Chomik w pustym mieszkaniu
Wyjechać - tego nie robi się chomikowi.
Tego nie robi się chomikowi w klatce.
A jeszcze bardziej chomikowi, który uciekł z klatki.
Bo co ma robić chomik, który uciekł z klatki
w pustym mieszkaniu?
Chodzić po suficie za wysoko.
Biegać po podłodze za ślisko.
Zjeżdżać po rurze za stromo.
Kręcić się w pralce za szybko.
Nic niby tu nie zmienione,
a jednak pozamieniane.
I wieczorami lampa już nie świeci.
Słychać kroki na schodach,
ale to nie te.
Jedzenie rozsypane na podłodze.
Zamiast poidła dziwny jakiś basen.

Gryźć kable, chociaż nikt nie krzyczy.
Chować się chociaż nikt nie patrzy.
Uciekać chociaż nikt nie goni.
W łapkach tak ładnie trzymać ziarno.
Do wszystkich szaf się zajrzało.
Wszystkie pokoje przebiegło.
Wcisnęło się pod dywan i sprawdziło.
Nawet złamało zakaz
i pogryzło parę mądrych książek.
Co więcej jest do zrobienia.
Spać i czekać.
Niech no ona tylko wróci,
niech no się pokaże.
Już ona się dowie,
że tak z chomikiem nie można.

Ktoś tutaj był i był,
a potem nagle zniknął
i uporczywie go nie ma.

Będzie się uciekało na jej widok
jakby się wcale nie chciało,
pomalutku,
na bardzo obrażonych łapkach.

Więc co ma robić chomik w pustym mieszkaniu?

I żadnego tam poruszania wąsami.

Suchy ocean
Jak bolą te przestrzenie bez dotyku.
Godziny sprawdzane zbyt często.
Aborcja słów.

Horyzontalna, ale bez horyzontu
nawet cienkiej kreski, nie mówiąc o statku
nawet dziecięcego koła do pływania.
Jak martwa foka, którą ocean wyrzucił na brzeg
a potem znikł.

W oddaleniu, na drugiej krawędzi łóżka
przyciska brzuch do prześcieradła
a puste pomiędzy gęstnieje jak wata.

I wtedy z przerażeniem zauważa
że tam, gdzie kiedyś były palce, dłonie
są tylko suche, twarde źdźbła trawy
zaczyna wtapiać się w palony brąz ziemi
zarasta.

Twardnieje w tym bólu na kamień.
Twardnieje na własny pomnik.
A więc nie zmartwychwstaną, chociaż jeszcze żywi.
Nie zmartwychwstanie między nimi
nawet ta ostatnia godzina.

I wtedy rozumie, że
taką dano nam ziemskość
taką wieczność
suchy ocean bez horyzontu
i ciągnące się nieskończenie drogi
wyschniętego krwiobiegu.

chciałaby krzyczeć, że nikt jej nie uprzedził
że każdy pierwszy raz jest przecież zapowiedzią końca
że każde narodziny noszą w sobie śmierć.
chciałaby krzyczeć, że nikt jej nie uprzedził
że jej piersi mogą okrągleć tylko pod jego dłońmi
że jej uda mogą jaśnieć tylko pod jego spojrzeniem
Dotyka swoich piersi i ud.
Są ciepłe i suche jak spękana ziemia.
Albo jak nagrzane słońcem kości.
chciałaby krzyczeć, że nikt jej nie uprzedził
że będzie leżała obok niego miesiącami
bez snu

Joanna Jagiełło
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kiedy przekraczałam granicę polsko-niemiecką
kiedy przekraczałam granicę polsko-niemiecką, od razu zauważyłam
istotne różnice między dwoma krajami
temperatura powietrza w Polsce: 17 stopni Celsjusza, wody – tylko 15
chmur tyle, że niebo nie może ich zmieścić, więc wypadają na ziemię jak zmięty papier
plaża pełna parawanów, którymi według najnowszych badań CBOS Polacy odgradzają się od innych
jako naród izolujący się i ksenofobiczny
wszyscy się kąpią, a potem palą, piją, łykają apap
plaży przez najazdem z zewnątrz strzeże pasiasta armia plażowych koszy
temperatura powietrza w Niemczech: 19 stopni, wody – aż 20
chmury pasą się jak ekologiczne owce
parawanów nie ma, i nikt się nie kąpie, w wodzie tylko mewy,
i owczarek niemiecki w ortalionowej obroży z napisem: BlondeFürHund
zastanawiam czy to znaczy pies dla blondynki
czy raczej blondynka dla psa
nagle w moją stronę biegnie nagi Niemiec
z papierosem w ustach
i krzyczy coś co biorę za Hände Hoch
więc unoszę ręce do góry
ale on tylko prosi o ogień
Joanna Jagiełło

D-21a Policja

F-11 Kierunki na pasie ruchu

Ani słowa. Teraz ja mówię. Tęskniłeś? Bo ja tak. Koniec
przerwy, wracamy do gry, stawką jest przetrwanie znajomości, jeszcze lepszej niż: szarlotka, żelki, piaskowe ciasto
i czereśnie na gastrofazie; Sapkowski, Macierzyński, trylogia
Sienkiewicza; dotyk palców w jagodowym soku, sukienka
bez ramiączek, zwiastun „Hardkor Disko”; zamiana wody
w wino; uśmiech Stoi; dubajski Burdż Chalifa, enklawa Kuala
Lumpur, wrocławski „skatetower”, teksty raperskiego kota,
migdałowe paznokcie, zimne truskawki z gorącym makaronem w samym środku nocy; van Persie, DiCaprio, ruda Nicole Kidman.
Nie cykaj, zaryzykuj. Będziemy jeść krewetki. Zaczepiać ulotkarzy. Spacerować między gwiazdami na policzkach a planetami na plecach. We wspólnej samarce zamkniemy mikrokosmos.

patrzysz mi prosto w źrenice i wiesz co mam we krwi
będę cię kochać na całą ich szerokość
dotykasz moich włosów elektryzujesz nerwy
będę ci ufać aż po same końce
unosisz moją klatkę i całujesz piersi
będę ci wierna na całej ich powierzchni
kołyszę cię w miednicy twój szept wypełnia przestrzeń
i przyrzekam że tylko ciebie i tylko z tobą
aż do śmierci

A-11 Nierówna droga
mój mister ma wygląd rybki podskakującej żywo na patelni gdy bierze prysznic
tak samo chwyta ustami powietrze a krople gorącej wody jak łuski odpryskują od skóry
przesiąkniętej olejem silnikowym
jego ramiona są szerokie jak w harlequinie a moja sukienka nie ma nawet
jednego ramiączka o które mogłabym wytrzeć policzek ochlapany światłem
fioletowy to kolor namiętności i inspiracji
jego dłonie są fioletowe jak moje nogi jeśli
nie patrzeć na oczko tuż nad kostką
oddaję mu po kawałku kolor paznokci
długość nocy jak spódniczki
szerokość matrioszkowych ud
Aleksandra Dańczyszyn

a on bierze minutami godzinami bierze
prysznic i mówi do słuchawki myśląc że go słyszę
oddalona w sieci komunikacji miejskiej
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Mieszka we mnie Wanda
– Był jaki był, ale był – mówiła często
przy drewnianym, poniemieckim stole z rozłożoną na nim serwetą koronkową, ciastkami z dziurką i pomidorami z cebulą. Wszędzie na ścianach z mozaikami pleśni miała
mnóstwo wizualnych świadectw młodości –
ona na igrzyskach w Innsbrucku, ona w Grenoble i ona w Sapporo. Kostiumy były fatalnej jakości, szyła je nocami przy małej lampce i wtórujących nad ranem dzwonach z wieży kościelnej parafii dobrego pasterza w Lublinie. Te świty, w których zimne światło rodziło się na nowo z potrójną energią dla
Wandy, której pokój teraz cały był w cekinach, kromkach materiału i kawałkach krepiny. Te świty, w których wiedziała, że za parę
godzin słyszeć będzie tylko muzykę (chopin,
koniecznie chopin, koniecznie polska polska
polska) i krzyki zmieszane z dźwiękami srebra na krawędzi tafli. Poznali się na treningu
– jego ojciec od dawna sprawował ważne
funkcje w Polskim Związku Łyżwiarstwa Figurowego, a on bardzo chciał mu zaimponować. Nic mu nie wychodziło – każda sekwencja skoków, każdy salchow, rittberger, axel
czy spirala były komentowane przez ojca,
stając się szybko dla Artura figurami przymusu, władzy, symbolami ojca. Każda arabeska przypominała ojca, podczas każdej rotacji skraplał mu się ojciec, materializował mu
się ojciec, skakał razem z ojcem w kosmicznym połączeniu, tworząc wielki wóz na tafli.
Artur i Wanda. Wanda i Artur. Ona była najlepsza, on był najgorszy. Ona była pewna, on
był całkowicie obok i na skraju. Kiedy wznosiła się na kilka sekund w górę, próbując obalić pewne prawa, zdawało się słyszeć świst,
a opadała majestatycznie, zawsze z uśmiechem, z godnością. Ona wirowała na tafli,
przeginała się w pół, przypominając łabędzie
albo ważki wznoszące się do lotu z napiętymi, żylastymi skrzydłami od wewnątrz. Łabędzie często lądują na śliskim lodzie. Porozumiewają się za pomocą wielu rodzajów
chrząknięć, poprzez zachrypnięte gwizdy,
gwiazdy, szmery oraz syczenie, kiedy intruz
próbuję wedrzeć się na ich terytorium. Zupełnie jak babcia Wanda.
Dziadek Artur nie tylko zbierał zdjęcia
Karl Schäfera (który jako pierwszy człowiek
na ziemi wykonał podwójnego rittbergera),
ale również wiele potrzebnych przedmiotów
takich jak folijki od kartek świątecznych czy
czekoladowe mikołaje z 1994. Mateusz lubił
grzebać w szufladach dziadka znajdując wycinki z gazet o babci Wandzi, ekierki, linijki,
pisaki, cekiny i zasuszone fragmenty flory –
mech, skórę brzozy, paprotki, gałązki krzewów, bursztyny i wszystko co przypominało
rzeczy, wzory i obrazki, których nie rozpoznasz na oszronionej szybie. Szopen, zawsze w tym domu szopen Polonez No. 6,
Op. 53, Heroiczny, powolne kujawiaki, mocne oberki i mazurki, jak puste pierogi w

(Zadanie warsztatowe)

środku. Jak puste pierogi w środku myślał
Mateusz, a Wandzia czytała: „Polonez As-dur
opus 53, przypominając swobodną fantazję
o złożonej <<fabule uczuciowej>>, utwór
ten zasługiwałby na miano <<poematu symfonicznego>> na fortepian”. Artur chował się
wtedy za gazetą, właściwie to całe życie za
gazetą jak za murem przesiedział Artur co
jakiś czas komentując łyżwiarstwo na eurosporcie. Mateuszowi podobało się to, że ma
takich wysuszonych dziadków, z taką wiedzą, która momentami męcząca, okazywała
się być dobrą bajerą na dziewczyny z liceów
artystycznych. Zapraszał je wtedy do domu,
częstował ciastem i kompotem, puszczał
w tle jakiegoś romantyka, a wieczorami grając w Counter Strike’a z soundtrackiem romantyków udawał, że komponuje. Dziewczynom pokazywał galerie fot dziadków opisując je dokładnie. Kiedy dziewczyny pytały
o jego osiągnięcia sportowe, mówił, że niestety nie odziedziczył tych zdolności, że on
chce iść bardziej w stronę wizualną, że on by
może bardziej celował w performans, że nie
dla niego to całe kapitalistyczne coco-szambo, że nie dla niego przyjaźń polsko-niemiecka, bo choć dziadek jara się jakimś austriakiem, to on nie może tak żyć, że on
wzrusza się przy Lacrimosie Mozarta, ale
kiedy dochodził do Lacrimosy i mówił, że to
też nazwa własna takiej planetoidy z głównego pasa asteroid układu słonecznego, dziewczyna albo już była w drugim pokoju oglądając zimowe zdjęcia Mateusza, z których babcia Wandzia zima zrobiła sobie również mały
ołtarzyk. Później zazwyczaj kochali się w otoczeniu tych zdjęć, a w tle leciała „Zima” Mozarta. Ja jebe ile tej zimy – myślał Mateusz,
kiedy koleżanka maturzystka podskakiwała
zasłaniając ruchami kucyka to sanki to narty
na zdjęciach.
– Wiedziałeś, że pary łabędzi, które dobierają się już jesienią, z reguły dochowują
sobie wierności? – zapytała go kiedyś jedna z
maturzystek.
– Tak słyszałem o tych zwierzęcych
bzdurach z delfinami chyba też tak jest.
– To nie są bzdury, ja się interesuję łabędziami i wiem o nich wiele rzeczy. Nieprawidłowa dieta, na przykład bogata w chleb,
może powodować anielskie skrzydło, schorzenie nieuleczalne u dorosłych ptaków –
wyrecytowała jak z podręcznika chorym głosem syntezatora.
Ja pierdole, ja pierdole, musisz rozważniej selekcjonować dupy Mateusz – pomyślał. Musisz
rozważniej kolekcjonować doświadczenia, bo inaczej przyjdzie tu znowu jakaś z fetyszem chleba
albo bułki i będzie karmić cię bułką, bułą w ciebie
rzucać. Kamila rzeczywiście interesowała się łabędziami. Spotkał ją zaraz po tym, jak zmarł Artur.
Wanda chodziła cała zabeczana, wyciągała z szaf
śmierdzące, stare łyżwy i modliła się do nich mówiąc, że przecież to dzięki nim się poznali, że
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gdyby nie łyżwy to to wszystko nie miało by sensu
i cały czas powtarzała jak mantrę
– Był jaki był, ale był.
Kamila lubiła zasypiać z włączoną suszarką przy łóżku, połykać pastę do zębów
i pić rozgazowaną colę. Takie czynności bardzo ją uspokajały. W każdym mieszka jakiś
zjeb – komentowała, kiedy ktoś jej zarzucał
pretensję. Na pierwszą miesięcznicę Artur
sprezentował jej kolekcję kamyków (kamila
-kamyczki i serduszko zrobił – na liściku dołączonym do siateczki), a na drugą zabrał na
obiad do babci Wandzi. Babcia podała udka
kurczaka w ziołach (posypane pieprzem
i solą), ziemniaki w kąpieli wodnej oprószone
szczyptą kopru (ziemniaki z wody) i buraczki
zasmażane z chrzanem po krakowsku (buraki). Kamila była zachwycona. Rozmawiały
z babcią Wandzią non stop o tym jakie pyszne jedzonko, jakie cudowne zdjęcia na ścianach, jakie to wszystko niesamowite i żeby
opowiedziała jakieś historie jakby to było powstanie łyżwiarskie conajmniej. Babcia była
mega zajarana, że ma trochę wnuczkę, paruzja babci się odbywała, triumfowała nad
śmiercią Artura, nad złem, a czas poprzedzony cierpieniem stał się czasem czasów, bo
Wandzia znalazła Wandzię, odnalazły się. Artur siedział i myślał o dniu, w którym zaczepił
Kamilę na sylwestrze u znajomych i wiedział,
że teraz on ma czas poprzedzony licznymi
cierpieniami (J 13,19; 14,1; 16,1-4) i miał Artur
rację. Kiedy włączyły Krzysztofa Krawczyka
i Artur przeżywał męczeństwa ostateczne
i najjaskrawsze, zdecydował się zareagować
– Przepraszam, ale muszę iść do
łazienki.
– No pewnie Mateuszku, idź do łazienki,
tam może będziesz miał z kim porozmawiać
– powiedziała Wandzia, a obie parsknęły
śmiechem obłędnym i bezbłędnym, śmiechem w jednej tonacji, koloraturze, śmiechem błyszczącym, perlistym, o czystym,
metalicznym brzmieniu.
Przypomniał mu się wtedy walc sentymentalny Czajkowskiego, który uspokajał go
równie idealnie jak suszarka przy łóżku Kamili. Słyszał jak sąsiad trzepie dywan na podwórku, jak spada pierwszy śnieg, mimo że
maj, jak dziadek opowiada o Karlu Schaferze, jak babcia Wandzia jeździ i puszczają to
na tvp kultura, jak dźwięki rozchodzą się od
stóp, od strun do lodu, zimowa piosenka,
przejebana piosenka. Mateusz wszedł do łazienki, obejrzał się w kaflach, w lustrze,
w dłoniach, kiedy nagle obok skroplił mu się
dziadek, zmaterializował mu się Artur,pochylający się nad wspólnym zdjęciem jego
i Mateusza na górce na sankach i powtarzający jak mantrę
– Był jaki był, ale był.
Marta Marciniak

*butelki z benzyną, kamienie z bruku*
Hej wy gnoje i złodzieje, ladacznice i szubrawcy, psy, nieuki, kwiat młodzieży,
rebelianci za pięć złotych, kłamcy, łotry i bandyci.
Hej wy żołnierze z biurek, co umarliście za życia,
młodzi, brzydcy, bez perspektyw,
modni, psotni i pijani.
Hej wy, pokolenia lewe ze wszystkich liter alfabetu, pokolenia pełne złudzeń,
prawilniaki i wszyscy co nie macie wstydu.
Wyrwijcie dupska z foteli z ikei, osrajcie się na te swoje CV,
puśćmy na chwilę wodzę fantazji i przez moment fałszywie bądźmy dzicy i źli.
Niech sto złotych to tylko sto złotych.
Zbierzmy ludzi, zróbmy powstanie,
obalmy rząd, przechwyćmy władzę,
załóżmy konto na feju a potem
wciśnijmy ten jebany czerwony guzik i wysadźmy wszystkie stacje benzynowe w piździec! Boję się!
„Ale część mnie, którą nazywam BULDOŻEREM I PŁUGIEM chce tego!!”
Na imię mi Ratrak
Na imię mi Ratrak 40 i 4.

Mateusz Marek

Ten kraj
Dola mówi, że kraj jest nasz i czuję, że
on ją zgubi, ten kraj, a nie w jodze pozycja
psa ani benzoesan sodu, dodany do żywności. Dola jest ślepa, mentalnie niewidoma, przez co nie dostrzega rzeczy, które
rzucają się w oczy normalnym ludziom, to
jest takim, jak ty czy ja.
Ona nie widzi, jak ten kraj wyciąga po
nią macki, jak wyłazi przez otwory kanalizacyjne, jak wypełza nocą z blokowisk,
z toalet. Jak przeciska się przez zalegające
w odpływach włosy, jak toruje drogę między upychanymi po kiblach wacikami, jak
rozpycha się, jak rozrasta się, jak wkurwiony jest kraj, że tu taki syf. Ona zepchnęła
go, ten kraj, do jakiegoś podziemia swojej

głowy. Zakopała go jak wróbla, dzieci zakopują wróbla, kiedy go znajdą na drodze,
a potem robią krzyże z patyków i stawiają
mu w swojej głowie ołtarze.
Dola mówi, że to jest szajs, co do niej gadam, ale mówi to z szacunkiem, bo czuje, że
mam gadane proroka. Że mówię, jakbym
tam był, miał przeczucie, był jak ten mądry
człowiek. A Dola? Dola jest nieostrożna, ona
zakopała ten kraj miasto po mieście, pogrzebała go, zasadziła mech, w mech wetknęła
sztuczną wiązankę. Nie widzi, że ten kraj idzie
po nią, że wkurwiła go tylko, że co Bóg stworzył, tego Dola niech nie zakopie. I na nic jej
teraz chrzest i komunia święta, bo żadna religia nie powstrzyma wkurwu kraju.

Mówiłem jej: Dola, odpuść. A ona
kopała i kopała, jak kopie się grób w lesie na gangsterskich filmach, albo
młodszego brata, kiedy się go ma. I dokopała się tam, gdzie kończą się zwłoki
wróbli, a zaczyna kraj. Dokopała do Polski i poczuła żal, że nie jest to biblijna
przypowieść, że za to nieposłuszeństwo nie zmieni się w słup soli, że będzie musiała z tym żyć, z tą Polską, która siedzi w jej głowie i ciągnie ją za sobą
po brudnych ulicach miasta. Która rzyga smutkiem i nikt z nas nie chce trzymać jej włosów.
Joanna Pachla

barwy klubowe
jest nas troje. nastroje szampańskie, jazz sączy się jak alkohol powolnym strumieniem. kontuar czyni z nas popiersia. dołem zimne nóżki, górą erosi z piersiówką i papierosem.
bramkarz był dzisiaj bezrobotny. dostaliśmy u niego najwyższe noty za styl i stylizację: hipsterskie okulary, nic się nie stało na
jego humory, błękitne koszule zapięte pod szyję.
spoglądam na kobiety. trzeba cierpliwości by wyjść sam na sam, nie spalić wieczoru.
dialog może się przerodzić w grę wstępną, mecz ostatniej szansy, spotkanie o honor.
gram na czas. kolorowe drinki zastępują tej nocy sen. pozoruję taktycznie wycofanie.
między nami kontakt na granicy faulu, rozmowa pełna śmiechu, wirtuozeria zwodów.
proponuję bardzo korzystne warunki, by przenieść się do mnie, czmychnąć mimochodem. oddajmy głos ekspertom. niech rysują na świetlnej tablicy nasze chwiejne, taneczne kroki.
wywalczyłem mistrzostwo. zapewniłem sobie wyjście z tobą na trzy kolejki przed końcem.
Kacper Płusa
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jabłoń
na początku rzekł bóg: łączę się z wami światłowodem. i miewał przebłyski geniuszu.
w białym mięsie dłutem i słowem kreślił powieść o ludziach oraz ich grzechu pierworodnym.
transmitował prąd do ogrodu, który otoczył swoją opieką - zasiekami i drutem kolczastym.
aż pewnego dnia drzewo poznania nabrzmiało od owoców. nastąpił błąd, brak sygnału.
zjadłem jabłko. kusiłaś mnie zalotnym spojrzeniem i zobaczyłem cię drżącą, całkiem nagą.
twoje podbrzusze przecinała podłużna szrama. sączyła się z niej krew o słodkawym smaku.
przedwieczny starzec o rachitycznych rysach ukarał nas. obdarzył tułaczką i wstydem.
jego głos po drugiej stronie słuchawki grzmiał o porodowych bólach i pracy w pocie czoła.
dziś naginam twoje biodra jak gałęzie. zabliźniam dreszczem zadane przez stwórcę cięcie.

list do fridy kahlo
w moim dossier goszczą wyłącznie autoportrety. nienawidzę wzroku innych zawieszonego nade mną jak skalpel. wahanie towarzyszy każdemu ruchowi ołówka w zgrabiałych palcach.
nazwij to techniką, chirurgiczną precyzją, nazwij jak chcesz, frido. wiem tylko, że zasypiam
sam na sam z tobą i papierosem. chcę być krwawym kwiatem w twoich kruczych włosach.
cóż z tego, że mogę wzniecić pożar. wiem, że boli. zatańczmy na płonącej podłodze
z bagażem doświadczeń, strachem w oczach. w tę podróż każde z nas zabiera odrębny dramat. daj się objąć, frido. bądź poręczą autobusu w godzinach szczytu. bądź pędzlem, narzędziem
w kalekich rękach. obiecuję, że nie będę patrzył. napięcie między nami jest zbyt natarczywe.
uczyń mnie ślepcem, a staniemy się drżącą od gorączki mięsistą kulą na prosektoryjnym stole.

list do nataszy goerke
natasza, nataszka to popularne imię
i znamię na dorzeczu horynia.
stamtąd pochodzi rodzina płusów.
to tam w drugim pokoju umierała
moja matka. piła granatowy denaturat
denaturat w kolorze twoich oczu.
jesteś ostatnim stopniem wtajemniczenia
jak alkoholizm albo schizofrenia.
dlatego czekaj na mnie zawsze
w lubelskich domach publicznych
moich przyjaciół. na mnie – swojego pysia.
						

Kacper Płusa

rys. Piotr Michałowski

Korporacja
Korporacja ładuje w szkolenia marnuje
Gdy krzykniesz przerobią twój krzyk na melodię
Do korpo do korpo do korpo do korpo pamiętaj nakręcaj
Te biurka się ciągną
Aż hen po widnokrąg
Zasypiasz w szklarni zasypiasz w korpalni
Obudzisz się obudzisz się to nie jest sen
Teraz już wiem teraz już wiem teraz już wiem

Korporacja nakręca dynamicznie zachęca
Korporacja od rana rekrutów nakłania
Dynamicznie elastycznie dynamicznie elastycznie
Więc kręć się kręć wrotami kręć machiną kręć
produkuj kombinuj

Marta Marciniak
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OSTATNIA MYŚL PO PRZEBUDZENIU
Szybkie uderzenia miotełek w talerze.
Albo przesypujący się piasek. Dreptanie.
Jednak dreptanie. Tuptanie karalucha po
podłodze. Gorąco. Karaluchowi też pewnie
gorąco. Zatrzymał się, ociera pot z czoła,
z karku, ze zgięć w łokciach. Szelest kroków
owada wplata się początkowo w melodię
budzika. Kroki ucichły, karaluch poszedł,
melodia narasta. Starczy. Teraz odgłosy
zza okna. Przefiltrowane przez bawełnianą
zasłonę, przez siatkę na śmiercionośne
owady, przemieszane z dźwiękiem drewnianych dzwonków zawieszonych pod framugą. Piętro niżej, chodnikiem przejeżdża
ktoś na rowerze. Powoli, ból w kolanach
ogranicza prędkość z jaką obracają się
koła. W koszyku, który jest przymocowany
do bagażnika, nie do kierownicy, postukuje
szkło butelki, słoika, naczynia. Rower zwalnia jeszcze na wysokości okna, wymija osobę idącą z naprzeciwka. Kobietę. Kobietę
z walizką, z wózkiem na plastikowych kółkach. Kobieta nie odrywa właściwie stóp

od ziemi, wózek jest ciężki albo kobieta nie
musi się spieszyć. Podzwania metalowymi
bransoletkami. Przez ulicę, na drugą stronę wąskiej ulicy przebiega pies. Chce zawrócić, zmienia zdanie, zatrzymuje się na
środku ulicy, omiata ogonem asfalt, niepewny, dwa kroki w tył, dwa i pół w przód,
wraca. Pauza. Nie ma psa. Stęknięcie lekkich, wiklinowych drzwi w sklepie naprzeciwko. Kolejne stęknięcie. Ktoś wychodzi,
ktoś inny wchodzi, ocierają się o siebie ramionami. Na chodnik spada kilka monet,
wyślizgnęły się z dłoni, która nie trafiła do
kieszeni. Jedna z monet toczy się zbyt daleko, by chciało się po nią schylać. W sklepie,
w podniesionych głosach, męskich, rozwija
się dialog, kłótnia. Cisza. Albo rozmówcy
przeszli w szept, syczący słowami, co prześlizgują się przez zaciśnięte usta. Na pierwszy plan przebija się radio ustawione na
sklepowej ladzie, wiadomości odczytywane bez emocji, z kartki. Gdzieś dalej, w kierunku, z którego przyjechał rower,

pojedynczy okrzyk. Zawołanie wznosi się
zaczepnie, przemazane agresywnym nalotem. Odbija się echem w przeciwległym
krańcu ulicy, od ścian, od balkonów o niskich balustradach. Z jednego z nich, po lewej od okna, najbliższego, melodia nucona, fałszywie, dziecięcym głosem. Dziewczynka niepewna słów wymyśla inne, nieistniejące. Przerywa. Mówi do siebie. Siada
na nagrzanych kafelkach, odwraca głowę
w stronę wnętrza mieszkania, odpowiada,
bo ktoś zapytał. Śmieje się, drobne kamyki
w jej gardle. Na poręczy balustrady przysiada ptak, dziewczynka znowu się śmieje,
tym razem ciszej, żeby nie spłoszyć. Ptak
robi kilka kroków, przesuwa dziobem po
skrzydle, jedno pióro, drugie, trzecie, kolejne. Podrywa się, szeleści, zakreśla koło
w zgęstniałym powietrzu, ląduje na parapecie okna. Zagląda do środka, patrzy. Ja
patrzę.
Alicja Sawicka

Sekret Alicji S.

(Zadanie warsztatowe)

Lizać podeszwy ktoś jej próbował
Ktoś inny dawał batona
Bo od niej głównie zależy
Kto w roku tym zgarnie Trytona
Włosy ma rude
Spojrzenie mordercy
I sprzeciw jest jej obcy
Boją się więc wszystkie dziewczyny
I boją się też chłopcy

Siłę czerpie jak Samson
Źródłem płomienne włosięta
Jej słowa często ostre
Riposta zawsze cięta
Ma szacun wśród elit
Artystów aktorów
Lista jej zasług jest długa
Lecz co jak się wszyscy dowiedzą
Że nie zawsze była ruda

…

Bo prawda jest taka
Drodzy famowicze
Porzucicie tą myśl z mogiłką
Że nasz uber juror
Ma pewną słabość
Gdyż kiedyś była blondynką
Maksymilian Salski

w torebce ma paszport i majtki na zmianę
mamusia kupiła Ci już wszystko
pomiędzy jednym gofrem a drugim

Trzy kilometry szczęścia
ustrzelonego na promenadzie
„piątek to weekendu początek, a my wciąż najgorzej opaleni”
Maskotka za 10
jak kamień filozoficzny

„bez maskotki kurwa nie odejdę”
krzyk na długość
ulicy jak lody kręcone XXL

zaciski idealnie
w środek

tatuaż z orłem sczerniał mu ze złości
kiedy
wypatroszone gnothi seauton
spadło na głowę wraz z chińskim lampionem

pomiędzy jednym gofrem a drugim
najważniejsze są techniki łowienia

duszno tutaj i najchętniej pozabijałabym już wszystkich
pomiędzy jednym gofrem a drugim

dziewczyna w getrach w lamparcie cętki
naburmuszona sprzedawczyni malin
czerwone manicure księżniczki
wydaje resztę

– Magda, podaj pani pistolety i karabiny
Leżą tam za puszką z glutami
I za gumowym cycem.
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Julia Łapińska

geometria

na smyczy

nie bierz tego do siebie
i ust trójkąt w kręgu
znajomych wpisać łatwo
w granice (o)błędu ostre
jak wierzchołki góry lodowej
spadki równe wpadkom
niwelacje próżne jak wiersze
wyprane w perwollu

schizofrenia

trzymam się krótko
żeby się nie zgubić
myślenie źle robi mi na głowę nogi
i ręce nie wiem w co włożyć
żeby nie między młot o kowadło
własnego losu

już nie wpadniemy na siebie w empiku
między szymborską a teraz rockiem
teelka mamry czwarta czterdzieści
rolka papieru skończy się w końcu
twarz na nogi wtedy postawię
i włączę radio na fale długie
gadać do siebie raczej nie przestanę
moje dzieci nie są twoje
chociaż rodzę je posłusznie
urojona ciąża marzeń
to jedyny wspólny owoc
uwięziony już na zawsze
między głową a wargami
Monika Kapela

Oddalenie

(Zadanie warsztatowe)

Niełatwo ją zadowolić. Kiedy wstaję rano i zsuwam z siebie kołdrę, ona wolałaby widzieć
coś innego.
Tu przyciąć, tam obciąć, tam wyciąć.
Niełatwe rzeczy.
Kiedy po prysznicu staję rano przed lustrem i zsuwam z niego zasłonkę z pary wodnej
ona wolałaby patrzeć na włosy sięgające dalej
niż tylko do karku.
Przynajmniej do ramion, może i do łopatek. Najlepiej ładnie związane, by móc je uwodzicielsko rozpuszczać na oczach innych
W szafce pod zlewem wolałaby czytać coś innego. Na każdym flakonie, buteleczce i opakowaniu
o dwie litery więcej z przodu
plus zamiana
jednej w środku.
Chyba że napis na którymś z nich byłby po polsku – wtedy zupełnie inny wyraz.
Ubrania chciałaby ona brać nie z szuflad i półek wysokiej, wąskiej szafy, lecz z czeluści wielkiej, wystawnej garderoby.
Zupełnie inne ubrania.
Choć w sprawie ubrań jest bardzo niewielki progres. Pod wiszącymi w szafie skórzanymi kurtkami, kataną i garniturem, przykryta kowbojskim kapeluszem, leży
wypchana reklamówka.
Choć po nią mogę sięgać tylko, gdy jestem na wyjeździe lub rodzice siedzą jeszcze w pracy.
Idąc na ulicy, ona chciałaby być widziana jako ktoś inny.
Czasem pragnęłaby być pożerana wzrokiem przez zupełnie obcych ludzi.
Ubierałaby się wtedy wybitnie prowokująco.
Choć w sprawie pokazywania się innym jest bardzo niewielki progres. Gdy jestem na wyjeździe lub kiedy mam gości
a rodzice są jeszcze w pracy
pozwalam jej być b a r d z i e j. Męczy mnie to.
Bo ona naprawdę wiele rzeczy chciałaby urządzić inaczej. Życzyłaby sobie iść przodem, na wierzchu, w pełnej okazałości. A musi się kryć
Do końca życia chować się we mnie:
w czaszce
gdzieś między żebrami, po lewej stronie klatki piersiowej
Paweł Walentynowicz
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No chodź, Darek

(Zadanie warsztatowe)

Widzę nas, Darek, na tych wspólnych
spacerach. Mieszkalibyśmy w Krakowie,
wysłuchiwali melancholijnego szczekania
burków, próbowali opiewać okaleczony
świat. Kupowalibyśmy obwarzanki od kobiet, przypominających siedemdziesięcioletnie dziewice z Macondo. Karmilibyśmy
nimi gołębie i strzepywali sobie okruszki
z kącików naszych ust. Odbijalibyśmy się
razem w sklepowych szybach i przymierzali golfy, te od projektantów albo te
z sieciówek. Dużo rozmawialibyśmy o samoakceptacji i oddałabym Ci wszystkie
kupony do zniżek. Gdybyś chciał, moglibyśmy przebierać w tych samych koszach w
lumpeksach.

i nie złościłabym się, gdybyś między szamponami chciał rozstawiać zapachowe świeczki.
I pasuje mi Kraków do nas i nie miej mi za złe,
że w tym Świnoujściu nie ma, za chuja,
dorożek.

Widzę nas w kawalerce, gdzieś na Kazimierzu, jak budzą nas te same promienie
słońca. Chodziłabym rano po bułki, odprawiała z kwitkiem młodego boga, przychodzącego
spisywać stan gazomierza. Pozwoliłabym Ci
trzymać kosmetyki na całej długości wanny

Tylko chodź już, Darek. Musisz przecież widzieć, jak bujam się na prowadzonych przez Ciebie spotkaniach, jak z braku Ciebie udziela mi się choroba sieroca. Widzę, jak obracasz w dłoniach lepiące się na brzegach karteczki. Jak

Ale ja jestem elastyczna, Darek. Mógłbyś nam wybrać miejsce do życia i niechby to były choćby Skierniewice. Pozwoliłabym Ci nawet na większe szaleństwa, jak
kupno jamnika albo swetra w romby. Na
przejawy męstwa, jak montowanie anteny
satelitarnej i oplatanie lampkami choinki
na święta. Na rozbijanie namiotu, ilekroć
spędzalibyśmy urlop, wysłuchując drozdów w pozamiejskiej głuszy.

Darku. Ach mój Darku, Darku
Bogowie zstąpili na ziemię i są wśród
nas. Wiem to doskonale od piątku. Odkąd
zobaczyłem Cię na dyskotece. Świat jest
chujowy i zły. Życie jest jak papierek z cukierka – rozwijasz, oglądasz, wyrzucasz.
Jak podbiłeś taki najebany to najpierw trochę się spłoszyłem. Pamiętam dobrze ten
moment. Muzyka swoje a my swoje. Tańczą przede wszystkim dwa palce w każdej
dłoni, reszta ciała sztywno. Podobały mi
się twoje ciemne okulary i muskularna sylwetka. Wyglądałeś jak słońce zachodzące
nad deltą Nilu. Co ja mówię. Wyglądałeś
jak Cheops. Błyszczałeś jak zagadka Sfinksa, która pokonała minotaura.
Piszę, bo wiem, że też Ci się spodobałem. Po prostu to czuję. Nie pytaj
mnie jak i czym. Nie trzeba wiele.
Dwóch ziomeczków z Legionowa, czapki z daszkiem, ramię w ramię. Ja i ty możemy popłynąć przez świat jak przez

No więc chodź, Darek. Przytul, pogłaszcz, kochaj. Aż popierdoli nam się
w głowach od tego dobrobytu, aż lepszy
stanie się świat.
Tylko mów, mów do mnie Angela, bo
ja mam słabość do Psów Pasikowskiego,
a Ty jesteś jak Franz, jak bohater. I ja cenię
w Tobie tę autentyczność, Darek. To, że
mogłeś zostać Bogusławem Lindą, a zostałeś sobą.
Joanna Pachla

(Zadanie warsztatowe)

ten błyszczący, glazurowy parkiet. Ocean tancerzy nieświadomych swych ruchów i szarpaniny w pajęczej sieci Eurydyki i Erosa. My w nim. Ty jak wyluzowany Jezus, pracownik sklepu eko, neobuddysta szanujący prawa kobiet, miłośnik duetów ujskich, w których jedna
osoba podpala się na koncercie a druga umiera z przedawkowania narkotyków jeszcze przed wydaniem pierwszej
płyty. Ja jak Hermiona Granger. Bohaterka znanej powieści o Harrym Potterze, zawsze taka mądra, zawsze taka
akuratna, taka przykładna. Lepiej –
Zeus. Pan Olimpu, kierownik sklepu
z chińskimi zabawkami, taki co to lubi
zapalić a i wypić mu nie zaszkodzi.
Chciałbym obejrzeć z Tobą całego
youtuba a potem znaleźć jeszcze chwilę
żeby popatrzeć bezstronnie w okno. A potem niechcący spojrzeć sobie w oczy.
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delikatne są te palce, że aż mogłyby wyplatać ludowe kilimy. Patrzę na Ciebie
i myślę, że razem bylibyśmy szczęśliwi.
Wkładali do żołądków nadmorskie gofry,
czasem też kebaby. I nie pocili się pod
pachami, nie łysieli, nie tyli.

A potem już chcąc nie chcąc całować się
do końca świata. Świat na pewno skończyłby się zmierzchem naszych pocałunków.
Odezwij się.
Lisku.
Mateusz Marek

rys. Piotr Michałowski

Debiutanci
Mateusz
To jest ten dzień. Dziś na pewno wyjdzie
na miasto. Wcześniej zadzwoni do kogoś
i umówi się w konkretnym miejscu o konkretnej porze. Będzie to miejsce, które zna
i w którym był już wiele razy. Spotkanie ustawi na godzinę dziewiętnastą tak, by dotarł
tam zanim zacznie się ściemniać.
Tym razem nie będzie to samotne
spontaniczne wyjście. Nie wejdzie do kina
jak ostatnio. Nie usiądzie w ciemnym pomieszczeniu pełnym ludzi. Nie będzie odczuwał niepokoju za każdym razem, jak nowi
widzowie wchodzą na sale. Nie będzie drżał
na myśl, że ktoś podejdzie i powie: „Ja tu siedzę.”. Nie będzie odczuwał wstydu rodzącego się wskutek tego absurdalnego lęku.
Przecież dokładnie wie, że usiadł tam gdzie
mu bilet nakazał. Zanim to zrobił, sprawdził
kilka razy literkę rzędu i numer fotela. Nie
będzie bał się, że pracownik kina, który
wchodzi na salę co dwadzieścia minut, nakryje go z kamerą i każe mu przed wszystkimi, ojcowskim tonem, opuścić pomieszczenie. Nigdy przecież nie miał kamery, bo się
ich krępuje, jak wszystkiego, co choć jednym
mechanicznym okiem mogłoby mu się przyglądać. Nie będzie siedział spięty, spocony,
z bólem brzucha i drgającymi dłońmi. Nie
będzie cały czas myślał o tym, czy go ktoś
z tyłu zaatakuje nagłą prośbą o nie kręcenie
się albo odsłonięcie ekranu. Tak nie będzie,
bo dzisiaj nie wybierze się kina.
Nie wybierze też miejsca w pobliżu stacji benzynowej. Nie zaryzykuje, że mała,
zbłąkana iskra pochodząca z grillowego pikniku, które o tej porze roku odbywają się
wszędzie, dostanie się w pobliże paliwowych
oparów, co spowoduje potężny wybuch
i zmiecie go z powierzchni ziemi, ale nie zabije. Nie od razu. Będzie leżał przywalony
palącym się fragmentem auta, a płomienie
będą powoli wgryzać się w jego niepozbawione czucia ciało. Kęs za kęsem będą go
pochłaniać, od stóp, po włosy. On będzie
krzyczał do momentu, aż ogień pożre jego
usta, ale nikt go nie usłyszy.
Nie wybierze też zatłoczonego miejsca.
Nie narazi się na przypadkowe zderzenie
z innym człowiekiem, które w prosty sposób
mogłoby się przerodzić w wymianę zdań,
której on nie podoła. Przeciwnik zobaczy
jego słabość i chcąc przyszpanować przed
znajomymi siedzącymi obok, uderzy go raz,
nie mocno, ale wystarczająco, by stracił równowagę i walnął karkiem w oparcie ławki,
wskutek czego złamie kręgosłup i zostanie
przykuty do łóżka na całe życie.

Nie będzie to także jedna z kameralnych kawiarni. W żadnej z nich jego noga już
nigdy nie stanie. Nie po tym, jak dwa lata
temu wyszedł z takiego lokalu, a stojąca
przed nim grupa zakapturzonych gości przyglądała mu się ukradkiem planując na niego
atak. Wiedział dokładnie, że spiskują przeciwko niemu, że dorwą go jak tylko ruszy
z miejsca i znajdzie się w jakimś mniej zatłoczonym i ciemniejszym otoczeniu. Ogłuszyliby go, potem kamieniem miażdżyliby mu
palce u rąk, przypalaliby go zapalniczkami
i rozszarpywaliby jego skórę kluczami od
swoich brudnych, rozpadających się klatek
schodowych. A wszystko przez to, że wypił
kawę, na którą ich nie stać. Właśnie przez to
umierałby z bólu w ciemnej uliczce, gdyby
nie to, że pod kawiarnie podjechała taksówka, którą zamówił zanim wyszedł z lokalu.
Z czarnych wizji wyrwał go alarm telefonu wzywający do zażycia tabletki. Wysunął
szufladę biurka, wyjął zielonobiałe opakowanie i połknął jedną pigułkę, zapijając wodą.
Schował twarz w dłoniach i środkowymi palcami zaczął masować zamknięte oczy. Powtarzał sobie w myślach rady terapeuty
i starał się skupić na pozytywach. Tkwił tak
w bezruchu przez chwilę, czekając, aż
napięcie minie. Gdy otworzył oczy zaczął
nerwowo rozglądać się po biurku. Poczuł
nagłą panikę, typową dla sytuacji, w której
gubi się z oczu coś cennego, co zawsze trzyma się w tym samym miejscu. Uspokoił się
odkrywając rozłożoną gazetę. Wydobył spod
niej swój talizman szczęścia – mały nożyk do
rzeźbienia w drewnie, który dostał od dziadka na trzynaste urodziny. Przyglądał mu się
z ulgą i ścisnął mocno w geście ochrony
swojego największego skarbu, po czym
schował go do kieszeni, bo nigdy nie wychodził bez niego z domu.
Kamil
Podciągnął rękaw bluzy i spojrzał na zegarek. Wyciągnął z kieszeni telefon, jednym
ruchem palca odblokował ekran i sprawdził,
czy nie ma nowych wiadomości. Poszedł do
pokoju rodziców i upewnił się, czy za chwilę
wychodzą na spotkanie ze znajomymi. Gdy
otrzymał pożądaną odpowiedź zerknął na
zegar z wahadłem wiszący między krzyżem,
a reprodukcją „Pocałunku” Gustava Klimta.
Przeniósł się do kuchni, otworzył lodówkę,
chwilę popatrzył na rzędy najróżniejszych
produktów i zaraz ją zamknął. Rzucił okiem
na godzinę wyświetloną przez kuchenkę mikrofalową i usiadł na taborecie. Wyciągnął
telefon i ponownie sprawdził wiadomości.
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Brak nowych smsów nie zdenerwował go.
Wiedział, że wszystko jest dopięte na ostatni
guzik i będzie dokładnie tak, jak sobie
zaplanował.
Wrócił do swojego pokoju i sprawdził,
czy dwie butelki czerwonego półwytrawnego
wina stoją na swoim miejscu. Po raz któryś
skontrolował ustawienie jeszcze niezapalonych świeczek i spojrzał, czy w szufladzie
biurka leży zapalniczka. Upewnił się, czy
ściągnięty film jest z lektorem i czy jakość
jest wystarczająco dobra. Na koniec uruchomił Winampa i sprawdził, czy zapisana playlista włącza się bez problemu.
Położył się na rozłożonej kanapie i po
raz kolejny wyciągnął z kieszeni telefon. Po
odblokowaniu uśmiechnęła się do niego
brunetka o zielonych oczach i małym delikatnie zadartym nosku. Na ten widok westchnął przeciągle i odwzajemnił jej uśmiech.
Odłożył komórkę na bok, zamknął oczy i zaczął wspominać ich ostatnie spotkanie.
Siedzieli na tej samej kanapie, która
wtedy nie była rozłożona. Ona ubrana
w dżinsowe szorty i białą bluzkę, opierała się
po części o tył siedziska i o niego. Uważnie
oglądała komedię romantyczną, co chwilę
śmiała się i zerkała w bok sprawdzając, czy
on reaguje podobnie. On, patrzył tylko na
śniadą cerę jej ramienia obnażonego przez
luźną bluzkę. Odkryty fragment przedzielało
na pół kremowe ramiączko wpijające się
w jej biszkoptowe ciało. Pragnął być tym materiałem, przylec do niej, wtopić się w nią.
Jego oczy świdrowały białą bluzkę, przez którą delikatnie prześwitywał biustonosz. Widział niewielki fragment koronki okalającej
miseczkę i zapamiętał jej wzór, jak również
dźwięk swojego przyśpieszonego oddechu
oraz to, jak bezskutecznie próbował nad nim
zapanować. Ona, siedziała niewinnie z nogą
założoną na nogę, poprawiała rozpuszczone
włosy i co jakiś czas sięgała po słone paluszki. On, nie panował nad swoim ciałem i myślami. Dyskretnie spoglądał na zegarek
i oczekiwał końca filmu.
Po hollywoodzkim happy endzie całowali się przez pół godziny. Obejmował ją
prawą ręką, a lewą błądził po jej odkrytych
nogach i kierował dłoń coraz wyżej. W momencie, gdy jego oddech zaczął zagłuszać
płynącą z głośników muzykę, ona, trochę zawstydzona, stanowczo cofnęła jego dłoń.
Tamtego wieczoru nie było wina i świeczek,
a film był za ciekawy. Jego myśli były zbyt
szybkie, było ich za dużo, o wiele więcej niż
pozwalały mu na to dłonie i ona. Teraz będzie inaczej.
Właśnie zaczął tworzyć scenariusz

dzisiejszej randki, ale z fantazji wyrwał go
dźwięk przychodzącego połączenia. To
była ona. Mówiła, że nie może przyjść, bo
źle się poczuła, że przeprasza, i że na
pewno to sobie odbiją. On, z troską pytał,
czy może jej jakoś pomóc, łagodnym tonem zapewniał, że nie jest zły i obiecywał,
że jutro ją odwiedzi.
Po skończonej rozmowie cisnął z całej
siły telefon o ziemię i kilka razy uderzył
pięścią w ścianę. Na kostkach pojawiła się
krew, którą odruchowo zlizał i wytarł drugą
ręką. Zebrał z podłogi rozwalony na trzy części telefon, poskładał go i sprawdził, czy działa. Ekran był pęknięty, ale mógł z niego
korzystać.
Michał
Rozglądał się po pokoju, leżąc bezwładnie jak porzucony manekin. Błądził wzrokiem po pułkach z kolekcją gier na Xboxa.
Każdą z nich przeszedł przynajmniej raz.
Mógłby kupić którąś z nowych pozycji, ale
granie przestało go bawić. Teraz wszystkie
RPGi, FPPy, FPSy, TPPy, są dla niego powtórzeniem pewnej sekwencji, w której zmieniają się tylko detale. Gdyby nadal odczuwał to,
co wtedy, gdy przechodził pierwszych kilka
gier, pewnie jego kolekcja dalej by się powiększała. Chciał, by mogło tak być. By na
ścianie pojawiały się kolejne półki z nowościami. Tak by mogło być, gdyby chodziło
o coś więcej niż tylko stale powiększająca się
liczba gier zdobiąca jego pokój. Tak by mogło być, gdyby to było wyrazem pasji, chęcią
przeżycia emocji związanych z nowymi wyzwaniami, którym czoła stawia nowy bohater. Chciał, by za godzinami spędzonymi
przed ekranem i odciskami na kciukach kryło się coś więcej, coś, co rekompensowałoby
stracony czas i zdrowie. Żądał wrażeń i satysfakcji. Chciał poczuć jeszcze raz podekscytowanie, które towarzyszyło mu, gdy rozpakowywał nową grę i po raz pierwszy wkładał płytę do konsoli. Chciał zobaczyć na swoim ciele ciarki, jak wtedy, gdy oglądał zwiastun oczekiwanej gry. Marzył o ciekawości,
która przyprawiała jego nogi o drżenie,
przed każą nową misją, a nawet o gniewie
rodzącym się po kilku nieudanych próbach
przejścia na kolejny poziom. Najbardziej
brakowało mu tej sentymentalnej tęsknoty,
która nawiedzała go za każdym razem, gdy
ukończył wciągającą grę. Szybkie serie emocji odczuwanych za pośrednictwem wirtualnej rzeczywistości, pozwalały mu czuć się
przynależnym do realnego świata. Od czasu,
gdy potrzeba poszerzania kolekcji gier nagle
ustała, musiał znaleźć coś nowego, co pozwoli mu czuć, co odróżni go od sum pikseli
poruszających się po szklanym ekranie.
Spojrzał na wyłączony telewizor. Telewizja też się dla niego skończyła. Nie było już
ekranizacji, która zrobiłaby na nim wrażenie.

Obejrzał wszystkie filmy typu gore i snuff, od
włoskich klasyków po japońskie ekstrema,
przy których nierzadko opychał się frytkami
z keczupem. Udało mu się nawet znaleźć
w Internecie prawdziwe nagrania z przeróżnych egzekucji, ale to też na niego nie działało. Przestał wierzyć w coś, czemu przyglądał
się na monitorze. Co innego gdyby stał kilka
metrów od tego, co się na nim działo. Pewnie poczułby się jak wtedy, gdy po raz pierwszy oglądał Cannibal Holocaust. Przyjemny
strach napinający wszystkie mięśnie i rozluźniająca ulga po skończonej scenie już nie nachodzą jego ciała podczas seansów.
Skierował wzrok na szafkę nocną, na
której leżał niedojedzony kawałek pizzy,
a obok niego egzemplarz Buszującego
w zbożu. Zakładka tkwiła mniej więcej w połowie. Książkę kupił, gdy przeczytał gdzieś, że
Mark Chapman był jej wielkim fanem, a nawet czytał ją, siedząc na chodniku tuż po zabiciu Lennona. Szukając dalej, okazało się,
że nie tylko na niego ta książka tak zadziałała. Byli inni, którzy zabijali bądź próbowali zabić pod wpływem Buszującego w zbożu. On
jednak nie dostrzegł w tej książce nic niebezpiecznego, co mogłoby wywołać skrajne
emocje, co wzbudziłoby chęć przelania krwi,
nic, co chociażby kazałoby walnąć pięścią
w biurko po przeczytanym fragmencie. Przerwał lekturę w połowie i próbował znaleźć
ekranizacje powieści, ale nie udało mu się,
co utwierdziło go w przekonaniu, że nie jest
to wybitna pozycja.
Na szafce nocnej stało coś jeszcze. Dębowa ramka, za której szybką tkwiło zdjęcie
berneńskiego psa pasterskiego, była zwrócona w jego stronę. On był autorem tego
zdjęcia. Uchwycony na nim czarny pies z białym surdutem i brązowymi akcentami, stał
z szeroko rozstawionymi przednimi łapami
i uniesionym zadem. Miał otwarty pysk i wyglądał jakby się uśmiechał.
Po raz pierwszy od godziny podniósł
się z łóżka i wziął do ręki ramkę. Przyglądając się zdjęciu pomyślał, że to już najwyższy czas, że zasada sześciu miesięcy
już dawno została zrealizowana, a uczucie
pustki i straty minie, gdy w jego pokoju
znajdzie się kojec, a w nim szczeniak berneńczyka. Jak tylko jego rodzice wrócą
z urlopu, poprosi ich o psa, a oni na pewno się zgodzą. Do ich przyjazdu zostały
jeszcze cztery dni. Mógłby już teraz znaleźć w Internecie hodowlę z nowym miotem i zapoznać się z terminami, a nawet
wybrać potencjalne szczenię, ale wie, że
po tym wszystkim dni do powrotu rodziców będą się ciągnąć w nieskończoność.
Spojrzał na telefon komórkowy leżący
na biurku. Mógłby ktoś zadzwonić i powiedzieć, że jest domówka i żeby brał flachę i wpadał. Może nawet on sam powinien napisać do kogoś smsa z propozycją
wyjścia na miasto.
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Piotr
To był mały pokój z dwoma skrzypiącymi tapczanami, przez których obicie, gdzieniegdzie przebijały się sprężyny. Ich ostre
zwieńczenia nie kaleczyły jednak śpiących na
nich braci. Skóra starszego z biegiem lat
uodporniła się na ból wbijających się w ciało
małych drucików, a łóżko młodszego nakrywał dodatkowym kocem złożonym na pół, co
stanowiło
skuteczną
tarczę
dla
niewdzięcznych sprężynowych włóczni.
W rogu pokoju stało biurko, na którym leżało
kilka podręczników do drugiej klasy podstawowej, rozrzucone długopisy, zeszyty, pęk
kluczy, dwa puste kubki i telefon komórkowy. Stojący obok regał zdawał się być niepotrzebnym meblem. Znajdowały się na nim
zakurzone relikty dzieciństwa starszego
z braci: krzemień, pocztówka z wizerunkiem
Roberto Carlosa, pusta skarbona zrobiona
ze słoika i przebitego wieka oraz atlas zwierząt. To wszystko mieściło się na dwóch
z dziesięciu przegród. Rzeczy młodszego
z braci było trochę więcej. Leżały w skrzyni
stojącej obok jego łóżka. W środku tkwiła
masa zabawek, prawie wszystkie po starszym bracie albo kupione w prezencie od
niego. Drzwi od pokoju trzeba było zamykać
delikatnie, bo obklejona najróżniejszymi naklejkami szyba była pęknięta i mogła w każdej chwili runąć na podłogę.
Tak właśnie zrobił, spojrzał jeszcze na
młodszego brata, który usnął przy bajce lecącej z kasety VHS, nacisnął klamkę i powoli
zamykał drzwi, używając więcej siły w chwili,
gdy napotkały framugę, po czym delikatnie
odprowadził ją w górę, puścił i poszedł do łazienki. Na lewą dłoń nałożył piankę do golenia i rozprowadził ją po policzkach. Sięgnął
po maszynkę leżącą na umywalce, przystawił do twarzy i powoli ciągnął w dół. Usłyszał
jak ktoś wchodzi do mieszkania. Wyszedł
z łazienki nie odrywając ostrzy od miejsca,
w którym je zatrzymał.
W przedpokoju stała jego matka:
– Gdzie byłaś? – burknął.
– Nie tym tonem gówniarzu – odpowiedziała, zdejmując przy tym szpilki.
– Czemu młody ma podbite oko? – zapytał oskarżycielsko.
– Skąd mogę wiedzieć? Nawet go jeszcze dzisiaj nie widziałam.
– Dlatego się pytam, gdzie byłaś? – podniósł głos.
Spojrzała na niego z obrzydzeniem. Miał
maszynkę przyciśniętą do lewego policzka na
wysokości ust. Bez namysłu uderzyła go
z całej siły, otwartą dłonią w tamto miejsce.
Białe krople pianki do golenia rozbryznęły się
na ciemnopomarańczowej tapecie przedpokoju. Strumień krwi ściekał po jego policzku
kapiąc z brody na podłogę. Teraz on spojrzał
na nią, bez cienia zaskoczenia i grymasu bólu.
Zacisnął pięść prawej ręki i przez chwilę

zastanawiał się, czy będzie to sobie w stanie
wybaczyć. Potem przypomniało mu się, że za
drzwiami śpi jego braciszek.
– Co kurwa? Uderzysz mnie, ty mały niewdzięczny śmieciu? – wykrzyczała.
– Zamknij się – wycedził przez zaciśnięte
zęby. – Młody przed chwilą zasnął.
– I chuj mnie to obchodzi, to jest mój
dom i będę sobie kurwa krzyczeć jak mam
na to ochotę, a ty mi nic nie zrobisz. Wiesz
czemu? Bo jesteś niezdolnym do niczego
tchórzem, a nawet jeśli się odważysz, to cię
stąd najzwyczajniej wypierdolę. Rozumiesz?
Wymienię zamki i kochanego braciszka, to
sobie będziesz mógł na zdjęciach oglądać.
A teraz zejdź mi kurwa z oczu, ale najpierw
posprzątaj ten burdel. – Kończąc to zdanie,
trzasnęła drzwiami znikając w swoim
pokoju.
Wrócił do łazienki i nie zważając na rozcięte miejsce skończył się golić. Wytarł podłogę w korytarz i najciszej jak potrafił wszedł do
pokoju, zgarnął z biurka pęk kluczy i komórkę
po czym bezszelestnie opuścił mieszkanie.
Karolina
Przed
– Czy na pewno mnie równo umalowałaś? Wiesz przecież, że muszę wyglądać
idealnie. Od dzisiejszego wieczoru zależy
całe moje życie. Weź spójrz jeszcze raz?
Jest perfekcyjnie? Musi być. Bo wiesz Beatko, jak będzie coś nie tak, to się pogniewamy. Nie będzie mi twarz błyszczeć w tamtym świetle? Nie mogę przecież wyglądać

jakbym się spociła, czy coś. Taka błyszcząca się od potu, czy tam od światła twarz, to
coś najgorszego. Obejrzyj mnie jeszcze
raz. Tylko dokładnie. Wiesz, że ja się prawie w ogóle nie denerwuję. Tekst już przeczytałam parę razy to wiem, że się nie
machnę. Taka podniecona bardziej jestem. Już doczekać się nie mogę. A nawet
jak się gdzieś pomylę, to mi wybaczą jak
będę przepięknie wyglądała na wizji. Dlatego tak cię ganiam. A widziałaś moje paznokcie? Tak się zastanawiałam, czy nie
pomalować ich na czerwono, ale potem
pomyślałam, że jak będę trzymać ręce na
stole, to może ten kolor będzie odwracał
ode mnie uwagę. Dlatego postawiłam na
frencza. Takie delikatne paznokietki, to zawsze o klasie świadczą, no i będę spokojna, że widzowie patrzą tylko na mnie.
W trakcie
– Dzisiaj, tuż przed godziną trzecią
nad ranem, w Warszawie, doszło do brutalnego aktu przemocy, w skutek którego
zmarło dwóch młodych mężczyzn. Oto, co
zarejestrowała
kamera
przemysłowa.
Dzieci i osoby wrażliwe proszę o wyłączenie odbiorników. Na nagraniu widać
dwóch mężczyzn, którzy siedzą na ławce
w centrum miasta i najwyraźniej prowadzą
spokojną rozmowę. Po chwili w kadrze pojawia się kolejna dwójka, która powoli podchodzi do rozmawiającej pary i bez ostrzeżenia pierwszy z nich atakuje siedzącego
nożem w szyję. Po tym ciosie mężczyzna
pada na ziemie, a jego kolega zaczyna
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uciekać. Podczas gdy pierwszy napastnik
zadaje serię cisów nożem w klatkę piersiową ofiary, drugi rusza za uciekinierem. Po
chwili widać jak drugi napastnik chwyta
ofiarę, która próbuje się bronić. Nożownik
zadaje cios w brzuch ofiary, która pada na
jezdnię. Atakujący siada na tułów leżącego
i zadaje mu kilkanaście ciosów w szyję
i klatkę piersiową. Podczas, gdy dwóch
mężczyzn wykrwawia się na chodniku
i jezdni, sprawcy spokojnym krokiem oddalają się z miejsca zdarzenia. Policja bada
sprawę. Motywy zbrodni nie są znane. Jedyne co wiemy, to że zbrodnia ta nie miało
charakteru rabunkowego.
Po
– Gratuluję pani! Była pani bez–błę–
dna. Widzowie się w pani zakochają, w szczególności mężczyźni. Wyglądała pani prze–
pię–knie! Tylko następnym razem, gdy będzie pani informować o jakimś brutalnym
zdarzeniu, to proszę trochę ubarwiać tę historię. Wiem, że pani ma wszystko na karteczce i prompterku, ale jakby pani powiedziała, że ulice ociekały krwią, że bestie, które dokonały tego okrutnego czynu pozostają
na wolności i są wyjątkowo niebezpieczne
i do chwili ich schwytania każdy może być
mordercą, to wtedy byłoby i–de–a–lnie! Bo
wie pani. Jak ludzi się boją, to siedzą w domu,
a jak siedzą w domu, to oglądają telewizję,
a jak oglądają telewizję, to my więcej zarabiamy, a przecież tylko na tym nam zależy.
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