

Niemcy. A Niemcy to Hitler i Auschwitz.

rzuconych domków letniskowych.

Ni to Mazury, chociaż, gdzie nie rzucisz

Dla rozrywki chodzi się tu do kościoła

kamieniem, tam trafisz w jezioro. Ni Warmia.

albo do baru. W obu przypadkach jest
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Monika Kapela

Fajowo

Lipiec

miasto bez ludzi płonie czujesz ten upał? małe Kroczki w tań-

przed rzeką jest rzeka zieleni

cu kraść tancereczko przebierasz stopami w sine silne słoń-

i skalne schody i trochę mchu

ce chcesz je złapać za ryj obślinić policzek i zacisnąć pięść

a między rozmowami wszystko się czerwieni

w nich otworzy się światło jeśli wiem czego nie chcesz

między ustami jest gorąc i plusz

powiedzieć
więc wszystko się wzbiera i wzrusza
jak ruchome są schody jak trzepoty fal
rzędy żeber i biodra to jakoś ogłusza
to jakoś drażni zaproszenia w sen
aż w końcu promień przepali tę zieleń
i zrobi się suchość dziwny głupi żart
z którego na pewno nikt tu się nie śmieje
płynność w gardle gładkość i potworny głód
kiedy do mnie mówisz nie rozumiem nic
i wtedy dotykasz jej jakby była już zimna
ledwo jest w mżawce ale wysycha a potem
jest szybko i cicho i siedzimy w kręgu wyrzucić
marzannę wychodzimy po wszystkim i
myślę o rzeczach innych i miękkich
łaskawszych godzinach polach poleceń
jak wysuwanie ręki z nadzieją na samochód albo
dziewczyny w mokrych podkoszulkach
rys. Paweł Czarnecki

Marta Marciniak

American nightmare
Nie pamiętam, kto mnie zaprosił, ani
jak dostałem się na tę domówkę, która
kręciła się na czternastym piętrze z widokiem na Wisłę i jakby pływającym na niej,
święcącym na biało-czerwono, największym na świecie pomnikiem wiklinowego
kosza. Przypominam sobie za to doskonale, że powietrze było nieprzyjemnie gęste
i lepkie jak wydzielina z chorego gardła.
Siebie też pamiętam w samym środku
tego zainfekowanego przełyku, jak wspinałem się po schodach, bo windy były nieczynne albo zajęte. A tam na górze były
już tylko rozpływające się przed oczami
drzwi, anonimowy tłum i chora muzyka.
Nie witając się z nikim, przedzierałem się przez nieznanych mi ludzi i szukałem idealnego miejsca dla ochłody

i odpoczynku. Usiadłem na zimnym
marmurowym parapecie, opierając się
o równie chłodną szybę otwartego okna,
wychodzącego na długi, choć wąski, balkon. Znajdowałem się w takiej pozycji,
że w każdej chwili mogłem wyjść przez
okno na taras, albo zeskakując z parapetu znaleźć się w salonie. Wszędzie
było pełno osób, które najwyraźniej nie
zanotowały mojego przyjścia. Obserwowałem każdego z osobna, na marne starając się skojarzyć choć jedną twarz.
Zbitek ludzi wyglądał jak mało skomplikowany organizm o podrygujących komórkach, potrzebujący do życia mocnego basu i drinka z dietetyczną kolą.
Obok mnie stanęła laska żywcem wyjęta z okładki krzyżówek panoramicznych
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Technopolu. Komercyjnie piękna, z uśmiechem niewiadomej destynacji, wysyłanym
do wszystkich i do nikogo, trafiającym
w gusta przeciętnego odbiorcy. Ponad
tym uśmiechem miała przykręcony mały
nosek, wyjęty z ozdobnego pudełka, robiony na specjalne zamówienie. No i usta.
Usta czerwone jak jej szpilki, pełne jak
piersi. Kolejno: made by dr Ponton, made
in China, made by dr Lewatrochemniejsza. Nie mogłem dostrzec koloru jej oczu,
ale stawiam, że miały barwę uniwersalną,
pasującą do dnia tygodnia, zegarka czy telefonu. Pewnie były koloru producenta,
moczone w specjalnym płynie, wygodne,
łatwe i przyjemne w użyciu. Tłem tego
landszaftu były długie, falujące, oczywiście
blond, sterylnie czyste, niedotykalne,

pachnące nowością włosy. Stała nienaturalnie prosto jak baletnica, a jej podbródek tworzył linię prostą z szyją. Była osadzona w obcisłej, złotej spódnicy, ponad
którą wznosił się dopasowany, niby kolejna warstwa skóry, onyksowy top. A że był
to rodzaj dziewczyny, która w żadnym
miejscu nie stała sama dłużej niż trzy minuty, zaraz pojawił się obok niej jednorazowy użytkownik:
– Cześć piękna, jestem Filip, czemu
taka sztuka stoi sama na imprezie? – zagadał chłopaczyna, na oko Mister Politechniki Białostockiej 2013.
– Hej, mam na imię Angela, przyszłam
tutaj z koleżanką, ale gdzieś sobie poszła.
– Och, Angela, anielskie imię dla
dziewczyny z nieba, czy to nie przypadek?
Też jestem tutaj z kumplem, ale gdzieś się
zgubił, na sto pro bajeruje właśnie twoją
koleżankę, a my co? Gorsi? Porabiasz coś,
Angela? Pracujesz? Studiujesz?
– Mam już szkołę. Mam licencjat – odpowiedziała krótko, zmniejszając kąt podbródka z szyją do dziewięćdziesięciu stopni i po raz pierwszy spojrzała na Mistera.
– Ach, Angela, nie przestajesz mnie
zadziwiać. Taka piękna i jeszcze mądra
– uśmiechnął się Mister uśmiechem numer pięć, uwodzicielskim i czarującym.
– A z czego masz ten licencjat?
– Z Amerykanistyki – odpowiedziała
dumnie Angela, a jej podbródek na chwilę
powędrował na wcześniejsze miejsce.
– No pięknie, a o czym licencjat
napisałaś?
– To nie ważne i tak byś nie zrozumiał,
ważne, że mam licencjat.
– Oj, Angela, po twoim stroju nie powiedziałbym, że jesteś taka tajemnicza.
Powiedz coś jeszcze o sobie. Pracujesz
gdzieś?
– Tak, mam pracę…
– Czekaj, czekaj. Zgadnę. Jesteś
modelką?
– Proszę cię! – obruszyła się Angela.
– Pracuję w Gapie jako account product menager. Gap to taki amerykański
sklep w Arkadii.
– Maleńka, spójrz na mnie, czy ja ci wyglądam na jakiegoś lamusa, który nie wie
co to Gap, nawet te spodnie mam z Gapa.
– To nie są spodnie z Gapa, a nawet
jeśli, to nie z najnowszej kolekcji. Weź się
odwróć. Mister się odwrócił, a Angela niczym zręczny proktolog wsadziła mu rękę
w tyłek i wyciągnęła na wierzch metkę.
– Tak jak myślałam, kolekcja

jesień-zima 2011. Chodzić w tym, to jak
jeść przeterminowane sushi.
– Angela, nie bądź taka. Ja tu do ciebie
z bajerą, a ty mi mówisz, że mam na dupie
nieświeże żarcie. Wrzuć na luz. Może opowiedz jak ci się pracuje w galerii?
– Nagle, jak na komendę, przyleciał
koleś w za ciasnych spodniach i przydużych okularach.
– Galeria? Ostatnio byłem w Narodowym na Gierymskim. Mówię wam jego
nokturny to uczta dla oczu, a teraz czekam na wystawę... A tak w ogóle to Miron
jestem. Miło mi was ten tego. Muszę wam
coś powiedzieć, trzy dni temu przeszedłem na wegapacyfizm – patrzył na nich
czekając na jęk podziwu, oni na niego patrzyli jak na zawieszonego Iphona. – No
i nigdy nie czułem się taki spokojny, taki
wewnętrznie wypróżniony. I taka mnie
myśl naszła, że całe zło tego świata to
w mięsie siedzi. Jakby nie było mięsa, znaczy wiecie, mięsa czyli ciała, to by były
same dusze. A dusza duszy nic złego nie
zrobi. Bo przecież sobie nie powiedzą, że
mają brzydką poświatę albo nie dadzą sobie po razie. No to wy to sobie przemyślcie, a ja lecę dalej, bo jeszcze nie pogadałem ze wszystkimi. – Hipster odwrócił się
i poszedł.
– A temu o co szło? – zapytała Angela.
– Srał pies tego Szczawia, na czym to
my... A tak, jak ci się pracuje w galerii. Lubisz to? Bo wiesz Angla, właśnie mi się taki
pomysł urodził. Może wpadnę, któregoś
dnia i pomożesz mi wybrać nowe spodnie,
żeby nie było lipy, że chodzę w jakiś przeterminowanych dżinach. Kiedy będziesz
w pracy?
– Ja w galerii jestem codziennie.
– Codziennie? To pewnie rzygasz już
tym miejscem.
– Rzygam? Też mi coś? Galerie to najwspanialszy wynalazek...
– Angela zaczęła liczyć w pamięci
stulecia.
– To najwspanialszy wynalazek i już.
– Dobra, to może być galeria, skoro je
tak lubisz. Kiedy mogę wpaść?
– Lubisz? Ja je kocham!
– W tym momencie oczy Angeli zaświeciły się jak sklepowa wystawa. Nabrała powietrza w płuca, nadwyrężając
w szwach onyksowy top, który jeszcze trochę, a wystrzeliłby w górę jak konfetti. I już
zaczął jej się miotać w buzi żelkowy język
– No, ale jak tu nie kochać galerii
handlowych? Jak widzę te budynki
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podpisane neonowymi nazwami firm,
wyróżniającymi się wśród innych starych szaraków jak torebka Michaela
Korsa między badziewiem z bazarku, to
wiem, że w tym miejscu nie może mnie
spotkać nic złego. Bo tak: wstaje rano,
myję się, maluję i wychodzę. Omijam
tych wszystkich smutnych, brzydkich
ludzi. Nie chodzę jak oni po brudnych
chodnikach, otoczonych rozpadającymi
się blokami. No, bo po co? Jak mogę
siedząc wygodnie w aucie, słuchając radia, wjechać prosto do podziemnego
parkingu, jakbym w ogóle nie wychodziła z domu. Tego nauczyłam się w galerii.
Omijać wszystko, czego się nie chce,
a wybierać tylko to, co chce się mieć.
Proste, nie? No. Więc, wysiadam z auta,
wchodzę do windy i wychodzę w nowym, lepszym świecie. Mogę sobie
przejść korytarzami tylko dla obsługi,
bo mam kilka takich kart, co mi wszystkie drzwi otwierają albo jak inni przejść
się głównym pasażem. Tak, czy inaczej,
dookoła mnie zaczyna się coś dziać. Idę
sobie czystymi alejkami, w tle gra muzyka i mogę spokojnie skupiać się na swoich potrzebach. Zachodzę do Coffee
Heaven na sandwicza i odtłuszczone
latte, a potem idę do pracy, a jak mam
wolny dzień, to lecę na zakupy. Nie
ważne, czy jestem w galerii, bo akurat
mam zmianę, czy przyjechałam na
shopping, zawsze czuje się tu dobrze
jak w nagrodę. Ale nie ma co się dziwić,
skoro otaczają mnie szczęśliwi ludzie,
którzy na pewno dostaną to, po co
przyszli. Spaceruje razem z nimi. Wiem
gdzie są najlepsze promocje, kiedy
wchodzą nowe kolekcje. Jestem tutaj
jak u siebie. W zasadzie mogłabym
wszystkich klientów oprowadzać jak jakiś przewodnik po muzeum. Zresztą
galerie to takie współczesne, nie? Tyle,
że lepsze, bo jest więcej do oglądania,
a na dodatek wszystko można kupić.
Muszę to zapamiętać – zaznaczyła Angela, kiwając głową na znak aprobaty
dla nowo wymyślonej sentencji. – No,
a gdy już się zmęczę, lubię usiąść na ławeczce, obok sztucznej palmy i poobserwować rodziny przechadzające się
po alejkach jak po Starym Rynku czy Łazienkach. Zawsze znajdzie się jakiś festyn, a to z okazji dnia dziecka, a to
huczne otwarcie nowego sklepu. Tyle,
że tutaj jest bezpieczniej. Wszędzie są
kamery, bramki, czujniki. Każdy sklep

ma ochroniarza, który pilnuje porządku. To zmusza do posłuchu. Zresztą,
galerie odwiedzają ludzie niemający
złych zamiarów. Nie ma co się dziwić.
To idealne miejsce na spędzenie wolnego czasu. Można iść do kina i liznąć
trochę kultury, zjeść romantyczną kolację lub biznesowy lunch albo tak dla
zdrowia przejść się na solarium czy na
manicure. No, albo po prostu zaszaleć
w każdym z tych kolorowych sklepów,
co osobiście uważam za najlepszą
z możliwych opcji, ale każdy ma swoje
potrzeby, nie? Galerie to takie miasta
w mieście jak te, no, rosyjskie laleczki.
Wszystko jest na wyciągnięcie ręki. No,
może prawie wszystko, ale to kwestia
czasu. Ostatnio, na przykład, byłam
w Oberhausen Centro, takiej olbrzymiej
galerii w Niemczech, co się w niej kilka
razy zgubiłam i nie uwierzysz, było tam
studio tatuażu. Czegoś takiego w polskiej galerii jeszcze nie widziałam. Więc
weszłam tam i zrobiłam sobie dziarę.
Chcesz zobaczyć? – to pytanie wyrwało
Mistera z rozmyślań o ucieczce.
– Jasne! – Angela pociągnęła w dół
opinający ją w pasie materiał i odkryła
wzgórek łonowy, na którym gotykiem wytatuowane miała jakieś słowo, którego nie
potrafiłem odczytać z odległości.
– Hedonizm – powiedziała z emfazą
Angela.
– Konkretny nie?
– Zajebisty! – obślinił się Mister.
– Wiesz co to w ogóle znaczy?
– Jasne! Hedonizm to szczęście,
Angela.
– Dokładnie, a ja jestem szczęśliwa
jak jestem w galerii i mogę sobie kupić
coś nowego. No, to wyobraź sobie, że ja
tę dziarę zrobiłam w centrum handlowym. Kiedyś wszystko będzie można
zrobić w galerii. Mówię ci. Wszystko kiedyś zostanie zalane betonem i zadaszone. Ludzie będą koncentrowani
w jednym miejscu, tak żeby mieli blisko
do tego wszystkiego, co chcą mieć. Tak
byłoby łatwiej. Wiesz, kończysz pracę,
masz wypłatę i wychodzisz bezpośrednio z biura na alejkę galerii, gdzie wydajesz hajs na to, co akurat jest ci potrzebne, nie wiem, buty, kamizelka,
okulary. Wtedy to w ogóle można by
zrezygnować z pieniędzy i wprowadzić
jakieś talony. Pomyśl ile by to problemów na świecie usunęło. Po co w ogóle
wychodzić na miasto? Łazić tyle,

męczyć się żeby znaleźć jakiś sklep albo
knajpę, skoro w galerii jest wszystko
pod nosem. Zero wysiłku. A na takim
niby mieście, to co? Wszędzie daleko.
Ludzie nie wiadomo jacy. Jak zdarzy mi
się wyjść z domu, to się boję, że mnie
ktoś zaatakuje, albo że zacznie mnie
nagabywać jakiś żul, czego nienawidzę.
Widziałeś kiedyś żebraka w galerii, bo ja
nie, no może kilka razy, ale to się zaraz

rys. Kamila Sujka
skończy. Myślę, że niedługo przestaną
wpuszczać do galerii takich, co przychodzą tylko popatrzeć. Może będzie
się wpłacało jakiś depozyt czy kaucje,
która będzie przepadać, gdy przy wyjściu nie okaże się paragonu ze sklepu
albo biletu z kina. Ja od razu poznaję,
kto jest po co. Jest dużo takiego marginesu, co to przyszedł tylko się porozglądać, a przecież żaby galerie mogły
się rozbudowywać, to trzeba zostawiać
w nich pieniądze, co nie? To jest logiczne. Przecież to wszystko w imię tego,
no, wspólnego dobra. Jak chce się mieć
coś fajnego, co ma służyć wszystkim, to
każdy musi coś od siebie dołożyć. Ja rozumiem, że galeria jest najlepszym sposobem na wolny czas i może cieszyć
nawet, gdy nie ma się pieniędzy, ale
gdyby ci wszyscy spacerowicze pozwolili sobie na partyjkę bilardu albo świeżo wyciskany sok, to nic bym do nich
nie miała. Wystarczy przecież, że zostawią w galerii kilka złotych, przecież to
dla dobra ogółu. Ale cóż, na świecie nie
brakuje egoistów. Poza tym, jak można
nie chcieć sobie czegoś kupić. Wchodzisz do pierwszego lepszego sklepu
i na wstępie witają cię serdecznie
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pracownicy i od razu pytają grzecznie
i bezinteresownie, czy w czymś pomóc.
Od tego momentu jesteś dla nich, ot
tak, najważniejszym człowiekiem na
świecie. Czy spotykasz się z czymś takim na mieście? Kiedy ostatnio, ktoś zupełnie obcy, był dla ciebie po prostu
miły. Bez żadnych, wiesz, ukrytych zamiarów. Takie rzeczy się nie zdarzają.
Prędzej cię jakiś oblech zagada, ale nie
w galerii. Tam obowiązuje kultura jak
w teatrze. W ogóle, galerie to takie jedno wielkie przedstawienie, takie dzieło
sztuki, ale to ładnie brzmi, nie? – Angela
spojrzała w miejsce, gdzie już od dawna
nie stał Mister, który uciekł w duchu
hedonizmu.
Impreza kręciła się dalej. Angela, rozpalona swoją przemową wyszła na balkon, który akurat był pusty. Przekręciłem
się w lewo na tyłku i wyszedłem oknem na
taras. Wiedziałem, że mam tylko trzy minuty. Rozejrzałem się, sprawdzając, czy
nikt nie patrzy w moją stronę. Żywa masa
dalej bez opamiętania napędzała się jednostajnym rytmem. Podszedłem przykucnięty do Angeli, która opierała się łokciami
o barierkę, chwyciłem za jej czerwone
szpilki i oderwałem je od ziemi, przechyliłem jej lekkie, plastikowe, ciało w stronę
podwórka i puściłem. Muzyka zagłuszyła
jej krzyk. Dyskretnie wyjrzałem za barierkę, odprowadzając wzrokiem Angelę, która uderzając o chodnik rozbiła się na tysiące drobnych kawałków jak kolorowa
jarzeniówka.
Ruszyłem do wyjścia. Otworzyłem
drzwi i omal się nie wybudziłem, bo przed
moimi oczami stanęła Angela:
– Angela? Jakim cudem, przecież…
– Ja nie jestem Angela. Mam na imię
Pati. Angela to moja koleżanka. Widziałeś ją może, bo poszłam z takim jednym
pojeździć windą i nie wiem gdzie ona teraz jest.
– Gdzieś mi mignęła, ale chyba poleciała już do domu.
– Do domu? Przecież miała na mnie
poczekać, jutro obie mamy na rano.
– Pracujecie razem?
– Tak, robimy w galerii.
– Wiesz Pati, ostatnio widziałem Angele na balkonie. Choć, sprawdzimy, może
jeszcze tam jest, a jak nie, to przynajmniej
zobaczysz piękny pomnik świecącego, wiklinowego kosza.
Maksymilian Salski

Ku słońcu
Kiedy wychodzisz na balkon, dźwięki
trąbki napływają z okolic zielonej od drzew
plamy, gdzieniegdzie przetkanej szarymi
płytami nagrobnymi. Wiesz, że kiedy zejdziesz na dół, proporcje ulegną zmianie –
przeważą setki burych grobów na kilkanaście upchanych po bokach drzew.
– Czy to bardziej cmentarz, czy to bardziej park? – zastanawiasz się, zezując na
Pierwszą Bramę Cmentarza Centralnego.
To ładna brama, w stylu neoromańskim,
tak uczyli w podstawówce.
– Cmentarz, czy park?
– Cmentarz, bo przecież gdzieś tam kłuje w środku, kiedy umysł zalewają migawki
tych wszystkich chwil: zdrowaśka odklepywana nad grobem Dziadka, nisza urnowa Kosmy, nocne wędrówki ze zniczami w Halloween i chlupoczące od wody glany. Módlmy
się, dusza, niebo, piekło, te wszystkie krzyże,
toporne aniołki na płytach i aniołki w epitafiach, niby z czułością, a jednak trochę słabo,
kiedy widać, że grób odwiedzany raz w roku.

Park, bo jednak umysł już już odtwarza w głowie niedzielne spacery z rodzicami, rowerowe wędrówki, letnie polegiwanie przy fontannie i szpakówki, z ruin wieży Quistorpa przeniesione właśnie tu,
w dziwne szczątki murów cmentarza,
z tymi samymi uśmiechniętymi ryjami i jabolami w plecakach (tańsze niż wódka,
a w głowie pierdoli się tak samo).
Trąbki już nie ma. Pogrzeb skończony, pewnie wszyscy ci faceci i kobiety
w czerni raczą się teraz żurkiem w Rosie,
ale to nie koniec dźwięków: główne alejki
usiane są muzykami, a wszyscy uparli się,
aby grać Barkę, czy to na akordeonie, czy
na skrzypcach, czy puszczać z głośnika, bo
może jakieś naiwniaki uwierzą, że to grajek i wrzucą grosza; cyganka nie udaje, że
gra, udaje za to jakąś życiową dramę
i mamrocząc pod nosem, wyciąga ręce do
każdego, kto przejdzie odpowiednio blisko; Pan w Garniutrze ma gest, wrzuca jej
do papierowego kubeczka piątkę, a trzy

Terror nindży

drzewa dalej z podobnym kubeczkiem
przesiaduje bezdomny – ten jednak nic
nie udaje, wachluje się gazetą, drugą ręką
drapie się po jajach, wrzucą, nie wrzucą to dobry dzień.
To dobry dzień, choć przecież jest gorąco, piasek kurzy się w powietrzu i przykleja do spoconej twarzy, a wszystko
pachnie cmentarzem, nie parkiem – iglakami, topiącym się woskiem i spalonym
plastikiem. Idąc traktem historycznym,
czujesz się trochę jak na drodze krzyżowej, tylko stacji jest nie czternaście, a dwadzieścia jeden. Zatrzymujesz się przy
dziewiątej – nagrobku rodziny Randolf
i wykrzywiasz wargi na widok płaskorzeźby przedstawiającej jakiegoś robola.
Cały cmentarz jawi ci się jako cholerne
167,8 hektara spokoju. Też dobrze. Gorzej,
gdyby przyszło ci się zatracić w szczątkach
Gontynki, czy burdelu własnego pokoju.
Marta Jankowska

hollyłódź

nunczako mocy

ziemia, ta ziemia żywi się trzema żywiołami. światłem, prą-

rozpierdala

dem i wodą. światłowodem.

uważaj kolego

jestem za, a nawet zawsze w nocy samotny. przepijam

bo jest ono dzierżone

i przepalam rentę pod całodobowym.

przez mutanta

co przyświeca redaktorom? przyglądam się świeżej dosta-

z uszami na plecach

wie. jak szpaler stoją szpalty gazet.

on ma w ogóle dużo uszu

są dwie strony menelu: lewusy z krytyki, prawiczki z frondy

na pewno cię usłyszy

i miasto unplugged.

nie uciekniesz
bo ma wrotki nienawiści

wyjmuję zapalniczkę. od jednej iskry płonie nade mną neon

i kolegę szamana

żydowskiej gwiazdy, hollyłódź. po pijanemu odlewam się, na

który przyzywa dinozaury

mur z nabazgranym napisem: jezu, kwiaty ci w ręce.

a nindża się tylko uśmiechnął

o czwartej nad ranem wynurzam się z bramy razem z po-

i zabił go uschniętym wiórkiem

znanymi chwilę wcześniej kobietami. temu miastu mówię,

bo to był prawdziwy nindża

mówię z pełnymi chińszczyzny ustami, mówię: nie!

i teraz idzie po ciebie
Mateusz Marek

Kacper Płusa
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Nie-miejsca
Entliczek, pentliczek, drewniany stoliczek,
na stoliczku majtki, obok majtek fajki.
Daj spokój, Mery. Nie przyszliśmy tutaj, żeby umierać. Przyszliśmy, żeby być.
Nie-być. W nie-miejscu. Schować twarze
do szafy, powiesić na wieszakach nasze
starte make-upy. Ale Mery nie słucha.
Mery ma na imię Maria, ale nie lubi, gdy
w taki sposób się do niej zwraca. To imię
zużyte jest w naszej kulturze – uważa. Ma
piękne łopatki, widzę je wyraźnie, kiedy
sięga do zamka sukienki. Nie pomogę jej.
Chcę to zobaczyć. Zobaczyć, jak ściąga sukienkę. Potem choćby potop.
Zamek poddaje się. Złoty, na czerwonym tle. Jak czerwony był hotelowy dywan,
który wczoraj nas tu przyprowadził. Widzę
jej plecy, zjeżdżam na uda, by po chwili
wrócić na jej chude pośladki. Figurę ma
jak chłopiec, pomyliłbyś się, gdybyś poznać miał po dotyku. Ale Mery nie jest
z tych, które się dają dotykać.
Mery wkłada jeansy, na gołe ciało naciąga za duży sweter. Torebkę zamienia
na plecak, szpilki na trampki w kolorze
brudnej mięty. Pakuje rzeczy, wychodzi.
Zdążę zwrócić klucz do recepcji, dogonić
złapaną przez nią taksówkę. Wysiądziemy
przed dworcem, bez słowa. Spojrzenie
w prawo, spojrzenie w lewo. Zatrzymane
na szyldzie KFC. Tam: ciepłe, cuchnące
moczem toalety. Uniformy w kolorze zakrzepłej krwi.

połączeni będą betonową więzią. Scementowani wspólnym mianownikiem,
statyczni i nieruchomi, a jeśli już poruszający się, to na linii praca-dom i kanapa-lodówka. Mery będzie patrzeć na nich i doszukiwać się przebłysków inności. Zmiennych, pozwalających sądzić, że stworzyli
ich różni jednak bogowie, a jeśli bóg był to
jeden, to z różnych obszarów globu czerpiący na nich glinę i piach.
Ale patrzysz na nich i wątpisz, żeby
to było dobre. Zamiast boga lepić musiał ich keczupowy diabeł o zębach w kolorze tzatziki.
Mery patrzy na pierwszy stolik, za nim
ona i on, zjednoczeni w bezguściu oraz
daniu o nazwie kubełek. Mery wolałaby
nie wiedzieć o nich nic albo nawet mniej,
ale kobieta wyartykułuje wiedzę o sobie
na wszystkie znane katolikom sposoby, to
jest poprzez myśl, mowę, uczynek i telefonowanie. Nie zeżre tego kurczaka, który
bezwładnie przed nią spoczywa, ale wyciągnie za chwilę komórkę, której dzwonek to Iwan i Delfin i odbierze, bo dzwoni
ciocia Helenka. I opowie, wszystko opowie, przybierając na twarzy złe kolory tęczy, o toaletach, które były zamknięte,
a przecież ona nie zje, nie wysikawszy się.
Obok niej on, polska klasa średnia, chociaż widzisz, że od przybytku głowa go raczej nie boli. Co robi z nią, nie wiesz, ale
myślisz, że jeśli jest to seks, to co najwyżej
w niedziele i święta.

Entliczek, pentliczek, gdzie jest twój
staniczek, nie gap się na cycki, kup mi lepiej frytki.

Entliczek, pentliczek, brakuje solniczek, ene due rabe, skąd masz taką babę.

Zanim Mery dosiądzie się do pana
w żółtym płaszczu, zlustruje to otoczenie.
Będzie przesuwać po ludziach spojrzenie,
pogardliwie przeskakiwać po guzikach koszul, delikatnie ześlizgiwać się po nogawkach spodni, zjeżdżać po sznurówkach
ich butów jak pasażerowie za pomocą rękawa zsuwający się z samolotu na betonową płytę lotniska. I będzie konsekwencja w tym wyobrażeniu i smutek w tej refleksji, bowiem wszyscy, których zlustruje,

Mery rozmyśla się. Nie zachodzi różnica między nimi, cechuje ich to samo, to
jest nic. Znaki szczególne: (na plus) przezroczystość i łatwa obróbka, (na minus)
niewielka odporność na ściskanie i rozciąganie. Pleksi, pleksiglas, metapleks. Kobieta i mężczyzna jak szkło akrylowe.
Mery patrzy na nich i widzi, jak każdego ranka wychodzą ze skromnego
mieszkania, robią trzy kroki po schodach, po czym któreś zawraca. Zapobiegawczo raz jeszcze naciska klamkę,
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jakby przekręcenie klucza – ten rytuał,
powtarzany od lat na tym samym zamku, zamontowanym w tych samych przecież drzwiach – podatny był na zmiany.
Jakby zaklęcie miało przestać działać,
formuła – stracić na wartości.
Następnie pomyślnie sfinalizowane
zejście. Dojście do garażu, na parking,
w okolice przystanku. Dojście gdziekolwiek, niewyrażające nic, poza fizyczne dotarcie na miejsce. Jak na polu golfowym –
człowiek u celu, jak piłeczka w dołku.
W ich spojrzeniach odbijają się bloki
z widokiem na bloki. I oni sami, kopia kopii, jakby zabrakło już na nich pomysłu,
jakby zacięła się bogom maszyna losująca
i nieustannie wyciągali z niej ten sam los.
Mery jest szczęśliwa z powodu podwójnego znaczenia tego słowa, z powielenia
znaczeń, jakie właśnie się jej udało. Los
ludzki, los na loterii. Znaczenie trzecie: łoś
bez polskich znaków. Mery uśmiecha się,
mijając wzorkiem spasionego czterdziestolatka z wbijającą mu się w tłusty palec
obrączką. Łoś nabiera nowego znaczenia,
mężczyźnie do twarzy z rogami.
Znaczenie czwarte: los jako przeznaczenie, fatum. Mery wylicza w głowie
słowa, jakie przychodzą jej na myśl na literę F. Foka, Frankfurt, Frankenstein. Fakultet, fekalia, Francja. Feromony. Franciszek. Futerko.
Jej wzrok zatrzymuje się na blondynce. Prawdopodobnym jest, że ma na sobie futro, ale Mery widzi, że nie nosiło go
wcześniej żadne żywe zwierzę. Wypluła je
fabryka, taśma produkcyjna albo praca
ludzkich rąk. Mery nie ma jak o tym pomyśleć, krępuje ją zacisk jej piersi, ta zbita
gorsetem materia. Na dekolcie trzy złote
łańcuszki, różniące się długością i grubością oczek. Duży krzyżyk, mały krzyżyk. Co
dwóch bogów, to nie jeden, zawsze któryś
czuwa, gdy ten drugi śpi albo sra.
Pomiędzy nimi dynda literka M, najpewniej imię Futrzanej. Mery wylicza znane sobie słowa na literę M. Menel, mrówka, matrioszka. Mistyfikacja, Moskwa, muzeum. Mapa, mur, mak. Mindfuck.
Dezorientację wprowadza świadek,

najpewniej Jehowy. Mery rozpoznaje ich
po długości spódnic i sztywności kręgosłupa. Moralnego, jak i anatomicznego –
wdziera się kolejna dwuznaczność. Świadek kładzie gorące jeszcze skrzydełka na
oprawę Pisma, zdaje się, że Świętego.
Mery uważa to za niesmaczne, sama nie
szarga świętości. Czasem pije na grobach,
ale rzadko pod nogami wyrasta jej cmentarz. Cmentarz to dziadek, dziadek to
bimber, a bimber to wódka domowej roboty. Gorzała, samogon, krzakówka. Zupa
dla kur – tak mówił, gdy zagadywała, co
jest w tych wielkich baniakach. Zupa dla
kur, gdyby dzieci na podwórku pytały.
Entliczek, pentliczek, dziadek zwał się
Zbyszek, łapał cię za dupę, bo był głupim
fiutem.
Do odjazdu pociągu Mery ma jeszcze godzinę i trzydzieści cztery minuty.
Przy odrobinie szczęścia i wyciągniętej
zza pazuchy broni, byłaby w stanie zwrócić Panu zebrane tutaj owieczki jego. Poczyniła w tym względzie pierwsze nawet
kroki, to jest skierowała je pod sklep z militariami. Tak właśnie – pod sklep, bowiem do środka ciągle wejść się waha.

Mery jest przesądna, wierzy w liczbę kroków, po których odwrót zostaje odcięty.
Krok w tył nie wchodzi w grę, stanie
w miejscu – parzy. Ojciec Mery śmieje się,
że przejechał więcej na wstecznym, niż
ona przez całe życie do przodu. Ty całe
życie jedziesz na wstecznym – pomyślała,
i wsadziła mu głowę w barszcz. Tak to
właśnie widziała. Barszcz z młodej botwinki, z zielonymi kłączami, obrzydliwie
zabielony śmietaną, którą Mery gardzi od
dziecka. Mleka także nie lubi, odstawiła je
w siódmym miesiącu życia, jako znak niechęci wobec własnej matki.
Może sama by na to wpadła, a może
nie. Ale miała terapeutę, który powiedział
jej to za sto dwadzieścia złotych za godzinę, co wstrząsające – lekcyjną. A jednak
Mery lubiła odwiedzać go regularnie. To
było miłe – płacić i słuchać, jak obcy człowiek obraża jej matkę i ojca. Ale obraża
inaczej. Językiem nauki, wyszukanymi słowami, diagnozami, których nie powstydziłby się Freud oraz wszyscy święci.
Łeb w barszcz, naboje do magazynku.
A jednak weszła. Naboi nie za wiele, bo
gdzie. Pojemność magazynka waha się od
3 do 100 w modelach bębnowych. Została
godzina, dwadzieścia osiem minut.

Mery nie znosi tłoku, chwyta za plecak,
woli przesiedzieć ten czas na wyludnionym
dworcu. Jest środek nocy, porządni ludzie
śpią, nieporządni się kurwią. Mery jest elastyczna, pasuje do obydwu grup. Dworzec,
kasy, perony. Znowu nie-miejsca. Nie uwierzą jej, kiedy powie, że w jeansy ma wetkniętą broń. Równie dobrze mogłaby legitymować się papierami arabskiej księżniczki, tak bardzo jest to dla wszystkich nieważne. Pani w kasie uśmiechnie się, trochę się
wystraszy, ale jednak nie. Odpędzi od siebie tę wizję, przecież to niemożliwe, żeby
takie rzeczy przytrafiły się właśnie jej. Taka
młoda pinda, która w środku nocy może
rozwalić jej łeb.
Mery staje więc na peronie. Przekracza białą linię, słyszy zapowiedź nadjeżdżającego pociągu. Kiwa się. Odwraca głowę, chce wiedzieć, czy patrzę. Dziwi się, że
patrzę z tak bliska. Jeden ruch i zamknę
cię w twoim nie-miejscu. Nie zdążysz
krzyknąć, nie zdążysz złapać za słup.
Entliczek, pentliczek, zabił cię prawiczek, mogłaś mnie pokochać, teraz martwaś locha.
Joanna Pachla

PODRYW
I co ona słucha na tych słuchawkach,
czego? Suczka. Nie. Wcale nie. Spódnica
do ziemi taka, szeroka. Tyłka nie widać.
Obraca się. Spojrzy? Nie. Włosy ma długie
przynajmniej, jak należy. Tyle że zwykłe takie. Niepofarbowane. Obraca się! Patrzy.
Patrzy na mnie, ale kurwa nie na mnie.
Suka. Nie widzisz mnie? Patrzysz, ale nie
widzisz. Chuda jest, jak trzeba. Te ze słuchawkami zawsze są chude.
Podejdę i powiem wysiadaj ze mną,
słońce, na kolejnym przystanku. Zejdziemy pod most, do parku, przez park. Chwycę cię za rękę i będę trzymał mocno, nie
puszczę. Nie wypuszczę cię nigdy. Zedrę
z ciebie ten worek, spódnice ściągnę

i będziesz wiedziała, że to dlatego, bo na
zawsze będziemy razem. Ale najpierw
pod mostem. A ja cię tak chwycę, jakbyś
pierwszy raz w życiu została chwycona.
Patrzy, spojrzała, ale zaraz przestała.
Uciekła przez mój wzrok uchwycona, nie
dała rady. Rękę podnosi i włosy chwyta
swoje, odgarnia, z lewa na prawo. Wzdycha. Rękę ma ładną, proporcjonalną i zakończoną dłonią zakończoną paznokciami, które teraz wbijają się w dłoń, bo ona
pięść zaciska, ale tylko na chwilę, krótko,
żeby nikt się nie spostrzegł, ale ja spostrzegłem, i zaraz chwyta za poręcz. Że
niby luz, nic się nie stało. Ale to bujda.
Wiemy, i ja i ona. Wiemy, że most, że park,
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rys. Kamila Sujka

że spódnica. Tylko nikomu nic nie mówimy. Poznać po sobie nie dajemy, że tyle
nas łączy. Całe to cudowne życie, co przed
nami, że nas łączy. Bo nikt nie zrozumie,
nie ogarnie, że można się tak kochać, na
zawsze, przez chwilę.
Jadę za nią, z nią, chociaż już dawno
był mój przystanek. Znowu na mnie nie

patrzy, ale ja już wiem, że to bez znaczenia. Bo ja patrzę na nią. Wystarczy, że
jedno z nas. Ja patrzę, więc już moja jest.
Z torbą na ramieniu, co zwisa z paska
i się kołysze, z kolczykami, co wiszą na
łańcuszkach i się kołyszą, i z kilkoma włosami, co poruszone jej dłonią wzniosły
się. Elektryczność, elektryczność, to się

chyba jakoś łączy. Wzniosły się i kołyszą. Ja
patrzę, więc już wiadomo. Wiemy, ustaliliśmy to sobie. Wysiądzie, gdzie wysiądzie,
nie wiem, ale w końcu wysiądzie, a ja z nią.
Bym nie wysiadł, to by dopiero była awantura potem. By mi nawymyślała.

się wózki albo bagaże, stanęło dwóch młodych. Mają kiepskie ubrania i najlepsze
buty, po tym można poznać chłopaków
z Grochowa. Obrzucają mnie szybkim
spojrzeniem, które nie zatrzymuje się nawet na sekundę. Nie jestem foczką ani
kumplem nie jestem. Dlatego chłopcy nie
przesuwają się nawet o milimetr. Staję
z walizą na samym środku i przy każdym
hamowaniu jeżdżę na boki. Wspaniała do
prowadzenia walizka z kółkami, kupiona na
przecenie w sklepie Puccini, okazuje się absurdalnie złym bagażem do przewożenia
ZTM. Trzeba było kupić w Tesco, jak normalny
człowiek, albo wyskrobać na taksówkę. Wjeżdżam na jednego z tych młodych, przepraszam, a on się nawet uśmiecha (nawyk
z dzieciństwa), ukazując brak
w uzębieniu.
Mijamy Wisłę. Są trzydzieści dwa stopnie w cieniu. Plaża pełna ludzi, wyrzuconych
na brzeg jak martwe foki. Nieliczni odważają się na brodzenie przy brzegu w wodzie, która zdaje się być gęsta jak ołów.
Dobiegają mnie strzępki
rozmów. Tym razem studenci,
poznaję po tym, że jeden
z nich zdążył już trzy razy walnąć mnie plecakiem JanSport
w głowę.
– Ja to miałem, kurwa,
współlokatorkę. Cztery dni piła, dwa spała,
cztery pracowała i tak na okrągło. Założę się,
że jadą na Wiatrak. Wrzucą kebab XXL, prześpią się, a potem znów pójdą w miasto.
– Ty – pyta drugi z podziwem – i tak
cztery dni piła na okrągło?
– No – mówi tamten – do domu to
wracała na czworakach.
Przyciągam walizę, znowu odjechała

i czuję jak dwie strużki potu spływają
w dół, aż do majtek. Jest wreszcie Kinowa,
moja ulica o pięknej nazwie (Ale kim był
Kinow?).
I znów przez chwilę się boję. To lęk, że
kiedy zobaczę ten nigdy nieremontowany
blok, z którego odpada łuszcząca się farba,
jakby cierpiał na jakąś chorobę dermatologiczną, wejdę do niemalowanej od piętnastu lat klatki schodowej, a w końcu do
mieszkania, zacznę krzyczeć i nie przestanę. Że to, co przez przyzwyczajenie stało
się znośne, okaże się nie do wytrzymania.
Na skrzyżowaniu stoi gruba pani
w okularach, ta z szóstego. Ma takie hobby, że w wolnych chwilach kieruje ruchem
ulicznym. Widzi mnie z tą wielką walizą

Alicja Sawicka

Ani niczego
Kiedy wracam, trochę się boję. To
tak, jak jechać na spotkanie z długo niewidzianą osobą, która po pewnymc zasie
może nam się wydać nieznośna. W ten
sposób wraca się do zasiedzianych miejsc,
które może nawet i kochaliśmy. Zbyt bliskich, aby można było im się przyjrzeć.
A więc trochę się boję. Na dworcu
jeszcze nie, tam jest teraz tak europejsko,
że przestrzeń kojarzy się z lotniskiem przesiadkowym w Monachium albo we Frankfurcie. Nie wywołuje żadnych odczuć, jest
doskonale przezroczysta jak płyn fizjologiczny. Pierwsze emocje pojawiają się na
schodach wiodących na przystanek tramwajowy, kiedy próbuję wtaszczyć walizę na
górę. Nie ma windy, nie ma nikogo do pomocy, - to twoja kara za to, że masz dużo
bagażu - mówi miasto, a bezdomni, którzy
obsiedli ławkę na przystanku jak gołębie,
powtarzają jego słowa.
Nie ma gdzie usiąść, z ławki zwiesza
się jeden z nich, ten zapewne był pierwszy
i ma najlepszą miejscówkę, pochrapuje
teraz, a na jego twarzy jaśnieje szczęśliwy
uśmiech. A może to nie uśmiech, może to
słońce świeci prosto na niego, ale nie budzi go, to człowiek w czepku urodzony, niczego nie ma, niczego nie potrzebuje i nic
mu nie przeszkadza. Inni rozsiedli się na
kartonach i nie wiadomo właściwie, co robią, jak spędzają czas. Może po prostu są
i przez chwilę im zazdroszczę, bo ja już nie
potrafię po prostu być, muszę zawsze do
czegoś dążyć, czegoś chcieć, wypełniać
obowiązki i realizować plany. Dlatego oni
żyją, a ja wykonuję swoje życie.
Już podjeżdża moja dziewiątka, ene
due like fake, liczę, czy będzie miała klimatyzację, czy nie. Nie ma. Wpycham walizę
do środka i próbuję ją gdzieś ustawić, ale
w środku wagonu, tam, gdzie zwykle stawia
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rys. Kamila Sujka
i na mój widok jej twarz rozjaśnia uśmiech,
aż okulary podjeżdżają wyżej.
– Z pracy, z pracy to, z biura, z biura? – pyta.
Wszystko powtarza po dwa razy, myślę, że dobrze dogadałyby się z tą głuchą z parteru.
– No nie – mówię. Z urlopu. Zresztą,
ja już nie pracuję w biurze.
– Nie? – tym razem okulary podjeżdżają aż na czoło.

– To co pani będzie teraz robiła, pieski strzygła?
Dobry pomysł, myślę, najpierw na
pewno ostrzygę Laksi i Śmiksi, dwa puchate pudle brunetki z wąsami, nie
wiem, na którym piętrze mieszka, bo
jak mi kiedyś powiedziała, boi się windy, a najbardziej one, te psy. Dlatego
zbyt często z nimi nie wychodzi, pewnie robią do kuwety. Laksi i Śmiksi nie
tyle ostrzygę, co poprawię po niej, bo
cięła nożyczkami do paznokci, wyglądają jak oskubane kury.
Na murku, obok babci z przywiędłymi kwiatami, przysiadła para: on i ona,
Tristan i Izolda. Ona go nie rozumie, ale
z nim przebywa, znosi jego fajki i picie,
a gdy idą do monopolowego, równa
krok, żeby iść unisono. Sunie wtedy
obok jego pociągłej i czerwonawej twarzy jej farbowana na pomarańcz grzywka. Ona go nie rozumie, ale z nim przebywa. Rozumie go tylko pies; na mnie
warczy.
Drzwi otwiera mi menel z czwartego,

ten, co go kiedyś poczęstowałam koniakiem w Wigilię, zbierał na wódkę i nie miał
drobnych.
– Pan poczeka – powiedziałam wtedy
– ja coś panu dam – i nalałam do dużej
szklanki, nie pożałowałam.
– A co to takiego – sztachnął się Napoleonem i skrzywił. Do tej pory kłania mi
się w pas, ale patrzy trochę podejrzliwie.
Winda nie działa. Wchodzę z walizą
na trzecie piętro. Nikt mnie nie witał na
dworcu, nikt nie czeka. Łatwiej wracać do
ludzi. Trudniej do miejsca. Pozbawione
mieszkańców jest obnażone, wszystko
widać wyraźniej. Może więc dobrze, że ta
winda, zmęczenie pomoże tu być,
w zmęczeniu każde miejsce jest dobre.
A więc to jest mój dom. Innego raczej nie będzie, frank poszedł w górę
i uwięził mnie w tym bloku i w tym
mieszkaniu. Od razu kątem oka
sprawdzam stan zarobaczenia. Jest
parę karaluszych trupów, żadnego żywego, a więc ruski kapkan działa.
W całym bloku roi się od robactwa,

a w piwnicy szaleją szczury. Kiedyś,
gdy Wisła wylała i zalało piwnice, dziesiątki szczurzych ciał unosiły się na
powierzchni, blade i wzdęte.
A więc to jest mój dom. To miejsce,
a więc i droga do niego, blok chory na
dermatozę, sąsiad z psem, zmatowiały
Grochów i przejazd przez Wisłę, plażowicze brodzący przy brzegu, i chłopcy
w tramwaju w najlepszych butach, jeden z brakującą piątką, bezdomni,
bezdomni, gołębie.
I ten lęk, że nie będę potrafiła wrócić
do tej dzielnicy, tego bloku i mieszkania,
nagle zamienia się w lęk zupełnie inny
i ten lęk chwyta mnie mocno i zaczyna
dusić. To lęk, że za mało to miejsce
kocham, chociaż jest moje, to lęk, że nie
potrafię się cieszyć wystarczająco z tego
kawałka przestrzeni, lęk, że skoro tej
przestrzeni kochać nie potrafię, to żadnej, ani niczego.

Joanna Jagiełło

Bóg w dom
Siedemnaście lat. Zawsze wydawało

jednoznacznie. Wiek siedemnastu lat

mi się, że to najlepszy okres w życiu czło-

uważałam wtedy za pewną granicę od-

wieka. W szkole podstawowej spotykałam

dzielającą dzieciństwo od dorosłości.

WIDZEWSKIEJ KURWIE ŚMIERĆ
JEBAĆ RTS KURWĘ ŻYDOWSKĄ

się z koleżankami trzy razy w tygodniu.

O ile kilka lat później spełniło się

Miejsce zawsze było to samo - pobliskie

jedno z moich marzeń – dostałam się do

Nie chodzi o wulgaryzmy, bo te nawet

boisko do piłki nożnej. Przechodziłyśmy

wymarzonej szkoły, o tyle szybko prze-

nieszczególnie mi przeszkadzają. Całkiem

całą jego długość, żeby w końcu znaleźć się

konałam się, że nauka w niej będzie ra-

niedawno, kiedy wychodziłam na spacer

przy blaszanej budce z napisem „GOSPO-

czej pasmem rozczarowań, niż okazją

z psami, widziałam na własne oczy spły-

DARZE”. Przypominała trochę przystanek

kontaktu z ludźmi o podobnych zainte-

wającą ze schodów drugiego piętra wąską

autobusowy, a w środku nie zawsze było

resowaniach.

którym

strużkę moczu. Dwunastolatek – syn

czysto, ale dla nas liczyło się tylko to, że

ostatecznie opuściłam jej mury, był dla

sprzedawczyni ukraińskich papierosów

znajdowała się ona w dostatecznej odle-

mnie jedną ze szczęśliwszych chwil

z domu naprzeciwko – stał na półpiętrze

głości od najbliższego domu. Nic nie było

w ciągu ostatnich lat.

i śmiał się, że jego szczyny dolatują aż do

w stanie zastąpić kilku chwil pewności, że
naszym opowieściom i sekretom nie będzie przysłuchiwał się nikt niepożądany.
„Kiedy chciałabyś przeżyć swój pierwszy raz?”
„W jakim wieku zamierzasz zacząć palić fajki?”
„Chcesz kiedyś spróbować na przykład zielonego?”
Na większość pytań odpowiadałam

Moment,

w

Studia. Nowy etap życia. Zmieniło się
wiele, z wyjątkiem miejsca zamieszkania.

moich stóp.
To nie kwestia tego, że śmierdzi. Nie-

Przyzwyczaiłam się już chyba do

ważne nawet, że na podłodze przez ty-

tego, że za każdym razem, kiedy otwie-

dzień leżało ludzkie gówno, bo pijany ko-

ram drzwi wejściowe kamienicy w której

chanek chciał ukarać konkubinę za kra-

mieszkam, w nozdrza uderza mnie in-

dzież pozłacanego zegarka.

tensywny smród, a oczom ukazują się

To miejsce przeraża mnie swoim kli-

ogromne napisy stworzone przez mo-

matem. Bezmyślnością. Brakiem perspek-

ich sąsiadów – kolegów z równoległej

tyw. Biedą.

klasy podstawówki.
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Natalia Elijasik

Bal przebierańców u Pani Robak
Była najgorsza. Kradła, oszukiwała,

Pani Robak miała osiemdziesiąt sie-

który, niestety, w ostatniej chwili porzu-

kłamała, obmawiała i była tak złośliwa, że

dem lat i mimo swoich problemów z krę-

cił ją dla innej, następnie opluł jej matkę,

jakby złość mierzyć decybelomierzem, to

gosłupem i laski, która na dole zakończo-

a potem podpalił samochód podarowa-

był to krzyk dziecka, któremu ktoś wyrwał

na była kółkiem, po to, żeby nawet jej nie

ny jej przedślubnie.

zabawkę razem z rączką.

odrywać od ziemi, i tak potrafiła wracają-

A także zdziwieni byli i ci jeszcze

Tak. Pani Robak kradła.

cemu mężowi z pracy wyrwać wypłatę

dawniejsi przyjaciele z czasów, kiedy to

Miała krótkie, kręcone, siwe włosy i oczy

z kurtki, mleko sąsiadce z siatki w sklepie,

pracowała w szpitalu...

jak żaba. Stała na dwóch, przypominających

a nawet lizaka dziecku, jak ją akurat naszło

boje serdelkach, które pięły się w górę aż po

na słodycze.

Wszyscy więc przyszli na bal prze-

guzik źle skrojonych, damskich rybaczek.

Taka grabież trwała przez wiele lat, aż

bierańców Pani Robak – starej wariatki

Dalej gruby, wełniany sweter opięty na rzę-

Pani Robak stała się oficjalnym wrogiem

-złodziejki. Zgodnie przystali też na wa-

dzie niewielkich, ale konsekwentnie wzno-

numer trzy zaraz po Szatanie i Hitlerze.

runek przedstawiony w ogłoszeniu, po-

szących się niemalże po szyję oponek. Na

Stan ten trwałby pewnie do dzisiaj, gdyby

nieważ liczyli na to, że być może odzy-

głowie nosiła ogromne okulary, w których

nie to, że pewnego dnia na tablicy ogło-

skają swoje dobra, a co więcej, może

mieściły się nie tylko brwi, ale też częściowo

szeń w mieście pojawiło się nietypowe za-

dojdzie do nieobłudnego z jej strony

czoło, w którego zmarszczkach wierciła się

proszenie. Niniejszym ogłasza się, że zna-

pojednania. A jedyny warunek był taki,

pogarda, podstęp i nikczemność.

na wszystkim Pani Robak zaprasza po-

żeby nie przychodzić we własnym ko-

Tak. Pani Robak kradła. Normalnie

krzywdzonych nikczemnością i dotknię-

stiumie, tylko zgodzić się na strój, który

wyciągała ludziom portfele z kieszeni i to-

tych skumulowanym złem na wielki bal

dostanie się przy wejściu.

reb na ulicy. Na telefony miała specjalną,

przebierańców w swoim mieszkaniu.

Wszyscy byli zaskoczeni dobrami

klejącą się packę i wyrywała je innym z rąk,

Zdziwieni byli wszyscy, nawet jej daw-

zgromadzonymi w jej malutkim miesz-

kiedy stała po drugiej stronie drogi. Pod-

ni przyjaciele z czasów, kiedy to pracowała

kanku na samym szczycie kamienicy.

pierniczała też złoto od jubilera, brukiew

w kwiaciarni i dopuszczała się zaledwie

Każdy dostawał worek ze strojem

z warzywniaka, bieliznę z magla i do tej

kantowania na drobnych, doliczania do-

i udawał się do specjalnego pokoju

pory wszyscy zastanawiają się, jak udało

płaty do celofanu i ciągłego moralizowa-

transformacji. Jakież było zdziwienie,

się jej niezauważenie wynieść telewizor

nia. Kwiaciarnię obrzucono kamieniami

gdy każdy na przyjęciu był przebrany

z lombardu. Kineskopowy! Miała na pień-

i podpalono, a kwiaty bestii rozdano cha-

za Panią Robak, a ona sama raz na za-

ku z rabusiami banków, była zadłużona

rytatywnie dzieciom w szpitalach.

wsze zniknęła.

w krajowej kasie długów, wisiała pieniądze

Zdziwieni byli także jej przyjaciele

nawet żebrzącym żulom z deptaka, nie

z jeszcze dawniejszych czasów, kiedy mia-

płaciła mandatów nawet kanarom.

ła zostać żoną bogatego przedsiębiorcy,

Mateusz Marek

Facet odpala z dupy petardę Król odwetu
najlepsza zabawa

A dziś kolego uczysz

to jak się dom kultury jara

nie powiem
życie znasz
ale na lekcję bym do ciebie
nie przyszedł

Mateusz Marek
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Wiersz o braku kosiarki na famowy mecz
Kapitanie, mój Kapitanie
Zagrałbym sobie mecz na famie
Ale kosiarki bardzo mi brak.

Bo właśnie ta kosiarka
Miłości nic nie warta
Ratuje moje życie
I kosi trawę też.

(Nic kurwa nie poradzę
Że trawa sobie radzi
Beze mnie wzdłuż i wszerz.)

Mój drogi kapitanie
Na tej warszowej famie
Ja trawa i kosiarka
Nie przelejemy łez.

N. Be.
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