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Wstęp

Być może wydawało nam się, że wiemy coś o  izolacji, choć dla wielu była to izolacja
z wyboru raczej niż z  jego braku. Tym razem wybrano za nas – w obecnej sytuacji i  tak
duża część z nas powinna postrzegać to w kategoriach przywileju. Nie wszyscy mają tyle
szczęścia. W  tym trudnym czasie wraz z  autorkami i  autorami chcemy przesłać słowa
wsparcia nie tylko tym, którzy z  różnych przyczyn przebywają w  domach i  uczą się
funkcjonowania na nowo, ale także tym, dzięki którym w  ogóle możemy w  tej izolacji
wytrwać. Mamy świadomość, że bez wytężonej i  odbywającej się w  trudniejszych niż
zwykle warunkach pracy personelu medycznego, farmaceutów i  farmaceutek, służb
mundurowych i  nieumundurowanych, pracowników i  pracownic sklepów spożywczych,
osób składających się na cały skomplikowany łańcuch logistyczny, restauratorów
i  restauratorek, kadr zakładów produkcyjnych, osób odpowiadających za zaopatrzenie
naszych mieszkań w  wodę i  energię – nasza izolacja zdecydowanie bardziej
przypominałaby kadry z kolejnej części Mad Maxa.

Czy literatura może nam pomóc w  czasach trudnych i  niepewnych? Mamy nadzieję, że
tak. Wierzymy, że odpowiednie teksty literackie mogą zapewnić chwilę wytchnienia,
zrekompensować nam pewne ograniczenia mobilności i  kontaktów towarzyskich,
wesprzeć w  pracy, którą w  nowych okolicznościach musimy wykonywać, uzbroić nas
w  niekonwencjonalny obraz sytuacji, pomóc uporządkować zagubione niekiedy życie
wewnętrzne czy dać poczucie, że jednak nie jesteśmy w tym wszystkim sami.

Jak więc skonstruować literacką czternastodniówkę? Przede wszystkim chyba oddać
głos autorom i autorkom. Głównie z tego powodu nie zdecydowaliśmy się na nakreślenie
z góry osi tematycznej przygotowywanego projektu, bo sami piszący wiedzą najlepiej, co
i  w  jaki sposób chcą przekazać czytelnikom i  czytelniczkom. Wezwanie do napisania
tekstów doraźnych, traktujących o bieżącej sytuacji, wydało nam się raczej kiepskim, że
pozwolimy sobie na eufemizm, rozwiązaniem. Niech zakwitnie sto kwiatów – choć w ten
sposób skorzystajmy z eksplodującej wiosny.

Czternastodniówkę oddajemy w  państwa ręce w  formie elektronicznej. Trochę z  racji
zerowego budżetu, w  dużej mierze kierując się możliwościami formatów cyfrowych,
a  także po to, by odciążyć nieco kurierów i  kurierki. Całości nadaliśmy kolejność
alfabetyczną, biorąc pod uwagę nazwiska autorów i  autorek – taki układ uznaliśmy za
najbardziej neutralny.

Mamy nadzieję, że ten dość nieoczywisty, naszym zdaniem, wybór tekstów, nazwisk
i  tematyk przypadnie państwu do gustu. Zachęcamy do jak najszerszego udostępniania
plików.

Redakcja
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Ingmāra Balode

Zamknięte

Nie spuszczę cię z oka w ciemnościach

choć ciemność to ostateczny władca i sędzia

który ściągnął ciebie ze mnie, z ciebie – świat, ze świata jego zieloną skórkę

pomotał kolana i kable w chmurzaste odłamki

to właśnie śmierć, nic ponad, nic poza odkrywaniem śmierci

wszystko przeobrażone w ciszy

właśnie takie to miejsce

nie spuszczę cię z oka w ciemnościach

Otwarte

Coś w tobie jest otwarte, tak jak

to, że nie możesz zmusić kwiatu do zwinięcia się, tak jak

to, że gdy mija cię kot, nie możesz go zatrzymać, nie możesz wiedzieć, że

ostatnia noc lata jest otwarta w tobie,

gwiazdy przeskakują przez to, jak ci, których znasz,

czego się spodziewać, kobiety w żółtych sukienkach

napierają na niebo, napierają jak stopa na stopę

w ostatecznej nagości zaufania

nie da się tego ani zapisać, ani wypłakać, ani nawet wyśpiewać

cały ten bezmiar rozpada się, i nawet kropelka nie spada na ziemię

jak złoto, jak piasek – jesteśmy i przepływamy przez siebie,

jesteśmy wielcy jak giganci, jak zamki

niewidzialnie ciemni jak ptak,

który chowa się w konarach dębu,

i delikatni, owszem, ale w nas

kłębi się życie, które rodzi się na nowo

jak tycie

żółte promyki na

modrzewiu

(Tłumaczył Tomasz Bąk)
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Zofia Bałdyga

Otwórz usta

1.

Tyle sekretów, że aż stają w gardle, do tego na baczność.

Cielesne do szpiku kości. Nie podchodzi mi smak zwierząt.

Precyzja jest tutaj niezwykle istotna –

dobre dni żyją krótkim życiem.

Silniejsi milkną w dzień urodzin.

Tutaj na północny ciała, gdzie gwiazdy mają sens,

a pory roku to stan skupienia.

2.

W niedzielę rano starszyzna plemienia tworzy boga na swoje podobieństwo.

Jest raczej niemiły. Kiedyś byłam mała, już nie jestem. Już mu nie wierzę.

Trzymaj mnie blisko ziemi. Chcę ją przesypać między palcami, całą planetę.
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zanim zacznę znowu latać / musi minąć trochę czasu

Jak narysować kiedy albo potem? Nie wiem, ale intensywnie myślę o cieple.

Śniły mi się meduzy potomne wyrzucone na poobcierany brzeg.

Nie, nigdy nie miałam siostry, ale boli mnie symetrycznie.

Symetria może być z estetycznego punktu widzenia uznana za korzystną.

(ten wers jest poplamiony i obtarty)

Życzenia zastępuję dowodami. Coś tu kiełkuje. Uśmiech bezszelestnie się przemyka,

przechodzi w linie równoległe, wciąż czytelne. Maluję je na ciemno, nie bój się patrzeć.

Kiełki mają gorzki posmak. Noszę gorycz na rękach, inaczej nie uśnie.

Połóż mi dłonie tam, gdzie nas boli. Tutaj nasza wspólna pamięć się rozchodzi.

Przed nami ściana okien, uwaga na głowy.

Wróżono mi z fusów po parzonej po wschodniemu kawie,

z kształtów różowych skrzepów.

Nikt już nie widział wyrzuconych na brzeg meduz.
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pętle i zawroty

1.

Ciało jako miękkie, uśmiechnięte etui na płyny i drobne ciała stałe.

Kolekcja przybłędów się powiększa, ciało przyjmuje ciałka obce.

Układ współgra, nawet kiedy mrużę oczy.

Wszystkie nowe twarze zaczynają być do siebie podobne,

zanim zdążę nazwać kolory. Opłakuję je już teraz,

na wszelki wypadek. Zwierzę schwytane do klatki

opłakuje czas przyszły. Na końcu drogi

stoi masywny, chropowaty pomnik.

2.

Obietnica albo drogowskaz, a może to synonimy.

Zamiast map zbieram sny, dziwne obrazy szklanych domów

i wypadających zębów chowanych potem do kieszeni.

Nie zostawiaj śladów ani okruchów, mówiła.

Drogowskaz jest ciepły w środku,

obiecuje nudny raj pełen mleka.

Narrator mówi zbyt wiele,

ale jest przyjemny w dotyku.

Dotyk zagłusza akcję.

Ulicą maszerują młodsze sny.
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Marcin Baran

wiosna

byłym

trawa

rośnie w oczach

kruche palce źdźbeł

posłańców wieczności

łaskoczą nieśmiało

rogate podeszwy

(28 III 1985)

Ziemia poddana

Równiny pełne rzek i wiatrów,

sosen splamionych słońcem, płowiejących traw,

najpiękniejsze przestrzenie ziemskiego wygnania

przemienione w więzienia bez krat i bez murów.

Okrucieństwa przeszłości wydają się niczym,

gdy przemoc łagodnie przemija i powraca

zgodnie z rytmem pór roku,

wyplatając ze zmarszczek coraz starsze twarze.

(VII 1986)
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Kacper Bartczak

Skręt

z braku kapitalizmu

z braku komunizmu

jest spin z piłeczki

pingpongowej

elektryczek podskórny

globalnie nad ranem nie daje

pustego pokoju

wszystkie są pełne

jestem w gratach

przemysłu ścianki cząsteczkowej

poprzemysłowej

zjednoczony przed i po

przewodzony i przewodni

w odpadkach powietrza

w białkach śmieciowych

ściankach cząsteczkowych

spięcie bez opieki

podkręca mnie

na modłę tego

tego tego

wydawało się że jestem

spójny w funduszach

fabrycznie odporny ale wirnik

mi się rozkręcił śrubeczki

powylatywały
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Tomasz Bąk

Synogarlica

Jestem ostatnią osobą, która mogłaby śmiać się z  uzależnień, i  jest to miejsce, które

z  czystym sercem mogę polecić każdemu. Jasne, różne wątki dyskusji,

niedoinwestowany system profilaktyki i  leczenia, a  także to, że może i  są substancje

bardziej szlachetne od pozostałych, może niektórym z  nich towarzyszy uświęcona

tradycją szorstka romantyczność i  otaczająca je specyficzna aura, ale ostatecznie to

tylko zlepki pierwiastków, całkiem jak ty i ja.

Całkiem jak Maciek, sąsiad z  klatki obok, którego love-hate-love relacja z  jednym

z powszechnie wykorzystywanych w kuchni afrodyzjaków aż krzyczy, by się nią podzielić

ze światem, choć nijak nie pasuje do instastory.

Maciek przez całe życie kochał bezdomne psy i koty, które otaczał najlepszą na osiedlu

opieką, ale miał też pewien wstydliwy sekret, o którym mało kto wiedział. Gdy zamieszkał

sam, zainteresował się gotowaniem, które szybko stało się sensem jego życia.

Z  nieodłączną siatką na zakupy przemierzał alejki kolejnych supermarketów

w  poszukiwaniu tego jedynego produktu, który sprawi, że jego mieszkanie wypełni się

cudownym aromatem, którego pozazdroszczą wdrapujący się na piętro mieszkańcy

gierkowskiego bloku. Nie szukał drogi na skróty – przeklinał pod nosem wynalazców

Maggi i  kostek rosołowych i  nigdy nikogo nie częstował trucizną zawierającą któreś

z  powyższych. Składnikiem, który stał się jego umiłowanym, okazał się czosnek

granulowany. Za pierwszym razem wpadł mu do koszyka przypadkiem. Ktoś trącił go, gdy

w  najbliższym sklepie wybierał cynamon niezbędny do porannej owsianki, no i  torebka

z  białym proszkiem nieoczekiwanie wyrwała się z  półki. Rozpakowując zakupy, lekko

zdziwiony Maciek uznał, że skoro życie daje mu granulowany czosnek, to on zrobi sobie

panierowaną cukinię. W  tak niewinny i  pożywny sposób rozpoczęło się wielkie

uzależnienie, z którym walkę toczył do końca swych dni. Allium sativum podkreślał smak

pieczonego kalafiora i gulaszu z kotletów sojowych, szparagów wiosną i selera jesienią.

Czosnek stał się bazą marynat i  sosów, kotletów warzywnych i  dań jednogarnkowych.

Maciek obficie sypał go do wszystkiego, co naraziło go na liczne konflikty sąsiedzkie,

a  przecież jego relacje ze współmieszkańcami nigdy nie należały do łatwych, skoro

okalające blok trawniki upstrzone były miseczkami, garnuszkami i  pojemniczkami
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z wodą i jedzeniem dla bezpańskiej fauny. Nie wychudł ani nie przytył, jego oczy nie były

podkrążone, dłonie nie trzęsły się, a sam nie był ani nadmiernie zmęczony, ani

pobudzony. Dbał o to, by midinetki z okolicznych sklepów i sklepików nie dowiedziały się

o jego uzależnieniu, dlatego starał się nie kupować jednorazowo więcej niż przeciętny

zjadacz czosnku – góra dwie torebki na koszyk zakupów. Często zmieniał też market, by

nie wywoływać zgorszenia, no i regularnie wietrzył mieszkanie w taki sposób, by jak

najmniej uprzykrzać życie mieszkańcom osiedla. Zainwestował też w potężny,

połyskujący metaliczną czernią okap przypominający nieco telewizor LED. Gdy skończyło

mu się miejsce na czosnek w kuchennych szafkach, zaczął zapełniać nim szuflady biurka

i dość przepastną garderobę.

Zmarł w samotności, tej samej zimy, co babcia. Gdy spadkobiercy przetrząsali jego

mieszkanie w poszukiwaniu czegoś, co warto byłoby odziedziczyć, pod materacem

znaleźli sto osiemnaście torebek czosnku granulowanego marki Prymat.

Jaki może być morał z tej opowieści? Może taki, żeby nie dać się zgubić nawet wtedy, gdy

wszystko wokół prowadzi do zguby. Albo taki, że warto wystawić psiakom miskę z wodą,

gdy całe województwo obraca się w pustynię. I może jeszcze to, że czosnek faktycznie

jest afrodyzjakiem, ale tylko wtedy, gdy jecie go razem.
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Naiwne pytania

Co sprawiło, że nie było go słychać?

Jaka złośliwość rzeczy martwych

zatrzymała go za pierwszym razem?

Do którego morza spłynął patostrumień świadomości?

Czego moglibyśmy dowiedzieć się z niego o sobie?

A czego o osobie, która miała wypierdolić,

i nawet już miała bilet kupiony?

Przepraszam, czy nieopatrznie spaliłem jakiś komitet?

Błona kpiąco-jebiąca zdaje się nie kończyć, kropka rynku

kropka w kropkę przebywa w kropce. Zakładam własne,

inaczej, niż kolega z biura, który na czas wzajemnej izolacji

przygotowuje zapas odzieży w galerii za rogiem. Ale można i tak,

gdy kiedykolwiek czegoś ci brak, gdy odwracają się plecami,

by nie dać sobie przekazać. Choć tak naprawdę nie zmieniło się nic:

episkopatointeligencja po prawej, eksperci spraw wszelakich

okrakiem na barykadach, które postawił ktoś inny, a dla ciebie?

Autorski koktajl uprzywilejowania i wykluczenia, kostka brukowa

rozwiązująca palący problem skateboardingu u dzieci.

Niewidzialny ogon buldożycy ewidentnie macha psem.

spa
liłe
m
jak
iś k
om
ite
t?
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Jacek Bierut

***

Wyobraziła to sobie, już będąc w  porcie, w  miejscu, w  którym znalazł Gracjana jakiś

murzyn w żółtej kamizelce. I przetrzepał mu kieszenie. Nie było go tu, ale ona widziała, jak

tu leży. Ludzie widzą to, co chcą widzieć, a  to, co chcą widzieć, zwykle nie ma nic

wspólnego z rzeczywistością.

– Panie Robercie. I co ja mam zrobić?

– Nie wiem.

– To jest okropne miejsce – wskazała na nabrzeże.

– Tak. Kiedyś było przyszłością tego miasta, a kiedy przyszłość nadeszła, okazało się, że

to zasrane miasto nie ma żadnej przyszłości.

– Wie pan. Nic mnie nie zaniepokoiło. Nawet nie przyszło mi do głowy, że coś jest nie

w porządku.

– Zawsze tak jest.

Przyjrzała się jakiejś parze w  oddali, przytulającej się i  kontemplującej coś, czego ona

stąd nie mogła zobaczyć. Zobaczyć coś wcale nie oznacza rozumieć to, to wiedziała.

Widziała na przykład tę parę i wcale nie rozumiała powodu, dla którego tak się przytulają.

Bo jak rozumieć, że postrzegają teraz fakt istnienia we dwoje jako ważny ponad wszystkie

inne? Decydujący o tym, że od tej chwili ma się już nic nie zmienić?

– Mam pytanie. Czy pan rozmawia teraz ze mną zawodowo?

– Pani Arleto. Nie. Wręcz przeciwnie.

– Przeciwnie?

– Ja tylko słucham – próbował się chronić.

Napiła się najpierw wody z butelki. Gęstej. Pełnej minerałów. O smaku ziemi. Jakby nigdy

nie przeszła przez żadne filtry. Jak Gracjan, który opuścił własne ciało, rozdzielił się na

tego, który leżał na tym nabrzeżu, a  teraz czeka na jej decyzję w  kostnicy, i  na tego

drugiego, który wzlatuje ponad rufę zacumowanego obok oceanicznego drobnicowca.

Wznosi się, by gdzieś się zatrzymać, ale na pewno nie spaść przez jakiś ożywiający filtr

w dół i wrócić do niej, która stoi tu z innym mężczyzną i nie wie, co ma zrobić.
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– Muszę pana prosić o pomoc. Ja nie mam pieniędzy, żeby sprowadzić go do Polski.

– A rodzina?

– Ja się do jego rodziców nie odezwę za nic.

– Nie ma problemu. Może go pani pochować tutaj.

To sprowadziło Gracjana szybko na ziemię. Do portu. Aż usiadł na jej ramieniu. I zadrżał.

Jednak to, co zrozumiała ze słów Roberta, ani trochę jej nie uspokoiło. Może tylko w tym

aspekcie, że dotarło do niej, że rozumie teraz tylko to, co chce rozumieć, a chce rozumieć

tylko to, co nie ma nic wspólnego z sytuacją.

– Tutaj?

Było w  tym przerażenie, że swoją decyzją może przeszkodzić Gracjanowi w  jego

konsekwentnym przeżywaniu dzieciństwa o  wiele trudniejszego niż jej własne

i  prawdopodobnie czyjekolwiek. Ale także, że może wywabić go z  tej pośmiertnej

polatywalności i wkopać w to, w czym grzęźnie całe to miasto. W same rozczarowania.

Jemu to by się nie spodobało. To akurat było jasne. Nawet nie musiał, ale zerwał się

wiatr od oceanu. Tak silny, że musiała uważać, żeby zimne powietrze jej nie zatkało.

Zatkała dłonią usta. Nie zniosłaby Gracjana w swoich płucach. Nie w tym stanie.

– A co za różnica? Miejsce. Zwykłe miejsce. Na to każde miejsce jest dobre.

Pan Robert wyciągnął ręce w  górę i  porządnie się przeciągnął, jakby dopiero teraz się

obudził. A może jakby chciał ten wiatr wziąć na klatę? Bo Gracjan wciąż był konkurencją?

– Pani też może tu zostać.

– Tu?

– No pewnie.

– Ja?

– Pani.

Powiedział to ze źle skrywanym entuzjazmem. Nawet z  radością. Jakby już miał

projekcję filmu z  chwili, kiedy się budzą, nagraną z  kamery zawieszonej centralnie nad

ich wspólną poduszką. Trochę ją ucieszyła ta jego strasząca sama sobą wyobraźnia,

prawdopodobnie chorobliwa, która w końcu doprowadzi do nieszczęścia. Jego lub ją. On

nawet mógłby być ojcem obu jej synów. Może nawet nadawałby się do tego bardziej niż

Gracek. Przy nim mogłyby jej puścić wszystkie wewnętrzne hamulce.
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– Państwo nie byli małżeństwem.

– Nie byliśmy. Skąd pan wie?

– Dedukcja.

– Zmieniliśmy oboje nazwisko na Ludzie. To też się robi w Urzędzie Stanu Cywilnego. Nie

ślub, ale jak ślub.

– Piękne nazwisko. Gdybym został pani mężem, na pewno chciałbym je przyjąć.

Przyjrzała mu się dokładniej. Miał cerę grubasa, ale nie był gruby.

– Pan poprosił mnie właśnie o rękę?

Uśmiechnął się. Dość rozbrajająco. Trochę jak człowiek wyzwalający się z przytłaczającej

go monotonii.

– Rozmawiamy – rozłożył szeroko ręce.

Chce mnie przytulić, pomyślała. Nawet chciałabym, żeby mnie przytulił. Żeby naruszył ten

porządek znajomości granic, skoro jakaś siła spaja nas już w całość. Przyjemną całość.

– Tak sobie rozmawiamy, a mnie to kosztuje tak dużo, że chyba stanę się niewypłacalna.

– Chce pani wiedzieć, jak najtaniej zorganizować tu pochówek?

Podszedł do kartonu i kopnął go tak, że karton uderzył o pustą beczkę.

– Jak?

Zobaczyć, nie zawsze oznacza zrozumieć.

– Papierowa trumna, pani Arleto. Zapraszam panią na kolację.

– Kolację?

– Sama pani widzi.

– Co?

– Nie spytała pani, papierowa trumna? Cieszę się.

– Pan się cieszy?

(Fragment pochodzi z powieści pod roboczym tytułem Papierowa)
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Marcin Bies

***

1.

Dziurki nosa były już zapchane, w końcu od kilku dni wciągał proch, chyba w dupę by go wtarł, gdyby nie podał

mu ręki Jezus.

Był najebany, w  końcu od paru dni pił, akurat wypadł jakiś długi weekend, wiosna dawała o  sobie znać, kiedy

podał mu rękę Pan Jezus.

Akurat zataczał się, próbując uchwycić psie gówno w obleczony w dłoń worek na psie gówno, zatoczył się tak

niefortunnie, że wyjebałby się, gdyby ktoś nie podał mu ręki.

– wypierdalam – powiedziała

– ojej – odparł. – jak to?

– wypierdalam – powiedziała

jakimś cudem wciągnął jeszcze do lewej dziurki, odchrząknął, usiądź, Jezu, powiedział, skoro zostaliśmy sami,

musimy się jakoś tu urządzić, powiedział.

Jezus cierpliwie czekał na właściwy moment, ściślej rzecz biorąc, moment trzeźwości, niestety, zażywszy krople

do nosa, Jan zaczął wciągać to gówno od nowa.

Jezus stał nad nim, kiedy pochylał się nad kreską gówna, Jezus pochylał się nad nim, jakby chciał zasłonić go

przed deszczem albo wiatrem.

Jan wciągnął kolejną kreskę i oblizał kartę ze stacji benzynowej, którą zwykle rozdrabniał kryształy.

Różnica między „nad nim” a  za „nim” była taka, że gdy Jezus przylgnął do pleców Jana, ten pochylał się nad

stołem, a że Jezus, o głowę wyższy, spoglądał na to również, to widzieli mniej więcej tak samo znikającą białą

linię, a nad nią fakturę stołu, gładki blat, z tym że Jezus widział jeszcze fragment ściany.

Jan, nie czując już żadnej różnicy, wyprostował się i  ruszył do okna, żeby zapalić fajkę. Zatoczył się i  upadł,

prosto w ramiona leżącego na podłodze Jezusa.

– Muszę spierdalać – powiedział – już kończą gwałcić twoją żonę w krzakach. Muszę podać jej rękę.
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2.

Wypierdoliła w chuj od przyjebania, jakby po nic innego się nie urodziła, jak po to, żeby wypierdolić ode mnie

w chuj.

Odchodziła jednak z  pewną gracją, opartą wprawdzie na solidnym fundamencie braku skrupułów, ale

zachowując zewnętrzną godność, ładnie byłoby patrzeć do lustra, będąc nią w tamtej chwili.

Odeszła, odeszła, została po niej jakby Kana Galilejska, pamiętam, że szeptałem coś w  kiblu, a  muszla

klozetowa oddawała szept; wtedy podał mi rękę Pan Jezus.

– Idź tam, gdzie idą po śmierci złe psy. Te, które gryzły dzieci, a których właściciele nie sprzątali po nich gówna.

Które nie zaznały miłości, bo miłość do psa to jest miękka zoofilia, spanie z psem pedalstwo, a pies powinien

mieć łańcuch. Tam idź.

Nie odpowiedziałem; kiedy padały te słowa, poczułem ciąg w lewej dziurce. Wciągnąłem linię z rolki po workach

na psie gówno. Jest najlepsza do wciągania, a  między workami na psie gówno można schować zakazane

gówno. Żaden pies nie będzie grzebał ci w workach na psie gówno. Wciągnąłem to i wydałem z siebie jęk troski

o lewą dziurkę, która zdecydowanie bardziej boli.

– Głupi żart – powiedział Pan Jezus. – Idź tam, gdzie idą dobre psy. Które kochały ludzi, a  ich właściciele

sprzątali po nich gówno. Które spały i jadły z ludźmi, którzy kochali przyrodę.

– Czyli mam wypierdalać na drugą stronę tęczy, Jezu?

Cisza jak nieodwzajemniony gest podania ręki zastygłej w powietrzu.

projekcji zasady ekwiwalencji z osi wyboru na oś kombinacji

na kacu, jak zapalę, najebany też wzroku nie odwracam

na trzeźwo, po mefie, koksie, po wszystkim pozostaję wierny

na
dru
gą
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ę t
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Wojciech Bonowicz

Nieliczni

Niektórzy ale już nieliczni wierzą jeszcze

w nastanie nowego świata. Który będzie szczęśliwszy.

Kiedy piszę wiersz otwieram drzwi lecz nie wiem

dokąd prowadzą. Gromadzę w sobie ludzkie głosy

ale umierając będę pamiętał tylko kilka twarzy.

(Wiersz pochodzi z przygotowywanej książki Wielkie rzeczy)
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Robert Burton

Fragmenty o zarazach, plagach, morach

1.

„Kto (powiada mój autor) nie byłby przerażony, widząc ich kamienne serca, upór,

wściekłość, zaślepienie, gdy bez jakiejkolwiek szansy powodzenia narażają biednych

żołnierzy i prowadzą ich na rzeź, co można słusznie nazwać szałem dzikich bestii, który

ich bezsensownie wiedzie ku śmierci”: quis malus genius, quae furia que pestis itd.; jaka

plaga, jaka wściekłość sprawiła, że w  ludzkim umyśle zakiełkowała tak diabelska, tak

brutalna idea, jak wojna? Kto przekształcił to delikatne i  miłujące pokój stworzenie,

przysposobione do miłości, łaski i spolegliwości, w bestię szaloną i wściekłą, która dąży

do własnego zniszczenia?

2.

Królestwa, prowincje i  inne polityczne twory są tak samo podatne i  padają ofiarą tej

choroby, jak to udowodnił Giovanni Botero w  swoich pismach politycznych. „Tak jak

w  ludzkim ciele (jak to ujął) występują rozmaite zmiany spowodowane wpływem

humorów, tak i  w  republice lęgną się różne choroby spowodowane niepokojami

społecznymi”, co można łatwo zauważyć na podstawie konkretnych przejawów. Tam,

gdzie ludzie są uprzejmi, oddani Bogu i książętom, roztropni, zgodni i spokojni, zasobni,

szczęśliwi, witalni, gdzie żyją w  pokoju, jedności i  zgodzie, w  państwie właściwie

zadbanym z  miastami mądrze zbudowanymi i  ludnymi, ubi incolae nitent [gdzie

mieszkańcy żyją w  dostatku], jak powiada stary Caton, ubi bene, beateque vivunt [tam

dobrze się mają i są szczęśliwi], co nasi politycy uważają za główny cel istnienia państwa,

a co Arystoteles nazywał commune bonum [wspólnym dobrem], Polibiusz zaś optabilem

et selectum statum [stanem pozazdroszczenia godnym a  idealnym], tam kraj jest wolny

od melancholii, jak to było w  Italii za czasów Augusta, a  teraz jest w  Chinach i  innych

kwitnących królestwach Europy. Ale gdziekolwiek obserwujemy niezadowolenie,

powszechne skargi, żale, biedę, barbarzyństwo, żebractwo, zarazy, wojny, rebelie,

podjudzanie, bunty, spory, próżniactwo, rozruchy, wystawność, ziemie leżące odłogiem –
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wyjałowione, bagienne, pustynne itd., miasta w rozkładzie, miasteczka upadłe i zubożałe,

wsie wyludnione, w nich ludzie zaniedbani, szpetni i nieuprzejmi, to takie królestwo, taki

kraj jest zgnębiony, melancholijny, chory na ciele i pilnie wymaga reformy.

3.

Niebo nam grozi znakami: komety, gwiazdy, planety, wielkie koniunkcje, zaćmienia, opozycje,

kwadratury i wszelkie inne niekorzystne aspekty ich położenia. Atmosfera nawiedzana przez

meteoryty, rozrywana grzmotami i  błyskawicami, smagana gwałtownym gorącem lub

zimnem, huraganami, burzami, zaskakująca nieodpowiednią do pory pogodą; z  tego bierze

się niedostatek, głód, mór i  wszystkie epidemiczne choroby, które pochłaniają niezliczone

istnienia. W  Kairze co trzy lata (co poświadcza między innymi i  Botero) 300 tysięcy ludzi

umiera od zarazy, a w Konstantynopolu 200 tysięcy co pięć lub najwyżej siedem lat.

4.

„Wielu zapada na tę chorobę melancholijną (twierdził Levinus Lemnius) za sprawą

nieustannych studiów i nocnego trybu życia, a ze wszystkich ludzi to właśnie szkolarze są

najbardziej narażeni”; a  Rhasis dodaje: „i  ci o  najsubtelniejszym dowcipie”. Marcilius

Ficinus zalicza ją do pięciu głównych zaraz gnębiących studentów, ich przyjaciółkę,

w pewnym stopniu nieodłączną ich towarzyszkę. Warron z tych samych przyczyn nazywa

ich tristes philosophos et severos [smutnymi i poważnymi filozofami]; kostyczni, posępni,

oschli, zgorzkniali – oto epitety, jakimi się obdarza uczonych: Patricius z tego powodu nie

uważał ich za dobrych uczniów dla szkoły książęcej. Bo (jak utrzymywał Machiavelli) nauka

osłabia ich ciała, stępia ducha, gasi siłę i  odwagę, a  dobrzy uczeni nigdy nie są dobrymi

żołnierzami, co zauważył pewien Got, który przybywszy do Grecji, dostrzegł, że jego ludzie

palą tamtejsze książki, i zaczął ich powstrzymywać, wołając: „zostawcie im tę zarazę, która

z czasem spożyje ich wigor i bojowego ducha”.

5.

Niekiedy przyczyną śmierci jest siła imaginacji. Słyszałem o pewnym nieszczęśniku, który

przypadkiem znalazłszy się w towarzystwie rzekomo zarażonego dżumą (co okazało się
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nieprawdą), sam padł trupem. Innego dotknęła zaraza za sprawą wyobrażenia. Pewien

człowiek widząc, jak jego kompan krwawi, padł bez czucia. Inny jeszcze (jak Cardan

mówił za Arystotelesem) padł martwy (co jest charakterystyczne dla dam narażonych na

jakiś potworny widok), gdy zobaczył wisielca. Pewien Żyd z Francji (wedle słów Juana

Luisa Vivesa) przeszedł w ciemności bez żadnego uszczerbku po jakiejś kładce czy desce

przerzuconej wysoko ponad potokiem, ale gdy rankiem zobaczył, jakiego uniknął

niebezpieczeństwa, upadł nieżywy. Wielu nie uwierzy w prawdziwość tych historii, lecz

śmiać się będą i kpić z tych opowieści…

(Z książki Anatomia melancholii, 1621. Wybrał i przetłumaczył Michał Tabaczyński
na podstawie wydania: Robert Burton, The Anatomy of Melancholy, New York 2001)
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Marta Eloy Cichocka

oczy szeroko zamknięte

trzeba mieć oczy szeroko otwarte

żeby widzieć rzeczy takimi jakie są

trzeba mieć oczy szerzej otwarte

by widzieć je innymi niż są

trzeba mieć oczy otwarte jeszcze szerzej

by zobaczyć je lepszymi niż są

ale trzeba mieć oczy szeroko zamknięte

żeby zobaczyć to co czai się za nimi

(Z tomu Skrzyżowanie stu szlaków, 2019)

twój chłopak woli bacha

samotność w związku boli najbardziej

bo nikomu nie można pisnąć słowa

przyjaciółki myślą że masz lepiej

wielbiciele zmienili adres

dobre seriale już obejrzane

oliwki zjedzone i wyplute pestki

naczynia zebrane ze stołu i pomyte

pranie zdjęte z suszaka i złożone w kosteczkę

dzieci śpią zagonione do łóżka

własne i wspólne innych nie ma w planie

na nic fryzjer i pomalowane paznokcie

na nic pełnia księżyca północ i tęsknota

twój chłopak woli bacha i czyta jego biografię

zamiast rysować zamki palcem po twoim brzuchu
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na zawsze

pójdzie z tobą na spacer o zmierzchu na godzinę

na zawsze zapuści korzonki swoich rzęs

w twoim pustym sercu mogłaby być boginią

będzie przyjaciółką muz nieprzyjaciółką

krytyków nie zostanie kochanką żoną

nie będzie nigdy nie rozwiedzie się dla ciebie

nie urodzi ci zasmarkanych dzieci goniących

się po parkach polujących na ciszę i spokój

nie ugotuje ci obiadu nie zrobi awantury

że dużo pracujesz wracasz późno mało

zarabiasz zbyt mało ją kochasz a zdradzasz

myślą mową uczynkiem i wierszem przeciwnie

stworzycie swój trzeci świat na skraju poduszki

by wasze skronie w dwóch odległych domach

mogły zasypiać wtulone we wspólne marzenie

o miłości co karmi uskrzydla i nie przemija

i właśnie tego nikt jej nigdy nie wybaczy

(Z tomu Skrzyżowanie stu szlaków, 2019)
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Agata Cichy

All My Love. 19 marca 2020

z Azji przyleciały gawrony.

400 dziobów/minutę. 475 zgonów/dobę.

słowa niewerbalne. zapis jak machanie skrzydłami.

b.ardzo niewiele od nas zależy.

teraz będę niewyraźna. choć nikt nie pytał, czy chcę.

spojrzenie. najlepiej do wewnątrz.

najlepiej szare. nawet jak salto mortale.

za nisko. bez znaków szczególnych.

wir w żagiel. krakanie. kra.

póki noc, płynę pod prąd.

All My Love wbrew rachunkowi

prawd i podobieństwa.

nawet jak chcesz mnie dzisiaj rozdziobać,

wystarczy kropla. z ust do ust.

aby dostać się, musisz wykazać odrobinę determinacji.

nikt wprost nie poda ci adresu, pod którym schował się

koktajl bar ukryty za lustrem. rzeźnia numer pięć.
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Michał Czaja

antypieśń

ten styl jest lekko spo ́z ́niony porusza stare koła historii i mąci

ktos ́ przepisuje już kody wystarczy podmienić i rozproszyć dane

po pierwsze my tylko bez imion na pasku wyliczone są straty

zapisani w księgach jak naród wybrany jak szampan ws ́ród płci

jak ostatni faszysta z podniesioną głową

nie ma co liczyc ́ na kon ́ce s ́wiata te nigdy nie były tak proste

błędni kapitalis ́ci wymyślili inne wojny różnica jest taka

że nie walczymy o siebie a o redukcję wciąż warto próbować

bo miejsce które z nas się wyłoni wypluje żółć naszych motywacji

szarpiemy te losy szarpiemy siebie my istoty bez prawa

nie lepsze od kamieni

(Z tomu Rytm alg, 2020)

antypieśń II

podnosimy do potęgi ostatnie z najlepszych gromadki

rytm alg to nasz algorytm i chociaż bez nas będziemy w tym do końca

bez celu rzuceni w psie pole losowo wybrani rośnijcie siostry i bracia

towarzysze bez mowy głos niesie się po pustych polach

jak pieśń dronów tyle już ścierwa padło nam pod nogi

wymieszać te naczynia wymieszać te ciała i kroczyć przed siebie w obronie

dalej nie da się ciągnąć tego co znacie pęka żyłka

przetasujemy sztosy już wystarczy

tak kończy się człowiek zwierzę naród życie

(Z tomu Rytm alg, 2020)
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antypieśń III

nie ma powszechnej sprawiedliwości jest tylko rozszerzona lojalność

będziemy w tej wannie nawet jak ktoś się zesra

i jak wytłumaczyć że każdy oddech chce być oddzielny

że kończy się zapas masek dla jadalnych zwierząt odkażeni tracimy odporność

wybiorą najsilniejszych a później uzbroją w sprawniejsze skafandry

nie każdy z nas odleci nie każdy zaśpiewa bowiego w nowej tesli

dzisiaj wieki oddzielają plemiona wieki odsuwają od wybranych miast

las rytmicznie posadzonych drzew i ras które kłębią się na nizinach

widzialna ręka podniesiona na krzaki wykarczowane bagna osuszone

pięknieje horyzont aż pęknie złe baśnie wypuszczane miarowo dyktują wzniosłość

ta unosi się jak ciężki dym nad nowym davos gryzie w oczy zajmuje płuca

tylko policzcie nas później dobrze

tylko
policzcie

nas
później dobrze
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Michał Domagalski

Dokument bez tytułu

2.

Znowu pieprzenie o posiadaniu, jakby własność

nie była kradzieżą. Jakby można było coś posiąść. Rosną

domy sadzone w poprzek. Szeregi

szare jak człowiek. Więzi z przyrodą

zaciskamy mocno. Aż trudno złapać oddech.

Pijemy kawę zamkniętą w kapsułki, wiezioną

z daleka, zza gór tylu, zza wód tylu, że trudno uwierzyć

w istnienie tych miejsc, choć ponoć można tam być,

choć ponoć się tam bywa, choć są czasami stamtąd transmisje

o głodach i pożarach, to dla ciebie wyłącznie

wakacje od istnienia, to wyświetlana

w słabszej jakości symulacja,

uśrednienie tego, czym

żyjesz tutaj.

3.

Choć mieszkamy na wsi, to staramy się

udawać miastowych. Za oknem zamiast chat rzędem,

zamiast piaszczystych wzgórków – żurawie

wznoszące mieszkania pod klucz.

Zamiast sadu – sok, który może być

wiśniowy. Bez dodatku cukru,

laktozy oraz glutenu. Zawiera

za to śladowe ilości owoców

oraz orzechów arachidowych.



31

Za miastem jest las, za lasem bociany

mniej wyraźne niż Chełmońskiego.

Nie widujemy krów.

Albo nasze, a właściwie banków, samochody

jeżdżą za szybko, albo to przez przyciemniane szyby

dostrzegamy coraz mniej.

---

Pochodzenie zdradzają przyzwyczajenia,

choroby wrodzone, postawa nie zawsze

wyprostowana i chwytny kciuk.

5.

Siwy dym się wije za lasem, niedaleko, to

mieszkańcy domów z ogrzewaniem tradycyjnym

palą śmieci. Dzięki nim problemy wsi satelickich

nie są już tak małomiasteczkowe.

4.

Apokalipsa, jeśli już przyjdzie, zacznie się od dźwięku.

Dźwięku wiertarki zza ściany. Nasilającego się warczenia,

które zamieni się w obowiązek służby wojskowej. Przed ostatecznym

dniem usłyszymy jeszcze nie przejmuj się. Zanim wyjmiesz z kieszeni

zderzacz hadronów, zanim staniemy na wysokościach zadań, zanim

zadamy sobie pytania ostateczne, zanim zrobimy sobie dobrze, bo

tylko sobie warto robić dobrze, powiedzmy innym, że może jutro będzie

lepiej, chociaż żeby to sprawdzić, będziesz musiał jeszcze trochę

pożyć, przeżyć i zażyć. Ale do zażywania jesteś bardziej

niż przyzwyczajony. To nasza kultura. Przyzwyczajać się

i zażywać. Wierzyć w koniec. Po co więc panikować,

kiedy w końcu się odsłania? Apokalipsa.
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Olgerd Dziechciarz

dobra partia

Spuść zasłonę Spuść się jeśli masz odwagę Wejdź na wagę Nie waż słów

Daj się unieść Stąpaj twardo po ziemi ogrodowej Nie pozwól jej oddać

W obce ręce Bądź nieustępliwy Miej wątpliwości Na wodzy Oddaj się

Złóż władzę Sam nie poradzisz Załóż partię Zapisz się Zapłać składkę

Rzuć legitymacją Zawieś członkostwo na kołku Wierz w hasła i pogromy

Bądź jak wierny pies Daj mi swój głos A najlepiej dwa Trzymaj się mocno

Kurczowo Przepraszaj że tyjesz Powieś się skoro proszą Przepisz majątek

Zwódź się na pokuszenie Oddaj potrzebującym nerkę Nienawidź i krzycz

Aż powiedzą szlus Twoja wiara to sól Potrzebna im jak zeszłoroczny deszcz

zentzugabekeriaren

Komuś padło na mózg Wezwano ekipę śledczą Karetkę Karafkę

wypełniono winem Sąsiedzi się zbiegli Na szwach Opinie biegłych

były rozbieżne Dobry samarytanin trafił za kratki Wreszcie miał dach

nad głową Nie te okropne gwiazdy Stróż w boskie ciało wszedł jak

w masło Litania pochlebstw przyniosła owoce Chmury zasnuły niebo

Znajomy zaprosił na libację Były szparagi i szpalery Radio grało

i nakręcały się kamery Władze świeciły oczami Niewinnych uwinniono

Starych dobito Młodych postarzono złuszczoną farbą Służby ogłosiły

kolosalny sukces Wszyscy odpowiedzą życiem za braki w uzębieniu

(Wiersze pochodzą z przygotowanej do wydania książki Podest na piedestale)
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Darek Foks

2020, pierwsza połowa

Najprościej byłoby napisać

jak poeta Brecht w 1954,

że pracy pod dostatkiem,

że przyszedł mój przydział

chleba, ryżu, kartofli, jabłek,

fasoli i filmów z Kate Winslet.

I że widziałem bzy. Może

jeszcze to, że dziwnym trafem

w nocy nie czytałem eseju Mao

i listów Woltera, a nad ranem

i tak usłyszałem kosa, no ale

panu to akurat chuj do tego.

Najprościej będzie napisać,

że proste słowa tutaj wystarczą

i że trzeba mówić, jak jest.

Mówię, jak jest: to nie jest chleb,

to nie jest ryż, to nie są kartofle,

to nie są jabłka, to nie jest fasola,

a to są filmy z Julią Roberts.

To nie jest mój przydział.

Zabieraj pan to stąd i pozdrów

naczelnika, a ja tu popracuję

nad brakującym zapachem bzu

i ustalę, czy to na pewno był kos.

(23 marca 2020)
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Piotr Gajda

Czekając na barbarzyńców

Katastrofa dogoniła nas w połowie drogi,

chociaż jej zapowiedź wyprzedziła ją już na starcie.

I tak oto zwiastun okazał się czadem

cichym zabójcą duszącym jak dym z papierosa

w szczelnie zamkniętym wiwarium. Wszak

mówili o tym uperfumowani mędrcy; życie

to rodzaj klatki, w której nieustannie

dobijają się o widzenie skóra, mięśnie, kości

i serce. Pracując w różnorodnym tempie,

na matowy połysk znoszonej krwi, w wieku

pary i hipsterii, zużyły się w czasie daremnych

okrzyków żalu i strachu równych przerażeniu

hodowlanych zwierząt na zgliszczach

imperium. A jednak nawet podczas snu prometejska

wątroba wchłaniała najcięższe pierwiastki,

dławiąc się organiczną pestką imponderabiliów.

I wciąż dochodziły do nas wieści,

że huty szkła produkują szkło.
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Horrendum

Nie zdążyłem zamknąć ust i zalała mnie spieniona fala

nienawiści, choć spoczywał na mnie obowiązek, bym zachłysnął się

czyimś bluzgiem. Pana to oburza? Flegma, żółć, ropa

– wszystkie znaczenia cuchną wewnętrznym rozkładem,

stąd nie dziwię się, jeśli komuś mylą się kursy i zamiast nieść

koc ku piaszczystemu brzegowi rzeki, dźwiga na plecach wór,

który wyniósł z rzeźni. Lecz zaprzeczam, że po to zbiera się mu

woda w płucach, żeby miał czym pluć. I nie twierdzę, że gromadząc

treść w żołądku, staje się mędrcem. Inne jest jego chorobliwe przeznaczenie,

które jako człowiek o niskich pobudkach nazwę horrendalnym.

tre
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Maria Halber

przepowiedziano

teraz spowiło czarne, w tym czarnym: kropki

kreski, drobny śnieg. czas? czas zbiegł się

w kieszeni świstek – losowa przepowiednia:

będziesz już tylko jeździć tramwajem

będziesz już tylko czekać, wypatrywać

czaić się

idzie coraz gorzej, przepowiedziano –

przyczaiłam się; z czarnego wyrosło miasto

z miasta: ogrom historii marnych, w jednej z nich

– pstryk, czekanie

w jednej z nich wypatrzysz śnieg

przystanek na żądanie, psy

a lepkością było lato zachłannie wyrwane z miesięcy poprzednich

ich ciepłego jeszcze środka, nużąco spójny rytm czekania panien

w kwiecistych sukienkach, w espadrylach. pewna oczywistość zdarzeń:

że snuło się wątki o kolegach, o koleżankach, że mówiło się chodź

dochodziło w pięć minut. teraz lepkość, w rękach siatki z lidla, z biedronki

i o rozjazdach oczywiście, oczami po chodniku, po ulicy. to jest być

to jest mobilność, szczekaczka informuje. przewóz tłuszczy do zajezdni

widziałam: psy jak martwe w autobusach, ich zmiany, rozkład na warstwy

psią krew. morza kwiecistych sukienek, ręce lepkie jak tłuszcz. oczywistość

zdarzeń; że plotło się warkocze, troszczyło o zwierzęta, słodkie różowe mięso

w ziemi nagie kości stóp. widziałam: lepkość panien w espadrylach

kwiecistych sukienek łąki i morza (i tonęłam w nich prawie)

przystanek na żądanie, psy
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[…]

drzewa drążą dziury w niebie, na gałęziach gołębie drgają jak śnięte

– z perspektywy okna (oka?) pomyślałam sobie: to takie proste przecież

niektóre rzeczy są uporczywie odruchowe, innych wolałabym nie tknąć

czy może łkać patrząc, wierzyć że przejdzie

we mnie też rosła dziura, jej ściany jak żywe mięso

jej dno, jakie dno? dno jest nie do dotknięcia

to takie proste, pomyślałam sobie

takie proste

dz
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Inga Iwasiów

Plan porzuceń

No więc jeżdżę i  to są zwykle kiepskie pociągi, tanie linie lotnicze, boczne drogi, stare

samochody. Sama planuję pobyty, sprawdzam trasy, rezerwuję hotele. Żadne tam

luksusowe rezydencje, tłuste zlecenia. „Jeszcze” z  końca dwudziestego wieku nie

przeszło gładko w „już nie” drugiej dekady dwudziestego pierwszego. Przemieszczam się

między miastami w  Polsce, miasteczkami w  województwie, wsiami w  powiecie,

zagraniczne nitki się pozrywały. Ktoś by powiedział, że nie muszę, albo że na fejsuniu to

wygląda całkiem, całkiem, pozowanie i  ironijka, prowadzę taki insta-dziennik Widok

z  okna w  podróży służbowej, wiele osób ode mnie odgapiło, nie pamiętając o  prawach

autorskich. Na zdrowie, może kiedyś wystawimy te nasze widoki na wspólnej aukcji.

Widok stąd i  zowąd, filtry, pozy. Gdyby ktoś nie dowierzał, powinien spróbować tego

miodu, zameldować się późnym wieczorem w zimnym pokoju z oknem wychodzącym na

śmietniki i tam sobie zrobić sesję. Pooddychać płynem dezynfekcyjnym wżartym w szarą

wykładzinę. Zjeść na kolację stare orzeszki ziemne albo kanapkę posmarowaną

margaryną i  konserwantami z  serkiem – jedyna oferta sklepu przy tej samej, wyboistej

ulicy, która została opisana na bookingu jako kameralna. I tak od… sama nie wiem ilu lat.

Zawsze jest co umieścić w celowo niestarannym kadrze: oderwana zasłonka, łazienkowe

utensylia budzące grozę, PRL wychodzący ze ściany, nad łóżkiem reprodukcja lub co

gorsza bohomaz artysty zaprzyjaźnionego z  właścicielem pensjonatu. Słoneczniki,

zachody słońca, oprawione w  ramki z  Ikei widoki przed-po, czyli za Niemca i  teraz,

cysarskie i  nasze, radzieckie i  amerykańskie: kamienice w  centrum, targi i  dewoloperka,

mieszczańskie ochy, klamoty pozbierane po ludziach. Lustra, każdy komiwojażer zwany

product managerem w  trasie, spotyka lustra, żeby przejrzeć się w  odbiciu i  dać innym

okazję do powielonego wglądu w pozory.

Robię te zdjęcia na szybko, jakby sama siebie się wstydziła.

Pokoje hotelowe i  smarfony z  każdej uczynią Cindy Sherman. Tak, po serii widoków

z okna przyszedł czas autoportretów w pokojach hotelowych. Przebieram się za kobietę

po pięćdziesiątce mającą pilne sprawy i  sekrety, liczącą na obecność podglądaczy

w  swoim nieśmiałym ekshibicjonizmie. Skoro śledzą nas zawsze i  wszędzie, jesteśmy
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live, celowanie smartfonem w twarz wywołuje co najwyżej napływ reklam makijażu. Pokój

odbity w  lustrze, lustro w  ekranie telefonu, telefon w  telewizorze. I  łóżko, nie da się

wyeliminować łóżka z  białą pościelą. Odrzucona niedbale kołdra, ćpnięta na poduszkę

marynarka, buty kopnięte pod krzesło, rozbebeszona walizka, tak starannie spakowana

w domu, ale wyjęcie majtek wywołało w niej tsunami, puste wieszaki wychylone z szafy.

Dużo aluzji, miejsca na domysł. Może kochanek zszedł po gazetę i  croissanty, bo

przezornie zabukowaliśmy jedno B, obawiając się starego pieczywa tostowego?

Kochanka bierze kąpiel w żółtawej wannie, igrając z  zarodnikami grzybów? A  może stoi

za mną towarzyszka takich chwil, bliźniacza siostra, wprawiona w  pakowaniu walizek

poliglotka, wyszukująca bezbłędnie klimatyczne knajpki z  lokalnymi specjałami,

fundująca weekendowe wypady do stolic europejskich? Nie, nikogo tam nie ma, poza

dziewczyną z  oklapniętymi włosami i  pokrzywką na szyi po prysznicu z  użyciem mydła

z  dozownika body&hair. To się da zasłonić ręką. Smutna dziewczyna patrzy na samą

siebie, Zajazd Staromiejski, siódma pięćdziesiąt, odbitka nr 10.

Przeskok, przeskok, przeskok. Nie mam porządku w  tym wszystkim. Szukam atrakcji,

osobliwości i  zabytków, żeby zapamiętać cokolwiek, ale prawie zawsze zacina deszcz,

wieje wiatr, bolą mnie zęby, łykam ibuprom.

Kraków, dwudziesta. Ostatnia upalna doba przed wielkim odwrotem lata. Puchną mi

stopy. Piszę na leżąco, właśnie teraz. W  nocy napada na parapet, wstając wdepnę

w  kałużę. A  może Warszawa w  południe. Wieje. Obijam walizką jedyne wzięte z  domu

buty, będę je chować pod ławkę w  czasie konferencji, znudzony wzrok zrobi z  rysy

urwisko. Częstochowa siódma rano. Za ścianą głośna rodzina. Gadają, gdy usypiam,

budzą gadaniem. Niestrudzeni. Nienarozmawiani. Pielgrzymi. Dość! Trzeba wykorzystać

własną mobilność. Plan jest gotowy, zwlekałam zajęta wyszukiwaniem w  google

przystanków tramwajowych.

Pech. Dojeżdżałam do pracy w Gorzowie Wielkopolskim drogą krajową. Gdy przestałam,

oddali do użytku S3. Estrójkę. Zamykając oczy, widzę sto cztery kilometry między moim

domem a  hotelem Ibis, długą sekwencję drzew, domów, reklam przydrożnych, zatoczek,

zakrętów, stacji benzynowych. Nie umiałabym wypisać po kolei nazw miejscowości, tak

były oczywiste i znielubione, a przecież czuję wyboje i muldy, między którymi ślizgały się

koła moich samochodów, od starego uno, po nowszego saxo, który nawalił na

najdłuższym pustym odcinku bez pobocza w  upalny weekend czerwcowy, gdy wypiłam

ostatni łyk wody a komórka straciła zasięg. Kwadranse, godziny, dni, weekendy, miesiące,
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lata dojeżdżania. Najpierw noclegi w pokoiku przylegającym do szkolnych sal, potem na

ostatnim piętrze kamienicy wynajmowanej przez filię Uniwersytetu, na koniec ten nowy

Ibis, z  małymi pokojami, zielonkawym światłem, bukowymi okleinami meblowymi,

jasnożółtymi tapetami, białymi, krótkimi ołówkami i notesikami położonymi na nakastliku

z  lampką, zapaszkiem rozpylanym w  windzie. Wzór zasłon i  narzut na łóżka ala

biedermeier. Zarządzanie przyjemnością klientów. Narzuty zbierają ludzką mikroflorę,

staram się zawsze upchnąć je do szafy, ale serwis pokojowy jest nieubłagany, panie

układają brzydzące mnie szmaty na pościeli, w  której czystość chcę wierzyć, bo

doceniam up grade od tej z  kory, używanej we wspomnianej już kamienicy do

wymaglowanej na sztywno. To było dawno, dawno temu, żadna z  pokojowych nie była

Ukrainką, nie istniało słowo smartfon. Roboty drogowe spowalniały powrót. Jedno mieli

dobre, cichą muzykę do śniadania, żadnych telewizorów w restauracji. Nadal ktoś układa

narzutę, wciska kołdrę pod materac. Zarządza przyjemnością. Nażarłam się godzin

w żółtawo-zielonej aurze, wywołuje u mnie mdłości.

Pakowanie. Czasem zapominam przełożyć do plecaka zawartość torebki lub odwrotnie.

Wypadają małe przedmioty – pilniczek do paznokci, ołówek. Potrzebuję spisu

przedmiotów elementarnych, trans najkrótszych, czasów przejazdów, dawkowania

leków. Pilnowanie samej siebie, jednoosobowy reżim. Czasem w  pokoju zarzuconym

folderami i  jadłospisami znajduję wypisany długopis lub ogryzek ołówka ze śladami

zębów. Obce przedmioty lekko brzydzą, nigdy nie wiadomo w  czym brały udział. Na

antykwarycznej giełdzie za sto lat osiągnęłyby swoją cenę, lecz i  teraz, gdy po nie

sięgam, nabierają statusu niezbędnych, czekających na swoją chwilę. Znalezione pod

krzesłem kartki ratuje przed losem śmiecia tylko nagła potrzeba. Robię notatki

pogryzioną kredką, a potem ją wrzucam do szuflady. Znika pod brudnym regulaminem

pobytu, przeczytanym oczywiście od razu, zawsze czytam te regulaminy, jadłospisy,

oferty spędzania czasu, spa i  masaże z  dowozem, wieża ciśnień (dlaczego akurat to

przychodzi mi do głowy?), zakupy w centrum handlowym. Spisy z natury umieszczone

na drzwiach. Oglądam filmy inicjalne wyświetlane po odpaleniu telewizora. Zatrzymuję

wzrok na kartoniku umieszczonym z  boku umywalki, nawołującym do wielokrotnego

użycia ręcznika. Dobra, wystrzępiony, niebieski ręcznik do rąk, położony w nogach łóżka

na nieprasowanej pościeli w  różowo-błękitne mazie daje mi prawo do rzucania na

podłogę swego białego potomka. Latami woziłam z sobą wszystko, w niektóre podróże

zabieram tyle, ile mieści się pod siedzeniem w  samolocie tanich linii, niekoniecznie

wówczas gdy lecę.
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Białystok, wiosna, dwudziesta pierwsza. Hotel ma połączenie z  centrum handlowym.

Recepcjonistka zachwala przejście bez konieczności zabrania parasola.

Czasem coś gubię. Zguby mają zmienną naturę. Jedne nabierają wartości. Inne tracą.

Zaprzątają przez pięć minut, dzień, wracają w  anegdotach. Żałuję nocnej koszuli

z  misiem, zostawionej między ręcznikami. Kara za rzucanie na podłogę. Brak mi

pierścionka z  koralem, wciśniętego odruchowo pod poduszkę. Los misia jest niepewny.

Mógł wylądować w  śmietniku. Pierścionka zazdroszczę serdecznemu paluszkowi, na

który niechybnie trafił – był zalotny. Ładowarki to banał, nawet nie pamiętam gdzie

i kiedy. I okulary przeciwsłoneczne, wożone w przystępie brawury, bo przecież nie znoszę

przyciemniać. Apaszka. Sweter, który zsunął się na dno szafy.

Pomagałam I. zrobić spis przedmiotów z zagubionej przez tureckie linie lotnicze walizki. Dla

ubezpieczyciela. Przedmioty się nam wymykały. Ile par majtek? Jak określić wzór na

bluzce? Wartość kosmetyków? Kolor butów? Między szarym a  brązowym. Do tego

autocenzura. Nazwy lekarstw. Tytuły książek. Tak czy owak, 100 euro. A walizka zawierała

dużo więcej. Każdy potrzebny świstek. Pasujący do garsonki pasek. Przejściówkę. Nic nie

chciało działać i nic nie dało się skompletować. I. zgubiła szafę, biuro, a w końcu mnie. Ja

też wjechałam na czarnej karuzeli w  otchłań sortowni. Nie dało się mnie przypisać do

właściwego lotu. Trudno. Na ostatnie urodziny pod koniec pierwszej dekady dwudziestego

pierwszego wieku dostałam czerwoną torbę podróżną. Ceny biletu lotniczego przestały

zawierać cokolwiek poza ciałami. I. kupuje nowe rzeczy do większej walizki.

Znów Gorzów Wielkopolski, jesień. Selfie na placu późnym wieczorem. Siłownia

i  instalacje. Jeden przechodzień z  psem. Żabka, restauracja cygańska, Żabka, pusto,

pusto, ludzie pod bramą, Żabka. Ludzie w  podróży służbowej, ich walizki na kółkach

zajmują całe lobby. Sprzedaż garnków na prawo. Konferencja kosmetyczna pierwsze

piętro.

Gdynia, zimny maj. Osiemdziesięciolatek o  kulach forsuje schody, żeby dołączyć do

okazyjnej prelekcji. Przytrzymuję drzwi. Za nim idą następni, stoję cierpliwie, ale w końcu

odwracam się, zostawiam ich na pastwę zdesperowanego sprzedawcy, który wyładowuje

pudła z „upominkami”.

Chyba w  Gorzowie, gdy psuje się winda, postanawiam zostawiać nieprzypadkowo,

zaplanować precyzyjnie podrzucenia. Inny hotel, nigdy w nim nie byłam, przy ulicy, której
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nie znam. Naprzeciwko chińczyk, decyduję się na kolację. Nie jestem sama. Mimo

towarzystwa mam atak czczej pustki. Idzie od żołądka, dlatego biorę dwa dania i  colę.

Wracam do pokoju, staram się położyć bez lustrowania ścian i wykładziny. Wąskie łóżko

trzeszczy. Sztuczny kwiatek zasłania ekran telewizora. Pilot starego typu, im mniej

przycisków tym mniej zarazków.

Jak najmniej dekagramów do noszenia. Zamiast szukać chętnych na zużytą garderobę,

rozsypać ją na szlaku. Co tym razem? Bluzka z kategorii „jeszcze szkoda”. Sama wlazła

mi w  ręce, gdy już niemal spóźniona uznałam, że muszę się przebrać w  coś lżejszego.

Wisi w  paździerzowej szafie i  chyba ją zostawię. Myślę o  tym przed zaśnięciem i  po

przebudzeniu. Co jeszcze? Zeschnięta odżywka do paznokci, przechylam ją i  sięgam

pędzelkiem po resztki. Lakier do włosów. Flizelinowe kapcie. Zdecydowałam, tak.

Schowam je sprytnie. Tylko pokoje w  hotelach wyższych kategorii są czyszczone

metodycznie. Te gorsze ktoś ledwie omiata. Odżywka zasiedli plastikową półeczkę pod

oknem. Buteleczkę perfum wcisnę między siedzisko a  oparcie fotela. Piżamę rozłożę

starannie pod materacem, daje się unieść po omacku, bez zaglądania. Sporządzam plany

zakamarków. Bawię się w ciepło-zimno.

Ktoś je kiedyś pewno znajdzie, ale nie sądzę, żeby zechciał przejąć. Raczej z niesmakiem

odsunie w kąt. Poskarży się w recepcji na bałagan. Mogłabym postąpić mniej radykalnie

i  po prostu nie zabierać z  wieszaka marynarki, z  łazienki szczelnie zamkniętych próbek

kremu albo upuścić pod drzwiami wełniany szal. To byłoby tchórzliwe. Prawie tak, jak

położenie na nocnym stoliku egzemplarza własnej książki, czasopisma z udzielonym parę

lat temu wywiadem. Nie, chodzi o ślady wstydliwe, niepozorne, nieprzydatne i skierowane

w niewiadome. Anonimowe, choć poznaczone używaniem.

Porzucanie po drodze będzie moim sposobem na pozbywanie się nadmiaru i wdrażaniem

się w  zwyczajność. Uciążliwe podróże nabiorą dzięki nim sensu – rozproszę resztki,

zerwę ciągłość przerabianego od kilku dekad swetra. Zagram z  losem, bo moje dzieło

wyjdzie na wierzch w niewiadomym momencie. Ubiegnę melancholię i osobiście odprawię

żałobę po fragmentach własnej codzienności.

Odwrotnością mojej hotelowej akcji dywersyjnej jest cała ta literacka stylizacja, gra

wizerunkowa, za którą przestałam nadążać. Ubieranie się w  czerwone, farbowanie

włosów, sesje w sceneriach. Nie, nie ma we mnie zgryźliwości, ani nawet zazdrości, lubię

fikcję. Po prostu wysiadam. Podzespoły w mojej głowie grzechoczą. Mam szumy uszne.
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Odtąd spotkacie mnie jedynie przypadkiem i nigdy nie będziecie pewni, czy to ja.

Rozpoznanie nastąpi za kilka dekad, gdy ktoś znajdzie notesik z planem moich porzuceń.

Co nieco da się wówczas jeszcze wygrzebać spod paneli podłogowych, jednak większość

zaznaczonych gwiazdką przedmiotów ulegnie degradacji. A inne? Dokąd dotrą? Nie robię

sobie i im wielkich nadziei, stoję w obramowaniu framugi, z której wyjęto drzwi

przerabiając mieszkanie na B&B – selfie, potem zdjęcie w lustrze. Koło łóżka stoi

niedomknięta walizka. Właścicielka dobija się do drzwi, mija doba. Jeszcze nie

porzuciłam niczego, potrzebuję pięciu minut. Cyk, kolejna fota. Otwieram drzwi,

przewieszam torebkę przez ramię, przekręcam klucz. Zbiegam po schodach, kładę na

ladzie recepcji kartę pobytu, forsuję drzwi. Udany wyjazd. Nie dam sobie zwrócić niczego.
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Genowefa Jakubowska-Fijałkowska

Bezsenność i tango z Al Pacino

noc pełnia

dzień prawie zorza poranna

ciągle nie mogę spać

wszystko za jasne za gorące

skóra płonie

piec gazowy podpala mi wilczy włos

na prawej skroni

rzęsy mi płoną brwi

Al Pacino prowadzi

do skrzydłokwiatu

jest jak embrion we mnie

Nie zapalaj papierosa od świecy

wtedy na morzu tonie marynarz

ścigam białego wieloryba

krwawi po harpunach wciąga mnie w ocean

jak kapitana Ahaba

na dnie oceanu jest mój parapet okna

storczyki wrzosiec anturium z Kolumbii

świeca waniliowa

moja nocna flanelowa
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Żółty storczyk

zakwitł na parapecie okna po roku

liże mnie językiem po szyi

wchodzi w gardło

cały kwiat we mnie

jest gorący jak pustynia Namib

biedronki azjatyckie na zewnętrznej ścianie

zjadają mszyce

ja mięsożerna homo sapiens

połykam biedronki z szyby

i meszki z Machu Picchu

i m
esz
ki
z M

ach
u P
icc
hu
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Ewa Jarocka

myślałam o tobie

i potknęłam się wraz z kręgosłupem.

pocierając ręką o płytę chodnikową,

na mankiecie urządziłam jatkę.

z resztki ręki zlizałam gorzką krew,

wyglądała jak żywa. pomyślałam,

że mogłabym teraz przyszyć dłoń

do brzucha razem z kręgosłupem.

bolałoby, aż żebra weszłyby mi w zęby.

tak bardzo nie mogę o tobie zapomnieć.

masz zapach pierwiastka kobiecego,

a tylko ja wiem, jak pachnie długi włos.

***

joaśka używa do wybryków plam,

które jesienne słońce maluje na podłodze, zresztą wszędzie.

marzy, że jest ptakiem, który dostał się do ciepłych krajów.

próbuje się podnieść z zimnych płytek, próbuje zaśpiewać,

ale z jej ust sypią się drobiny. pyłki kurzu unoszą się w powietrzu,

odlatują do ciepłych krajów, a joaśka patrzy za nimi i wstaje,

cała jest porcelanowa. śpiewa, z jej ust sypią się teraz plamy

i ptaki i rozbijają się o płytki. cały świat joaśki jest jednym pęknięciem,

okruchem, zbitą płytką. potem będzie próbowała to odbarwić.
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Łukasz Jarosz

Muzeum

Szklane drzwi są jak ołtarz, dwuramienne

lustro – można zobaczyć z lewej i prawej

strony swoją twarz, czasem tył głowy.

Bogowie samotni jak mróz mają jadalne

dusze, ci najmniejsi o tym wiedzą.

Jakby nas tu zobaczyli, to by dopiero było.

Tych, którzy w tym krótkim momencie

próbują wyłowić wszystkie ryby z rzeki.



48

Adam Kaczanowski

Gimnastyka

Zostań

Zostań najuczciwszą parodią samego siebie

Pocałuj

Czy pocałowałeś dzisiaj bankomat wystarczającą

ilość razy?

Masturbuj się

myśląc, co włożysz dzisiaj do koszyka w sklepie

a co włożysz jutro i pojutrze

Masturbuj się myśląc o swojej przyszłości

i o przyszłości swoich zakupów

i o przyszłości całego świata zakupów

Przyklęknij

na widok twojego szefa

Przyklęknij dwa razy na widok

szefa twojego szefa

Padnij na kolana

na widok szefa wszystkich szefów

Zostań marionetką w swoich własnych rękach

Pocałuj pieniądze, które leżą na ulicy

Przytul je

Módl się o zdrowie dla rodziny twojego szefa

Czekaj na koniec tak jakbyś czekał na koniec

a nie na początek
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Czego nie posłucham?

próśb i gróźb

się

głosu serca

podszeptów diabła

by uwierzyć w boga ojca

wujka dobra rada

zaleceń lekarza

hitów za darmo

syren i kogutów

spalonego dowcipu

wołania na puszczy

pukania do drzwi

wywiadu rzeki

kolegów po fachu

losowo wybranego utworu
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Aneta Kamińska

ostatni gasi słońce

tajemne sprzątanie targowisk

(nie

wchodzić
już

wychodzić)

truskawek uroczyste

rozgniatanie ziemniaków ostatnie obieranie

(liście i kiście gubią kapustę i grabią

szczypiorek na koper przerobią)

staranne ukrywanie

(zakraść

po śladach iść

po kolorach po smakach

i tropić

i trafić)

nanizywalnia

czereśni kwiatów w korale młodsi

wplątywacze winogron próbne obrywanie

włoszczyzny wachlowanie

(wypatrzyć

przywrzeć

uwierzyć)

(Z tomu Czary i mary (hipertekst), 2007)
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wonna wanna niewinna

od (rana)

do

(czasu) nie myta

znoszona zleżana zmieszana z

ananasem z

puszki

skóra (a ja) obłędnie

tak sobie

(pachnij i śliń się sobie lśnij) atramentem

i śluzem i czasem (lub

potem)

weź

się ogarnij

obierz

i zjedz

(Z tomu Czary i mary (hipertekst), 2007)
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i tak ma na imię

Adriana Agata Aglaja Agnieszka Aldona Aleksandra Aneta Anna

Barbara Beata Bianka Bogusława Bożena Bronisława Bronka

Dagmara Danuta Dorota

Eda Elżbieta Erna Ewa

Franciszka

Genowefa Grażyna

Halina Hanna

Ilona Inga Iwona Izabela

Jadwiga Joanna Jolanta Julia Justyna

Kamila Katarzyna Kazimiera Kinga Kira Klara Kornelia Krystyna

Ludmiła

Łucja

Magdalena Małgorzata Maria Marianna Marta Martyna

Marzanna Marzena Mieczysława Mirka Monika

Natalia Ninette

Oliwia

Piotr

Rena Renata Roma

Samantha Stefania

Teresa

Urszula Uta

Wioletta Wisława

Zofia Zuzanna

polska poezja

(Warszawa, sierpień–wrzesień 2018)
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Jaś Kapela

Ptaki kontra ludzie

powodzi się naszym mewom

utuczone jak latające świnie

szybują nisko ponad chodnikami

jakby wcale nie bały się ludzi

jakby wyczuwały w nas

rychłą padlinę

czy już wkrótce ludzina stanie się

najbardziej popularnym rodzajem mięsa na planecie

rozdziobią nas mewy i sowy

rozjadą automobiliści

wracam do domu

jak z wojny

zdziwiony, że znowu nikt mnie nie zabił

choć tylu próbowało

wciąż najpopularniejszym gatunkiem ptaka na ziemi

jest brojler

występuje w klatkach i barakach

ale jego epoka właśnie dobiega końca

podobnie jak nasza

ludzi z gatunku tak bardzo rozumnych

że sami na siebie sprowadzili zagładę
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Nocami zgrzytam zębami

Nocami zgrzytam zębami

z gniewu.

A być może nawet z wściekłości.

(Choć moja dziewczyna mówi, że to od narkotyków.)

I choć robiłem już rano mindfulness,

to znowu jestem wkurwiony.

Zresztą nie tylko ja,

ale również większość moich rówieśników.

Czasami się więc zastanawiam,

co z tym zrobić

i wtedy czytam:

„gdy przyczyną szczękościsku jest bruksizm,

zaleca się takiej osobie

zmianę trybu życia na mniej stresujący”

i jeszcze bardziej się wkurwiam.

Mniej stresujący tryb życia?

Chętnie prowadziłbym mniej stresujący tryb życia,

ale czy nie musiałbym przestać być trybikiem w maszynie.

I co na to Polska? Albo kapitalizm?

Wkurwiam się, bo widzę, to co widzę.

Jak zmienię tryb życia, to przestanie się dziać?

Lekarze mówią, że to ze stresu

i radzą prowadzić mniej stresujący tryb życia.

Oczywiście wiem, że to ze stresu

i bardzo chciałbym prowadzić mniej stresujący tryb życia,

ale niestety stresuje mnie obecny system społeczno-gospodarczy.

I choć wiem, jak go zmienić,

to jednak nie jest to takie proste,

bo moich pomysłów nie podziela większość obywateli.

Wygląda na to, że prędzej zjem zęby na próbach,

niż ich przekonam.

Na szczęście w naszym systemie społeczno-gospodarczym

mogę liczyć na refundację sztucznej szczęki,

żeby móc dalej nocami

zgrzytać zębami

z gniewu.
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Marsz szmat

Chyba nigdy tyle razy nie zostałem nazwany pedałem,

co w dniu, gdy miałem na sobie sukienkę.

Jakby naprawdę pedały na co dzień paradowały w kieckach.

Chyba nigdy tak nienawidziłem mężczyzn.

Choć nie mam pewności,

bo faceci nastręczają ku temu wielu okazji.

Gdyby jeszcze wołali tak za każdym księdzem, 

to pewnie mieliby więcej racji.

Czytałem, że księża specjalnie zaczęli ubierać sukienki,

bo pozazdrościli kobietom, że kontrolują mężczyzn seksem i płodzeniem dzieci.

Dlatego tak obrzydzili ludziom ruchanie, a kobietom wmówili przymus rodzenia. 

Najwyraźniej panom w Polsce bardziej przeszkadzają makijaże u facetów, 

niż powszechna opresja kobiet. 

Choć nie sposób zaprzeczyć, że z pomalowanymi oczami wyglądam lepiej,

tylko weź wyjdź tak na miasto.

Pamiętam jak kolega, któremu pomagałem na matematyce,

na koniec podstawówki spuścił mi wpierdol.

Podobno złe rzeczy pamięta się lepiej niż dobre.

Pewnie dlatego historia lepiej pamięta facetów. 

Ten chuj, który zbudował państwo na handlu niewolnikami,

dzięki czemu został królem Polski.

Tamten chuj, który wymyślił, żeby zajebać wszystkich Żydów.

Ci wszyscy chuje, którzy odnieśli sukcesy, śmiało krocząc po trupach.

Albo chuje, które nie mogą zaakceptować faktu, 

że każdy może się ruchać z kim chce. 

Ech, o nich akurat historia będzie milczeć,

bo choć żyją prawem wilka,

to najwyraźniej nie uważali na lekcjach biologii.

Z każdego wilka można zrobić psa,

tylko nie wiem po co. 

Żeby ujadał

jak mu Pan każe?
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Łukasz Kaźmierczak/ Łucja Kuttig

format pamięci

na słońcu kładę nowy dzień wysycha w zatłoczonych tramwajach

nasiąka cebulą z mącznych bułek z opium mówisz o swoim znaku

zodiaku że to waga kiedy ja jestem najprościej spod znaku modelki

a na wagę stąpają moje stopy z początkiem każdego sezonu mody

i roboczej doby

konstruuję pracę z inżynierii ciała otwierasz okno balkonowe wyjmujesz

sok i papierosa z nowej paczki nadaję ci tytuł inżynierii liter czekam na

prześcielonym łóżku – przyjdzie da i posprząta – tak lubisz tak mówisz o

mnie o zmienianiu pościeli oraz wypłakiwaniu rzeki w nutach jazzu

wszystkie melodie już słyszałeś wyjmujesz mnie z pokoju

jak dyskietkę o niepojętnie małej pamięci dotyku

antyoksygranty

sowiecki emir sprowadza do supermarketów purpurowe marchwie

na promocje: pożegnalne mszalne i też na niedobory antyoksydantek

bażanty moja babka myli z nielotnymi bakłażanami gładząc w

piekarniku ich ślisko-jędrną skórę – macza je w bioolowie z tłoczenia

opon mózgowych doprawia wyłącznie ostrą papryką kurkumą

imbirem kminem: taplają się w piecu w tłuszczu ście-

ranię kanie w sosie niewłasnym kucharz z czerwonych róż ma ge-

ja się nie dziwię wcale z małż-

y jak ylid syntezowany w nawozach

z małży pozostają porozdwajane muszle

jak wysuszone dłonie a jednak

chodziło o bakałarz mojej bab-
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uszka dogotowują się w atramencie resztkę wylewam do lasu na granat-

owo pismo barwi ścieżki „tam” mówię tam szukaj mnie po pożegnalnych

karotkach kiedy zabiorą mi rosyjskie granty i białowieskie puszcze

odczyn biernackiego w chodzie

nie obchodzę sylwestra nie obchodzę sylwka ani sylwii nie piję nie starą-

m się stresować oksydacyjnie ni staczać nie staram się starczać na sta-

lat starych lat na nowy rok nie obchodzę kaca kac nie wstawia mnie

w szeregi zbieżne do społeczeństwa

nie obchodzę ostatek ani też prawitek dziewitek walentynek

włosów nie wyjmuję z prezentów i życzeń nie odmierzam

przez daty przez laty nie strzelam fajer-

weltszmerców na cztery sto dwa nie ćwiczę

na wychowaniu nie ćwiczę fizycznie tłustych dni

wychowanie wyćwicza mnie w somatyczne

staranie w staniu na skrzyżowaniach z sygna-

tyzacją nie o zapachu piołków ojca fio czy póżanych rączków

nie obchodzę nudzi nie obchodzę ludzi z urodzinami każdy

następny rok będzie taki sam na umie- na u-mnie- na ucie-

ranie nosa policjantowi poliplanowi poliplantce za przejście

niezgodnie z kierunkiem bądź zwrotem pozostaje tylko

bieg i nieobchodzenie nieoglądanie punktów przyciągania wieku na twarzy

obchodzę święto doceniania chwastów zostaję obchodzone

mam marne marzenia zdmuchuję migające światło
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Joanna Kessler

bunkier

zemsta nie ma jasnych oczu ma szeroko otwarte drzwi

do komór w biało-czerwonych bunkrach

z bezbarwnym cyklonem A B

C jak cyjanowodór i M

jak Majdan Majdanek marsz

śmierci nie przekupisz flagą kolorem

skóry nie wybielisz nie zamalujesz się

farbą znaczysz krew w laboratoriach

badasz siebie rodzinę dom

dziecka nie dostaniesz bez spełnienia

warunkiem są plusy minusy dowody

osobiste wycieczki nie mają prostych dróg

do wolności prowadzą zakręty kraty kajdany

przykute do mięśni kości głowy

pełne absurdu modły nie przywrócą godności praw wiary

człowieczeństwo to banał zbiór cech warunków

definicji na które jesteś skazany zakazany oceniany

z góry na dół spadasz jeśli nie masz wystarczającej many

money money money śpiewasz

o wolności na którą cię nie stać

stary łam zasady fair play grałeś

i liżesz rany cięte kłute szarpane

wolę myśleć zanim zrzucą bomby granaty myśl

za nim pod jego okiem powitamy

podręczne słowniki haseł ci już zasłyszanych

czarny kolorowy żółty niegodna niepłodna inna winna ciosów

nie odeprzesz łzami słowami napisami

musisz wyryć litery

w ustawie w myślach w prawie

a nie na nagrobkach monumentach pomnikach

wymalujmy je czarno na białym w nas samych
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virus

znowu fragmentują mi centralne sektory gospodarki wewnętrznej

infekują pamięć absolutną dzieląc hermeneutycznie na ziemie dziewicze i płynne

procesy myślenia zdusili w samym zalążku wyścigu (z czasem) na dno

systemu nie da się przywrócić do porządku dziennych limitów transakcji

finalizowanych przez kapitał albo jego brak zaciskany za pasem

znów odchudzają nas żelazne rezerwy najemników z zębami na wodzy

z rękoma do pracy na skinienie widzialnej ręki ona cię nakarmi

nadwyżką z półek na które nie zalogujesz się bez wpisania wartości

dodatkowej produkcji nie zobaczysz na tym rynku

zbyt wielu tu bankrutów ideologicznych

hipermnezja = fixed

globalizacja = installed

defragmentuj mi dysproporcje zbiorów dopełnianych porą

defragmentuj mi rozdźwięk zasad natężanych optyką

defragmentuj mi punkty krytyczne szokując binarniej

niż globalne indeksy zrównoważonych warunków

wymień opcje postaw się na nowo

zapisz się No Logo

zdekoduj synoptikonowe fikcje

(Z tomu Woman microphone, 2019)
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think out

po tej nocy

zaokrągliłam się i nie będę już

jaką sobie wymyślił

tę historię można dzielić na czynniki

po pierwsze mijam się z celem jego widzenia

widzicie poległam

w dzierżawionych zaimkach wpisanych na jego

indeks życzeń nie spełniam warunków

technicznie jestem sprawna tylko do granic

możliwość druga wyjść z lustra

odbija mi się gdy widzę w nim defekt

domino

rozkłada się powoli składa szybko

waga odwrotnie

zaokrągla mi się w jego oczach
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Krzysztof Kleszcz

Wróżka

Wiem, o co spytasz. O przedmioty:

alufelgi, metalik, plazmę, otaczające dolby.

Twój portfel ma dużo przegródek.

Zrobię dzióbek z ust, by się nie wygadać.

Pozwól, że spojrzę w fusy, poślinię ci czoło,

splunę.

Rozejrzyj się: to jest mój kruk,

wypchany, ofiara DDT,

i rybka – cała ze złota,

dlatego pływa po dnie.

A to szklana kula, chuchnij.

We mgle oddechu zobaczysz

siebie – wybrańca. Chcesz – masz,

w wielkim ogrodzie bawią się twoje szczęścia.

Rzeczy z drugiego wersu nie będzie

– masz lepszy gust i coś, co jest na zawsze:

wieczne pióro, kilka książek.

Deszcz pada, a ty nasiąkasz,

słońce pali, a ty się smażysz.

I język, język – on cię nie wystawi.
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Poezja?!

Ale pogadać to możemy o kobietach,

względnie kotletach, outletach.

Czasy są inne, niepewne,

nikt nie jest czasowy, wiesz – zakupy, kupa spraw.

Ale co to wogole jest? Jakiś relikt, wzorki – paproszki retro?

Cwaniak od celebry, porcjuje drwinę:

te dziadek, zajmij swój taboret, obejrzyj kabaret.

Księgarnia – jak dom grozy. W rankingach królują rany:

kilka regałów kłów, obciętych głów.

A tomy to opasłe, jak rozdęte ego,

ilość trupów musi się zgadzać – co do jednego!

Wymyślne morderstwa psychopatów

– brzydota z ohydą poszły w tango.

Bo skoro tego chcecie – słowa od razu do przecen!

Albo romanse: każdemu wolno kochać, pisać.

Płoń, internecie!

Ludzie ludziom zgotowali ten los, o Boże!

uśmiechnięci kucharze i ich wielkie noże.

Osobna półka dla piłkarzy – co myślał, gdy uderzył, panie!

Pamiętam, pamiętam te paski: Piłkarze zjedli śniadanie.

Przesuwam palce po zmęczonych skroniach,

cały dzień przesuwałem palcem po ekranie.

To jest okrutne, mnie też to powoli zabija, przecież.

Siadam do sonetu, ale siedzę w necie.

Przeglądam gazety.

Recenzja jak haiku, trzy wersy – niestety.

I to cała rubryczka kultura:

facet w rurkach i taniec na rurach.
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A w tv – to już nic mnie nie zdziwi – tam wszystko na straty,

tam się zgaduje po jednej nutce piosenki Beaty.

Jakby Podlasie było w nas

i żubry żuły gumę turbo w kniei.

Jakby nie było już

żadnej nadziei.

Chcę powiedzieć prawdę, panie redaktorze,

nieźleś pan zaorał na tym traktorze.

Ja nie mam złu za złe,

mam zło za zło, więc ty patrz i nazywaj

– słowo ma w sobie ratunkowe koło,

aureolę, przejście. Wbijaj.

Kurort

I.

Plażowy grajdoł to idylla, dopóki nie zobaczysz,

że wszystkie ślady po stopach to jeziorka szlamu.

Szum morza staje się spazmem opłaconej płaczki.

Wszędzie znajduję łuski

(detektyw z nadmiarem wyobraźni).

Sól i oliwka przyprawiają mięso.

Rodzi się Wenus.

Jest naga, ma na ustach pianę,

wciąż mówi i mówi.

Jej ciało nagle się starzeje,

jest pełne stempli stamtąd.

Półsen w piachu, jakbyś kładł głowę w paszczę lwa.

Cyrkowe zwierzę musi być syte, skoro przed zmrokiem

podnosimy się w wielkiej piaskownicy –
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z zabawkowym wiaderkiem,

ze szmatem czasu.

II.

Wśród tekturowych dekoracji rozbiera się,

choć przytaszczył walizki ubrań.

To, co chciał zostawić, znalazło jego zmrużone oko

i wlazło jak do siebie. Marzył,

będę białą kartką,

lecz kałamarnica dostarczyła czarny tusz. Na molo

w tłumie podtrzymuje horyzont,

przez parę godzin przełyka gorzkie,

wśród żmij, które gubią skórę,

wystawiają języki ze sztucznym klejnocikiem.

Od ciszy gorsze są przeboje,

fatalne la la la w smażalni. Usiadł na wydmie, a ta

zaczęła się poruszać. Jeszcze próbuje zostać,

ale w końcu wbiega w lustro.

--------------------------------------------------------

Do tekstów nagrałem piosenki.

Zapraszam do odsłuchu na YouTube.
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Barbara Klicka

Noise

Jednak nic, a jeśli coś, to jakby czcza chmura. Ruszamy w trasy, tuli nas jeszcze pół

światła, ale i tak za każdym razem udaje się dotrzeć co najwyżej do punktu, w którym

tekst każe nam wrócić

do swojego początku.

(Jeszcze wały wiślane wiosnami, w sumie ze sto czterdzieści pięć minut wycieczki.

I przecież się myśli o świecie. Się myśli, że nic w nim jest wielkie jak gniazdo i jeżeli nie

bardzo uważać, można na nie nastąpić – ten psikus urywa głowę. Albo o śniegu, którego

też nie ma. W zamian jak muchy padają zwierzęta po drugiej stronie i tak martwego

globusa, a tu też się poważnie zanosi na awarię systemów, powiedzmy, operacyjnych.

Popiół z tych ognisk we włosy, popiół, który żuję, który mnie żuje, popiół na drogę,

kochanie,

popiołek.)
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WIĘC BĘC

w nie, w śnie

w każdym,

rozwarstwia się

wierzch,

idzie pod spód

zadzierzga się.

będzie się bać,

bać jak bawić

jak pławić się

w dziegciu.

nie odpuści

puste oko

puste patrzy,

ty pusta patrzysz

pusta.

mierzcie się, mierzcie:

stół, papier,

czereśnie.



67

Agnieszka Kłos

Miesiąc

Umysł z  powodu wirusa również we śnie niespodziewanie podsyła teksty, ludzi

i  rozwiązania z  pełną świadomością prawdopodobieństwa, lecz i  snu. Śpię zatem, śnię

i  zdaję sobie sprawę, że wszystko, co wyświetla mój nocny projektor, jest tylko pewną

częścią życia. Druga część zaś czuwa, nasłuchuje i w napięciu bada dźwięki i okolicę. Tak

smakuje stan zagrożenia. Dziś w  nocy nadzwyczajne spotkanie z  Paulem Bowlesem,

który odpowiada na nasze pytania o  epidemię wirusa. Bowles nazywa go transwirusem

i  uspokaja. Ponieważ w  Afryce poznał bardzo wiele podobnych wirusów, które żyły

pomiędzy meblami, roślinami a  stronami książek, ale w  końcu umarły. Konferencja

prasowa z  pisarzem nie była najlepszym pomysłem, bo jego spokój, klasa, powolność

i  opanowanie nie sprzyjało dziennikarskiej koncentracji. Siedział przy moim biurku,

elegancko ubrany, lekko pochylony, oświetlony lampą nocną i silnym słońcem tej wiosny,

i  palił. Odpowiadał ze spokojem, pewnie, uśmiechając się lekko z  naszych lęków

i  przerażenia. Próbowałam przekazać dziennikarzom najwięcej, ile się da – najczęściej

bezskutecznie. Zamknięci w  sieci, skupieni na transmisji w  swoich pudełkach

telefonicznych, ulegali raz za raz pokusie, żeby sprawdzić pogodę albo spadki na giełdzie.

Bowles patrzył na to wszystko z  góry – siedział nad moim łóżkiem – i  właściwie było

wiadomo, że ci wszyscy dziennikarze nie wydobędą ani jednego głębszego słowa

z  pisarza, poza zdawkowymi odpowiedziami na temat wędrówek wirusa po Saharze.

Nieporuszony, nierozgrzany, niezainspirowany, znużony. Siedział tam jeszcze przez chwilę

i  zniknął po moim obudzeniu. Teraz, kiedy myję okno w  pokoju, obok miejsca, gdzie

siedział tej nocy, nie znajduję po nim śladu. Ale wiem, gdzie szukać wiedzy na temat

bezlitosnej wędrówki wirusów i ludzi po Saharze.

Jakby zbliżało się wielkie święto. Tylko nie wiadomo, pod jakim wezwaniem.

***

Nareszcie śmiało można unikać ludzi. Stronić, siadać plecami, nie rozmawiać, nie witać.

Co za ulga.
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Mam ci ja bar. Psi barek w  dzielnicy, do którego wpadają tramwajowi, policjanci, straż

miejska i  ich podopieczni. A  także baby ze wsi, bezdomni, dzieci ze szkoły, niewidomi.

Siedzimy przy kotłach. Na zapleczu walka. Cudne kuchary noszą dymiące talerze.

Pierogi ruskie i  Pat Metheny, placek po węgiersku z  Keithem Jarrettem, grochówka

z Madeleine Peyroux, frytki z Chetem Bakerem, golonka z Norah Jones, podroby z Niną

Simone, schabowy z  Dianą Krall. Menu jest długie. Żarcie i  muzyka najlepsze. Diabli

wiedzą, kto na zapleczu gotuje i słucha, ale wszystko robi genialnie. Kochane Kucharki,

jesteście mistrzyniami. Nazywałam ten bar Stasiukiem, ale chyba musi zmienić nazwę

na Komedę.

365 dni twarzy Greya. Powiedzieć, że to arcydzieła, to nic nie powiedzieć. Przysłowia na

każdy dzień. Na dziś takie: Kobieta to czyściec dla kieszeni.

Wszyscy faceci w barze mlecznym jedzą mięso. To na wielki post z żoną w domu.

Wichuro, huraganie Julio, gniew twój i  wściekłość młodego wieku przeraża nas

dostatecznie. Nie chciałabym spotkać twojej zagniewanej matki.

Bądź w kapciach, Europo, bądź stara, a nawet stara i gruba. Wtedy wszyscy zdążymy za

tobą. I nikt nie zostanie w tyle. Bądź ramotą, serwuj stare, dobre dowcipy i humor. Tylko

znane przeboje. Te same dania. Nigdy nas nie zaskakuj. Choć przez jedno pokolenie. Daj

nam odpocząć, zestarzeć się i umrzeć przy tobie. Bo stare kino jest nam potrzebne.

Wsiadłam do przypadkowego autobusu, a on i tak mnie zawiózł do domu. Świecie, można

ci ufać.

Na tle tego, czego nie ma, nie ma też zim. Skończyły się, powoli, wyczerpały je lata. Dziś

z  trwogą pomyślałam o  pewnej chwili nad stawem w  parku. Ten zwykły letni dzień na

kocu, mógł być moim ostatnim. Nocą coraz częściej matury, co raz to trudniejsze.

Spośród wielu zadań stojących przede mną nie rozumiem nawet pytań.

Po raz drugi tej nocy zobaczyłam przyszłość ziemi. W  Rawiczu Korytarze Przedmiotów

z  folii niczym szklarnie. Wszędzie plastik i  beton. Uczennice szkół witają wiosnę

materiałem z bawełny, rozłożonym na chodnikach i ulicach. Drobne wzory stokrotek mają

nam przypominać, że kiedyś na ziemi widywało się kwiaty.
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Całą noc pełzam w Korytarzu Rzeczy, zbierając, segregując i wynosząc w reklamówkach

wszystko, co może, lecz nie musi się przydać. Licealna klasa tuż przed maturą. Wszystkie

dziewczyny ze wsi. Potężna konkurencja i rywalizacja. Zbieramy chiński plastik, koszulki

ze stylonu, majtki z  bambusa, bransoletki i  naklejki. Czuję się bogata po kilku workach.

Szef małego miasta. Wiem, że tego dnia mam randkę. Grabię jeszcze więcej. Miłość jako

oczekiwanie.

W  nocy nad rynkiem rawickim unosi się olbrzymia twarz dziewczyny, namalowana

akwarelką. Ależ to piękne. Z  ciemnych uliczek wychodzą na światło wszyscy pijacy

i  ludzie z  kolejki w  monopolowym. Nagle pachnie cukierkami. Akwarelkę malują

dziewczyny z  liceum i  zakonnice. Trudno uwierzyć, że wiara może mieć prostą, ludzką

twarz, tak miłą, jak zwykła dziewczyna. I ptaki są zdziwione. Krążą, skubią, nie wiedząc,

z czym mają do czynienia. Żer to czy pułapka? Zadzieramy głowy w górę. Auta stanęły.

Słychać, jak leci pszczoła. Rawicz jak dawniej. Senny, spokojny, pod lipami. Niektórzy

kładą się na ulicy jak w  Kaplicy Sykstyńskiej, żeby spokojnie kontemplować. Twarz

niczym obłok. Spotkanie i  z  Bogiem, i  z  dziewczyną. Farba czasem skapuje. Mam lewy

policzek umazany. Wiatr z  zachodu unosi dziewczynę i  powolnym ruchem przegania ją

w  stronę Niemiec. Nie mamy żalu, niech płynie do dawnych mieszkańców naszego

miasteczka.

Przez całą noc noszę pizzę z rukolą po mieście. Pizza stygnie. Wiadomo. Najgorsza jest

jednak rukola, która spada albo układa się w  koronę cierniową i  ginie, bo kradną ją

katoliccy fundamentaliści. Zwijam ją w końcu i noszę na rękach jako dodatek.

Poznałam dziś w  nocy kobietę, która zakładała elektryfikację na Kresach. Zaczynała

swoje eksperymenty w  Borysławiu, kręcąc prąd maszynką do mięsa. Chciałam z  nią

przeprowadzić wywiad. Skłamałam nawet, że pracuję w  gazecie i  robimy dodatek na 8

marca, ale odmówiła. Pokazała mi tylko przystanek, odprowadziła na autobus i spojrzała

na pełnię. – Widzi pani księżyc? W  takie wieczory potrafię uderzyć przechodnia siatką

z ziemniakami i ukraść sałatę ze szkółki eksperymentalnej, gdzie dorabiam do renty.
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Dawid Kornaga

Anioł

Hmn, zupełnie jej nie rozumiem, była z  niej taka żądna przygód dziewczyna, normalnie

bączek w  tyłku. Czasem przez to mnie trafiało, nawet nie często, praktycznie każdego

dnia. Miałem ochotę przejechać jakąś solidną rózgą po tym jej niespokojnym tyłku,

a potem wykrzyczeć swój protest:

– Co z tobą, weź się za siebie, Emilio! Inaczej polegniesz jak nie takie przed tobą. Myślały,

że zdobędą świat, już go zdobyły, już po medale sięgały, a tu bach, nieszczęście! Wyluzuj,

dziewczyno, uspokój się, odetchnij. Pamiętaj, jestem przy tobie, jestem z tobą cały czas.

I jak na zawołanie, teraz z dnia na dzień Emilia przyhamowała, jakby jej ktoś po ścięgnach

ostrzem przejechał, uniemożliwiając raz na zawsze wszelkie zamaszyste ruchy.

Obserwuję ją czujnie: siedzi sobie na sofie, patrzy przed siebie, trudno rozgryźć, czy

wesoła, czy pełna wewnętrznych dramatów. Przestała wychodzić, ona, ta, co jak wyszła,

to nie wracała, a jeśli, to najpóźniej rankiem.

Czyżby coś knuła, jakiś patent chciała wymyślić na inne życie, nie pojmuję. Przecież

nieustannie ją ogarniam, dwadzieścia cztery godziny na dobę. Kto wie, jeśli nie więcej.

Przy Emilii godzina liczy co najmniej siedemdziesiąt minut, aaa, taki mój los. Najgorsze,

że sam Najwyższy ma to, mówiąc wprost, gdzieś. Trzeba jasno powiedzieć, mam

nadzieję, że się nie obrazi jak kiedyś na pokolenie Noego, znów fundując jakiś totalny mór,

także wśród nas, jego ambasadorów. Od tysiącleci zatrudnia nas całe armie, gotowe

wedle niezmiennych przykazań na każde poświęcenie. Co nowo narodzony homo sapiens

na tej planecie, to dla nas nowa umowa na dzieło boże od dnia jego narodzin do dnia jego

śmierci. Po pogrzebie nie ma zmiłuj na chwilę wytchnienia, zaraz nowy projekt, znaczy,

człowiek. I kolejna umowa o dzieło boże.

Umowa? Myślicie, że w sferach wyższych przestrzega się standardów, jakie na przykład

wyrobiła socjaldemokracja przez ostatnie dziesięciolecia w  Europie? Błagam, porzućcie

wszelką nadzieję, wy, którzy nadal w  to wierzycie. To jedna wielka umowa śmieciowa,

o  Najwyższy, z  Twoim niestety podpisem, raczę zauważyć. Żadnego urlopu. Żadnego

ZUS-u, planów pracowniczych, żadnych odpisów, ulg, żadnego zabezpieczenia na wszelki
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wypadek. Nic, jedynie piekło zobowiązań. Jeszcze wmawiasz nam, o  Najwyższy, że to

prawdziwe wyróżnienie tak non stop stróżować, dla chwały Twojego królestwa

niebieskiego. Ja, od wieków doświadczony, śmiało bym powiedział: nie tyle stróżować, ile

bezczynnie cieciować przy człowieczku, jednym z ośmiu miliardów, może już dziewięciu,

kto to wie, mnożą się bez umiaru. Na szczęście co jakiś czas coś tam ich ubija na większą

skalę, ale oni nadrabiają błyskawicznie zaległości jak zbiegły z odwyku narkoman, gdzieś

za węgłem fundujący sobie poczwórną działkę za minioną abstynencję.

Człowieczek, człowieczki. Te ich wszystkie upadki i  wzloty, przeważnie te pierwsze;

zasadą jest, że najlepsi się wykoleili, choć ledwo zaczęli. Mam wielu kolegów, co mogą

poświadczyć, że trudno wytrzymać z nim, z tym człowiekiem. Niby wszystko na początku

miłe, jest taki mały, bezbronny, płacze, robi kupy do pieluchy, gaworzy, skleja pierwsze

słowa, jest ogólnie słodki, łezka się kręci na myśl, że mogłaby mu stać się jakaś krzywda,

taki niewinny maluszek, upadnie na podłogę, płacze, coś zje, płacze, że ostre, płacze, że

mdłe, za gorące, za zimne, płacze, wciąż płacze, znikąd pomocy, musi dopiero nieco

dorosnąć, by się uspokoić. To naturalnie pozór, wtedy bowiem męczy rodziców jeszcze

bardziej, mądrzejszy, to i  bardziej okrutny. Profesjonalnie terroryzuje tych, co go

bezgranicznie kochają, a  tacy jak ja bezradnie, jedynie ciskając przekleństwa

w niebiańską toń, muszą nad kimś takim ślęczeć, uszy nam pękają przez te porykiwania.

Jak dobrze, że nie mam dzieci!

A  moja dziewczyneczka, jak wspomnę jej szczenięce lata, to był prawdziwy demon

energii. Widzę dziś dokładnie jak kiedyś: Emilia biega w prawo, lewo, trudno ją okiełznać,

przechwycić, zatrzymać w kadrze, by uspokoić i wpoić właściwie zachowanie. Nic z tego,

latam za nią i nad nią, unoszę się całym sobą resztkami sił, ona kręci się coraz bardziej ze

zdwojoną energią. Jest hiperaktywnym maluchem, następnie wszędobylskim dzieckiem,

nie sposób jej uspokoić. Kota zaatakuje, za ogon pociągnie, kot się zbuntuje, łapą

przejedzie pod okiem, pozostawiając krwawą pamiątkę w  postaci długiej na trzy

centymetry krechy, która długo będzie się goiła, nawet słynny Alantan Plus nie pomoże.

A  to jeszcze jakiś inny numer kreatywnie wytnie. Współczuję jej rodzicom. Jednak

najbardziej współczuję sobie, nic do niej nie przemawiało, powiedz, idź tam, pójdzie

w odwrotnym kierunku.

Dopiero upływ czasu nieco ostudził ten szaleńczy maraton. Właśnie, upływ czasu: jadła,

spała, rosła, jadła, spała, rosła, aż w  końcu urosła. Jak mówią pewni swego mężczyźni

i  zdystansowane wzajemnie do swojej urody kobiety, zrobiła się z  niej taka laska, że
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wszyscy święci by wymiękli przy swoich zapewnianiach o cnocie i wstrzemięźliwości.

Po siedemnastych urodzinach Emilii to już wrakiem byłem. Ledwo stróżowałem, na wpół

aktywny; przypominałem taki prawie rozładowany powerbank, który może zachowuje

resztki energii, naprawdę resztki i  nic więcej z  siebie nie da, jedynie mrugnięcie

wskaźnika.

Miałem tego potąd. Ze stresu zaczęły mi wypadać pióra ze skrzydeł. Sorry, Najwyższy, nie

zamierzam zamienić się w  sparzonego wrzątkiem kuraka przed jego wyskubaniem do

nagości. Ile można tak trwać? Co za wredny los. Musiałem dwanaście tysiącleci temu

objawić się tym, kim się objawiłem!? O  ile lepsza i  ciekawsza, śmiem twierdzić, byłaby

moja sytuacja, gdybym wyłonił się zupełnie inny. Gdzie indziej. Mianowicie w  orszaku

samego Najniższego. Tam podobno jedna wielka zabawa. Żadnych obowiązków oprócz

namawiania do ich nieprzestrzegania. Prosta i fajna robota jak wszyscy diabli.

Pełen nieustającego optymizmu, pomimo trudnych warunków bytowych, regularnie co

trzy lata przesyłałem do Najwyższego petycje, by anulował umowę i  mnie zmienił.

Przedstawiałem obrazowo swoją bezradność, że Emilia ani myśli mnie słuchać, kpi

bezczelnie z  zaleceń. Kiedy inne jej przyjaciółki czy przyjaciele bez zażenowania, pełni

pokory modlą się do moich kolegów po fachu, dziękując im za codzienną posługę, za ich

oddanie, to moja w stosunku do mnie — nic a nic, niewdzięczna!

Co więcej, jeszcze przejawia pretensje, takie zjadliwe, ironiczne. Raz, na początku tego

roku, chyba przez to prosecco chłeptane przez nią w  nadmiarze, pozwoliła sobie na

okrutny monolog, dobrze wiedząc, że usłyszę każde słowo:

– Aniele Stróżu mój, pogodziłam się, że być może jesteś. – Zachichotała. – Być może

nie jesteś. – Tu zaczęła ponownie chichotać, słabe to było, ech, dziewczyny, co z wami,

że takie okrutne bywacie. – Jestem zbyt młoda na ostateczne wnioski. Sam wiesz,

pewnie też kiedyś byłeś młody, a  teraz jesteś odpychającym staruchem. Nadal

dychającym, obrzydlistwo. Załóżmy, jednak się mylę. Ty gdzieś tam sobie istniejesz,

aniołku lub diabełku. Wiedz, mam to gdzieś. Po prostu. Nie zamierzam iść tam, gdzie mi

wskażesz. Albo czy będziesz mnie szantażował swoją dobrocią i  poświęceniem, że ty

cały dla mnie już od urodzenia, więc jestem ci coś winna. Nie ma opcji. Nie jestem. Nie

ma cię. Jeśli nawet, cóż, bądź sobie i  trwaj, skoro tak masz lub ktoś ci kazał. Twoja

sprawa. Nie zamierzam dziękować ci za pracę, którą wykonujesz, więc nie wymagaj,
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bym ci jeszcze biła pokłony. – Wyszczekała swój monolog i  nalała sobie kolejny

kieliszek. Jej rodzice spali po zabawowym sylwestrze. Emilia korzystała

z  dobrodziejstwa domu, w  którym niestety zazwyczaj się przelewało, dosłownie

i w przenośni, niech ich wszystkich!

Co za harda kobietka. Młoda, bo młoda, lecz mogłaby poczuć, że jak coś takiego chlapnie,

to chcąc nie chcąc wpędzi mnie w  depresję. Bezwzględna, cyniczna dziewczyna. Po

pierwsze nie ma racji, gdyż jestem, więc się myli, że mnie nie ma. Po drugie, jestem

i mogę coś zdziałać, więc tym bardziej się myli, że nie mogę.

Najchętniej poskarżyłbym się Najwyższemu. Tak apokaliptycznie. Może w  końcu dotrze

do niego moja petycja i  prześle zespół interwencyjny, który uwolni mnie od trudnej

wychowanki. Nie ma na nią rady, robi swoje, aż trudno to znieść, lata, krąży, biega,

podskakuje, a najgorsze, że dosłownie kilkanaście dni temu odkryła życie płciowe.

To mnie martwi. Tak autentycznie, gdyż wiem, czym to ostatecznie grozi takiemu

dziewczęciu. Ktoś powie:

– Stary, przestań jęczeć, oni, ludzie, tak mają, taki ich los.

Proszę, Emilia, jak łatwo przewidzieć, jest niekonwencjonalna. Bardziej niż bardziej. Sam

widziałem z pierwszej ręki. Wpierw umówiła się ze swoim kolegą z klasy C. Pomimo moich

szeptów do jej wątpliwego sumienia. Kompletnie je zignorowała… całując się nadzwyczaj

radykalnie z  tym chłystkiem, tak, że wtem uklękła, a  on, skurczysyn, wyczuł moment

i  wygodnie sobie usiadł na krześle, może to był fotel, z  wrażenia nie pamiętam, moja

podopieczna zrobiła coś strasznego, tak strasznego, że musiałem się odwrócić

i  zwymiotować. Co za upokorzenie, zmusiła mnie do voyeuryzmu, perfidna. Nie chciałem

patrzeć, jednak patrzyłem...

To dopiero początek. Kilka dni później spotkała się z  koleżanką. Emilia jest blondynką.

Tamta brunetka, może szatynka, ruda. Z tego poddenerwowania aż mi się obraz zamazał,

jakie włosy której, która jakie włosy. Swoją klarowność odzyskał dopiero wtedy, kiedy nie

mogłem uwierzyć w to, co widzę.

Co widzę? Co zobaczyłem.
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Zobaczyłem, jak legły dwie na łóżku jednej z nich, chyba tej mojej, naturalnie urodzonej

prowokatorki. Zaczęły się miziać, znaczy, całować sobie uszka, szyje, okolice dekoltu.

Potem, no nie, nie mogę, Emilia zsunęła swoją rękę po linii bioder koleżanki, niżej i niżej,

skręcając do wiadomego czułego punktu. Zupełnie się nie przejmując, że jak to tak. No

i mną się nie przejmując, pierwszym na linii frontu! Wysunęła swój język i zrobiła coś

niebywałego, nie zdzierżę, jeśli mam to wyznać, tego nie da się odzobaczyć.

Dlatego podkreślam, ja już tak nie mogę, o  Najwyższy! Czemu muszę być świadkiem

swojej bezradności? Czemu nie mam odpowiednich narzędzi, które w mig sprowadziłyby

moją podopieczną na dobrą drogę? Czemu nie mogę jej ukarać, jedynie zgłosić rażący

moralnie przypadek do Wydziału Kary i  Pokuty. Czy ten wydział rzeczywiście przyjdzie

z  pomocą? Słyszałem, że jest zatkany od nadmiaru spraw, że dopiero po śmierci

delikwenta zajmuje się jego przewinami.

Kiedyś świat był bardziej przewidywalny. Na przykład sześćset pięćdziesiąt lat temu

dostałem od Najwyższego taką Jadwisię pod swą kuratelę. Jej życie było ustalone przez

dziady i  ojce wiele lat do przodu, o  ile by bidula na jakąś dżumę nie zeszła, ja zaś

wiedziałem, czego się spodziewać. Nie musiałem się wzdrygać, że taką a taką mam pod

swoją egidą. Trwało się przy niej spokojnie, bez stresu, gotowała obiady, rodziła dzieci,

nie piła piw ni miodów, modliła się gorliwie do Jaśniepanienki, cud miód dziewczyna.

Najwyższy nic sobie nie robi z  tych wszystkich skarg i  wniosków, przyzwyczajony, że

każdy u Niego na umowie o dzieło boże, z Jego błogosławieństwem. Ja zaś mówię, tak

nie można, o  Najwyższy, jakiś ukłon w  stronę anielskiego prekariatu proszę! My

naprawdę tu ciężko pracujemy, na tej paskudnej planecie, która z wieku na wiek coraz

bardziej się stacza i nie wiadomo, co z niej ostatecznie pozostanie. Ale jakby co, jakby

jakieś nowe zlecenia, kiedy wreszcie uwolnię się od tej mojej sekutnicy, to proszę,

o  Najwyższy, konkretny deal gdzieś na innej planecie, nawet w  innym układzie.

Słyszysz?

Nic, cisza.

Mam dosyć tych ziemskich spraw, tej powtarzalności problemów. Na dodatek takiej

krnąbrnej to jeszcze nie miałem. Nawet Julia z rodu Cezara okazała się łagodna, pomna

ostrzeżeń, co przynależy antycznej panience. W  przeciwieństwie do tej tu mojej

futurystycznej, cholera, Emilii.
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Teraz przyhamowała. Ku mojemu zaskoczeniu.

– Ej, Emilia, co się tak nie... pieklisz? Przez ostatnie kilkanaście lat dawałaś mi nieźle

popalić. Teraz nagle spokojna?

Emilia jakby mnie słyszała. Choć jak deklaruje, nie wierzy we mnie i  wszystko to, co

reprezentuję. Dla niej jestem podejrzany typ, taki cholerny przedstawiciel handlowy nieba

i Najwyższego.

– Chora jesteś czy co? Nie wyczuwam w  tobie jakiegoś niepokojącego stanu – dodaję,

dumny ze swoich możliwości skanowania lęków i obaw mojej podopiecznej.

Emilia, rozłożona leniwie na sofie, patrzy przed siebie. Na pewno dotarło do jej głowy, co

powiedziałem. Nie reaguje.

Dotąd bezustannie jej towarzyszyłem. W  grzeszkach małych i  dużych. Nie mogąc nic

zrobić. Postanawiam się zaktualizować całą mocą mojego pozaziemskiego umysłu.

Sprawdzam, co trzeba. Na chłodno, analitycznie. Kto śmiał mi znów namącić, więc

i  namącić Emilii? Po otrzymaniu danych stwierdzam z  przerażeniem, że ludzki świat

zwariował. Cała planeta w  gorączce, więc i  moja podopieczna, dotąd żądna ekscytacji,

gwałtownie stonowała.

– Co z tobą, dawaj? Chyba się nie poddajesz? – pytam złośliwie, co przydarza mi się raz

na kilkaset lat.

Nie daje się nabrać na moją prowokację. Pozostaje w oddaleniu. Wolniej się porusza, jej

oddech jest regularny, młoda pierś zdrowo faluje, więc wszystko, co złe, rozgrywa się

bardziej w  jej głowie. I  rzeczywiście, przez dalszą część wieczoru raz jest osowiała, to

znów przejawia nienaturalną wesołość.

Mijają kolejne dni.

Emilia ogląda te wstrętne, odciągające od codzienności seriale, coś czyta, podśpiewuje.

Co z  nią? Jestem poważnie zaniepokojony. Świat przechodzi kryzys, źle się dzieje jak

w  jakiejś samospełniającej się dystopii. Czy to powód, żeby tak się wyłączać, Emilio?
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Byłbym bardziej rad, gdybyś znów wycięła mi jakiś numer. W końcu zależy mi na tobie nie

tylko przez umowę o dzieło z Najwyższym.

Ty się przejmujesz kryzysem dokoła ciebie, ja niekoniecznie. Wiesz dlaczego?

Z wielowiekowego doświadczenia wiem, że to kiedyś minie. Gdyż ponieważ. Taki los wasz

na tej błękitnej planecie, moi drodzy i niedrodzy.

Mimo to nie poznaję dziewczyny. Inna taka podwójnie, potrójnie. Widać, że zbiera się

w sobie, jęczy inaczej, świadomie, na pewno nie jak maluszek, którym była kilkanaście lat

temu.

Ci ludzie.

No nie mogę.

Hej, Najwyższy. Moja wychowanka przeżywa ból, którego nie potrafię pojąć. Ja już to

widziałem. Nie takie nieszczęścia, nie takie koszmary rozgrywały się na tej ziemi. Za

Twoim przyzwoleniem, zauważę. Teraz im ciężko. Lecz co by powiedzieli, gdyby widzieli,

co ja widziałem? Setki innych apokalips. Och ludzie, wyluzujcie. I  ty też, Emilio, chcę

dodać, pełen dobrej woli.

– Tak, doprawdy? – Emilia odwraca się, zadziera głowę do góry. Patrzymy na siebie, ja ją

widzę, ona mnie nie, lecz tak patrzy, jakby widziała. W  końcu mówi: – Tylko gadasz

i gadasz. Nie mogę tego słuchać. Narzekasz na mnie, na wszystkich. Jak takiś mądry, ty

i cała reszta, to coś zróbcie, a nie tylko patrzycie, osądzacie.

– Ależ z  ciebie mądrala. Taka młoda, a  taka wyszczekana – odpowiadam nieco zbity

z tropu. Emilia macha przed siebie agresywnie ręką, jakbym był jakąś muchą.

– Daj mi spokój, kimkolwiek jesteś! Poradzę sobie bez ciebie.

O  ty! Robię się cały czerwony. Jak ci od Najniższego. Zaraz wybuchnę. Jednak mi nie

przystoi. Reprezentuję cały majestat lepszego świata po tym świecie. Muszę się

opanować. Niełatwo.
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– Spadaj stąd, ty... – Emilia zaczyna histerycznie krzyczeć. – Nic mi z twojej obecności,

nic!

Blednę. Czy mogę jeszcze bardziej zważywszy na moją naturalną jasność?

– Wynoś się, pachołku!

Zatyka mnie. Dociera do mnie ogrom minionych rozterek. Duch, znaczy balon pęka. Ona

ma rację, ta nastka ma rację. Czy mogę jej pomóc? Innym? Tylko sobie bujamy

w obłokach. Wstyd się do tego przyznać.

Mam dosyć. I  ciebie, Emilio, i  waszych ludzkich problemów. Powtarzacie się ciągle

w  swoim całokształcie. Zanudzacie tą swoją przewidywalnością nieszczęść. I  jeszcze

mówicie poniekąd, powtarzam, poniekąd... prawdę, że to wszystko, co robię, jest bez

sensu.

Nie da rady stróżować w  takich warunkach. Słyszysz, Najwyższy? Rzucam tę robotę za

Twoim lub bez Twojego pozwolenia. Muszę zrobić sobie reset od gatunku homo sapiens,

amen!
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Jakub Kornhauser

Zespół wskazówek zdrowotnych

Torturują cię haluksy?

Zdobądź silikonowy korektor, wyprostujesz

palce stóp. Masz bolący paluch

koślawy? Noś silikonowy separator do palców

nóg przez sześć miesięcy. Bolesne

zapalenie palców stopy?

Separator do palców zatrzyma chorobę.

Pomoże Ci w kłopotach. Zdrowe stopy?

Chroń je silikonowym

separatorem do palców nóg.

Zespół wskazówek zdrowotnych IV

Chcesz lepiej widzieć przedmioty blisko Ciebie?

Okulary powiększające o 160 procent. Lubisz szyć,

montować, modelować? Powiększaj wszystko dzięki

okularom powiększającym. Letnia oferta: do okularów

powiększających dostaniesz także futerał i chusteczkę

z mikrofibry. Źle widzisz z bliska podczas szycia?

Załóż te okulary powiększające, aby

sobie przybliżyć. Chcesz przeczytać, ale nie widzisz

małych liter? Wypróbuj te okulary powiększające.

Nie lubisz drobnego druczku? Załóż okulary

powiększające, a wszystko się przybliży.
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Zespół wskazówek zdrowotnych VI

Siedzisz zgarbiony? Z magnetycznym korektorem postawy

będziesz zawsze wyprostowany. Chroni kręgosłup. Dużo

siedzisz, bolą Cię plecy? Dzięki magnetycznemu korektorowi

postawy wyprostujesz plecy. Często się garbisz? Wyprostuj się

z korektorem postawy doskonałym do każdej pracy. Natychmiast

Cię wyprostuje: Cudowny korektor dla każdego, w wielu rozmiarach.

Garbate plecy znikną! Skuteczny korektor postawy dla osób młodych

i starszych. Dużo pracujesz przy komputerze? Noś korektor postawy

i siedź z prostymi plecami Będziesz atrakcyjniejszy: wyprostowane

plecy dzięki korektorowi postawy, przez cały dzień.
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Paweł Kozioł

wiersz który sprzeda prawa do ekranizacji

geograf uczył, że warszawa to pająk. siedzi na mapie pośrodku, ale z prawej strony,

więc gdyby nie owadem, byłaby pewnie odwrotnym sercem, a tak rozkracza się tylko wzdłuż szos,

a między odnóżami kurczowo ściska swoje skarby największe: kliny pustej przestrzeni.

w jednym partyjni mieli tajne gospodarstwo. nie wiem gdzie, bo wozili tam nyską bez okien,

ale przez tyłek i twarde siedzenie czułem, że to na pewno na prawo od wisły.

jeździłem tam po szkole, aby sortować jabłka. płacili dużo, znacznie lepiej niż trzeba,

młody i lekki, jak powietrze które spręża się, spieszy do centrum tymi klinami, wracałem

po pracy pustej jak skrzynki z początku zmiany, z portfelem pełnym jak skrzynki pod koniec,

gotów kupić cokolwiek co zagłuszy sterylną ciszę, w której przez parę godzin przebierałem owoce,

bo miałem tylko wyrzucać nienormalne, i kiedy takie znajdę, to nie pytać.

kumple raz wyjaśnili, o co w tym chodzi: nowy, znasz takie ruskie nazwisko Miczurin?

wielki uczony, genetyk. jabłonkę z psem skrzyżował: niech szczeka na złodziei i podlewa się sama,

trzeci rok hodujemy to cudo. było dobrze, ale ostatnio coś się psuje, obserwuj:

w pięknych, czerwonych owocach kłębki sierści, ślady ugryzień na rękach pracowników,

i coraz częściej sygnał, milicji czy pogotowia, błyska za mleczną, zamalowana szybą.

strach generalnie, przez który coś zaczęło dziać się we wnętrzu serca, jak w zaciemnionej nysce,

nie zdążyło wykończyć, bo całą naszą zmianę bez wyjaśnienia zostawili na drodze

w kurzu, który wzbijała jadąca z naprzeciwka kolumna ciężarówek w kolorze wojskowym.

i to był koniec, wtedy musieli wszystko zniszczyć, jak to się robi? wytruć albo podpalić.

dobrze, że po kryjomu, to nie na moje nerwy, nie chciałbym słuchać, jak w dymie, w samym środku

zdepolaryzowanego jego serca to coś naraz skowyczy i trzaska, i zdycha.

nie powiem, gdzie to było, nie mogę powiedzieć, chociaż odgadłem. narysowałbym mapę,

ale co jakiś czas w gazecie albo w telewizji miga mi jeszcze gęba tego, co mnie zatrudnił,

i tylko z trzeciej, pogryzionej ręki wiem, że podobno kilka psich drzewek nawiało.

nie powiem więcej, żadnych szczegółów, sami możecie sprawdzić resztę, o w ten sposób:

znajdźcie skarlały, zarośnięty sad, w którym słychać szczekanie, a żadnych psów nie widać.

albo i to nic nie da. wiem, bo chodzę po mieście: ostatnio tak się porobiło wszędzie.
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opus 78

On March 9, 2016, the worlds of Go and artificial intelligence collided in South Korea.

(www.alphagomovie.com)

spóźniony, więc oglądam początek filmu, potem czytam streszczenie. spóźniony z filmu słucham

głównie ścieżki dźwiękowej, i nie wiem, widziany od pleców, białych teraz i zgiętych, w jakim stopniu,

w jakiej minucie kątowej obróciłem się w ekran źle naciągnięty, w pofałdowaną płaszczyznę

by teraz siedzieć przed nią i oglądać rok który mojemu życiu przyniósł bierne zabawki,

ruchu pełne i światła, ale tylko na niby

niby trójwymiarowa powietrzna moneta, raz reszka a raz orzeł w libelli poziomnicy

albo ten kamień w kształcie niewidomej soczewki, który jeżeli obrócić go w palcach

ma sugerować: nie rozumiem tej gry.

zmienia się czas, prąd się uczy, a biedne słowo nie ma w tym żadnego udziału. próbowałem – odpadło,

film miał angielskie napisy do wszystkiego czego nie powiedziano jak trzeba po koreańsku

wtedy z kolei litery przejmował algorytm, plótł swoje pętle z podobieństwa brzmienia

i kompletnego bezsensu. po kilkunastu obrotach puszczony w ruch jak bączek kamień staje na sztorc,

tańczy po planszy. po parunastu linijkach, tam, gdzie komputer zacząłby wierzyć w język

programowania, przestaniesz ufać tej pieśni. i to dopiero jest głupie, dopiero to przegrywa.

po wyciszeniu rotacji kamień kładzie się spać, jakimś cudem trafiając pod właściwe współrzędne

niby żeton w kasynie na optymalny zakład. mógłbym się zacząć jąkać o tym w kodzie źródłowym

ale, spóźniony, uczę się tymczasem prostszych rozwiązań, kilku węzłów tej sieci,

choć znowu biedne słowo powinno by pouczyć, że co tam robię, nazywa się niedobór,

albo się zamknąć, bo nie wie. mistrz przegrał cztery jeden, radząc sobie tam tylko, gdzie było za trudno,

i to z pomocą błędu. algorytm nie przewiduje

miejsc dla następnych stolików, plansz, mistrzów i kamieni. zagrają fotografie: chłopak z kolczykiem w wardze

przeciw szczupłej Azjatce, której czarne włosy sieć neuronowa splotła z ciemnoniebieską czapką

nie do ruszenia. kiedy oko rozkleja te wodne błony, zaczyna się gubić

– to jakby człowiek rysował dla ptaków drapieżnika: krzywo, tylko te znaki, na które reagują,

nawarstwione na siebie jak język koreański ich śladów. jak uparte, losowe drobienie

wydeptujące miejsce, którego nie ma. widziany przez nieruchomą teraz soczewkę kamienia,

ten ruch, i cały jego algorytm jest brzydki, lecz ma rację,

on, nie ja, nie ten opis, bo się nie zatrzyma.
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klucz

lęki są głupie, ale czasami potrafią opowiadać rzeczy, na jakie nas samych nigdy nie będzie stać.

co powiesz o tym, który szedł dziś ze mną, za drzwi, na klatkę schodową, w sumie osobno, bo przecież

nie miałem jak go przytrzymać, którą ręką. w jednej

niosłem niebieski worek, w drugiej prywatny kosmos: metalowe kółeczka, klucze na ich orbitach.

idąc tak do śmietnika wyobrażałem sobie, jak z rozpędu wyrzucam jedno i drugie: pudełka

po gotowych posiłkach z trzech dni a także dostęp do sztywnych opakowań wszystkich uczynnych mieszkań:

jeden do kruchej zaprawy i tanich prętów bramy grodzonego osiedla pod warszawą, drugi

do ciebie, trzeci do zmiennego ogrodu na tyłach domu byłej przyjaciółki

ażeby się przekonać, że już nigdzie nie zdołam wrócić: folia rozdarta, coś ją otworzyło,

obracając się w środku, w czerwonej papce, jak łyżka

w oku, po czym utknęło. lęki opowiadają mądre historie, po czym starają się

byśmy ich nie widzieli, przejęci tym raczej, w której z pięciu kieszeni zawieruszył się klucz.
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Jakub Kruger

Klepsydry

Profesor Romuald Trytko otworzył oczy. To jeszcze jest łatwe. Zamrugał. Kształty sypialni

powoli wyłaniały się z  mroku. Ciężka gdańska szafa, nocny stolik i  wezgłowie łóżka.

Potem drzwi, podręczna biblioteczka. Biurko i  krzesło. Otwarte okno, lekko drgająca

firanka. Codzienna gimnastyka dla oczu. Jeszcze raz. Uniósł głowę. Tym razem

odwrotnie. Najpierw okno, firanka, zasłony. Więcej szczegółów. Trzeba skupić wzrok.

Biurko, na nim wzorowy porządek. Tak jak zostawił wczoraj. Zamknięty laptop. Obok po

lewej książka. Ostatnia, do której zaglądał. Po prawej ołówek i  plik kartek zapisanych

notatkami. Dalej puste kartki. Krzesło. Biblioteczka, tylko książki używane przy ostatniej

pracy. Drzwi pomalowane olejną białą farbą. Wezgłowie łóżka. Rzeźbione, lśniące. Szafa

z  dwiema spiralnie skręconymi kolumnami i  sentencją odziedziczoną po antenatach:

Assidue addiscens ad senium venio (Douczając się, nieustannie dochodzę do starości).

Usta zadrżały w uśmiechu. „Dziękuję, Damazy”, pomyślał. „Sentencja w sam raz dla mnie,

twojego prawnuka, profesora historii”. Jeszcze raz popatrzył na nocny stolik. Biały budzik

z Ikei. Za dziewięć dziewięćdziesiąt dziewięć. Czwarta czterdzieści. Tak jak wczoraj. Tak

jak od pięciu lat. Nie dosypiał. Kształty sypialni stawały się coraz wyraźniejsze. Sięgnął

po budzik i go wyłączył. Po co nastawiał? Dla zasady. W życiu muszą być jasne reguły.

Przewrócił się ostrożnie na bok i  powoli uniósł na łokciu. Tak jak mu przykazał

rehabilitant. Żeby nie nadwyrężać kręgosłupa. Teraz nogi do przodu i  już siedział na

łóżku. Stopy zawisły nad pantoflami, które wczoraj starannie ułożył. Trzeba mieć system.

Przechylił się odrobinę w prawo, wyciągnął rękę i włączył nocną lampkę. Żółtawe światło

wypełniło sypialnię. Oparł się rękami o  materac, wsunął stopy do kapci, jęknął i  wstał.

Teraz siku. Powoli, noga za nogą, szurając pantoflami, poszedł do łazienki. Może dzisiaj

uda się szybciej. Może nie będzie stał nad ubikacją piętnastu minut w  oczekiwaniu na

wątły strumień. Po drodze rzucił okiem na książkę, notatki i  laptopa. „Dzisiaj skończę” –

mruknął. Zakaszlał i przystanął. Położył rękę na piersi. To jest duszność? Przesunął dłoń

na czoło. „Nie, gorączki nie mam”. Ruszył dalej.

Po chwili z łazienki słychać było radosne:

– Veni, vidi, vici.
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Po niecałej godzinie wrócił do sypialni z kubkiem herbaty. Już ubrany, ogolony, po umyciu

zębów. Tak jak zwykle. Wełniana, brązowa marynarka o  grubym splocie i  skórzanych

łatach na łokciach, proste ciemnoszare spodnie, biała koszula i krawat. Do pracy trzeba

się ubrać. A  to będzie ostatni dzień jego pracy nad dziełem życia. Jutro wyśle książkę

wydawcy. Potem tylko redakcja i  posłowie. Tak, posłowie koniecznie. Usiadł, otworzył

laptopa. „Inna historia świata – opowieść o  człowieku”. Historia ludzkości, bez polityki,

przywódców wszystkiego, do czego przyzwyczaiły nas podręczniki. Klasyczna

historiografia dla profesora była studiami nad ludzkimi błędami i  głupotą, wartą

zgłębiania o  tyle, o  ile umożliwiłyby one uniknięcia powtórzenia ich w  przyszłości.

Romuald Trytko opisał dzieje zwyczajnego człowieka, dzieląc pracę na trzy tomy.

Pierwszy, od wyodrębnienia gatunku do rewolucji agrarnej, zatytułował „Zwierzęca

wspólnota”. Tom drugi, „Zniewolenie człowieka”, obejmował czasy od rewolucji agrarnej

do rewolucji przemysłowej. Ostatnią część dzieła zakończył na początkach rewolucji

informatycznej. Nie miał jeszcze pomysłu na tytuł. Wahał się między „Idee i  narody”

a „O krok od zagłady”.

Pisał jak zwykle do południa. Postawił ostatnią kropkę. Zapisał kopię zapasową na

pendriva i  schował go do kieszeni marynarki. Teraz pora na przechadzkę. To jeszcze

wolno. To jest dla zdrowia psychicznego niezbędne. Rytm dnia. Według jego rytmu można

było regulować zegarki. Wstał, podszedł do okna i  sprawdził temperaturę. Dwanaście

stopni w plusie. Nie pada.

W  przedpokoju włożył czarny płaszcz i  kapelusz. Starannie zawiązał jedwabny szalik

w  małe klepsydry na czarnym tle. Prezent od wnuczki. Poprawił go przed lustrem.

Odchylił głowę, patrząc na siebie z półprofilu. „Nie jest tak źle”, pomyślał, „mam dopiero

osiemdziesiąt cztery lata”. Może jeszcze jedną książkę napiszę. Wychodząc,

z metalowego kosza przy drzwiach zabrał parasolkę. Starannie zamknął drzwi. Schował

klucze do kieszeni i założył czarne skórzane rękawiczki. Stał jeszcze chwilę, zastanawiał

się, czy czegoś nie zapomniał. Klepnął się w pierś, sprawdzając, czy ma portfel i okulary.

Z  pierwszego piętra secesyjnej kamienicy przy ulicy Sienkiewicza zszedł ostrożnie.

Budynek w  ubiegłym roku był remontowany, ale powierzchownie. Tynki z  zewnątrz,

wymiana okien i  malowanie. Klatka schodowa czekała na swoje pięć minut. Schody

skrzypiały. Profesor to lubił. Myślał wtedy, że ten dom żyje. Otworzył ciężkie drzwi

i  wyszedł na ulicę. Nie musiał zastanawiać się, którędy iść, zawsze szedł tak samo.

W  prawo i  potem cały czas w  prawo zgodnie z  ruchem wskazówek zegara. Stawy

i  mięśnie powoli się rozgrzewały. Pozwolił płynąć myślom swobodnie. W  szumie
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dźwięków miasta. Odgłosy tramwaju ze Zwierzynieckiej, potem Kraszewskiego. Już nie

tak wyraźne jak kiedyś. Teraz tramwaje nie dzwonią tak głośno, nie jęczą przy każdym

skręcie. Szum samochodów. Czasem muzyka z okna. Wiedział już, jak zatytułuje posłowie

i  jak je skonstruować, by mogło stać się wstępem do następnej książki. „Wspólnota

globalna – nowa nadzieja – nowe zagrożenia”. Myślał o  otaczającym go najbliższym

świecie. Z wiekiem spacery były coraz krótsze, zataczał coraz mniejsze kręgi. Poświęcał

na spacer tyle samo czasu. Doszedł do placu Asnyka. Miniaturowy park otoczony płotem

był zamknięty. Na furtce wisiała kartka: „Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia –

zamknięte”. Obok parku były ławeczki. Na jednej z  nich profesor Trytko zawsze robił

przerwę. Przysiadał na chwilę. Przyglądał się ptakom i dzieciom. Myślał, jak są podobne.

Ile mają energii. Dziś, zanim doszedł do ławeczki, zauważył zmianę. Coś było inaczej niż

wczoraj, inaczej niż zwykle. Nie, nie tylko nie było dzieci na placu zabaw. Na drzewie obok

furtki wisiała zadrukowana tłustą czcionką kartka. Wzburzył się. Przyspieszył. Jak można

przybijać do drzewa. Podszedł bliżej i z wewnętrznej kieszeni płaszcza wyciągnął okulary.

Nim nałożył je na nos, zmartwiał. To była klepsydra. Kiedyś wisiały przy kościołach i na

słupach ogłoszeniowych. Ale w  okolicy dawno ich nie widział. Nie chodził do kościoła,

a słupy ogłoszeniowe zniknęły z miasta. Teraz zamieszcza się nekrologi w prasie. A i tak

chyba rzadko. A  to była zwykła starodawna klepsydra. Publiczne obwieszczenie

o  śmierci. Poprawił okulary. Zrobiło mu się chłodno i  zakłuło w  piersiach. To była jego

klepsydra: „Romuald Trytko, profesor zwyczajny UAM, żył lat 84”. Tylko tyle? Poczuł

Obecność. A  potem pytanie w  głowie. „Czy czegoś żałujesz?”. Świat zawirował. Nagle

zmieniła się perspektywa, punkt widzenia. Patrzył teraz na drzewa, przelatujące gołębie,

szczyty kamienic. Przemknęło mu przez myśl, że wiosna jeszcze nie przyszła. I  wtedy

dotarło do niego to dziwne pytanie. – Nie – wyszeptał – nie żałuję. Może tylko. Może

tylko – powtórzył z wysiłkiem – chciałbym wiedzieć, jaki będzie ciąg dalszy.
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Piotr Lenarczyk

Kołysanka

A wiesz, że zawsze się bałeś takich ludzi jak ty? Pamiętasz takich ludzi jak ty, których się

bałeś? „Pan bez ręki” wypasał kozy w parku naprzeciwko waszego bloku. Zanim pojawiła

się tam siłownia, a  ludzie zaczęli chodzić z  takimi śmiesznymi kijkami. Wcześniej były

działki, kozy i on. Jak byłeś niegrzeczny, to babcia straszyła, że „Pan bez ręki” wsadzi cię

do worka. Ale ty bałeś się go już wcześniej. Chociaż nie miał worka. Ponieważ nie miał

ręki.

A teraz nakupiłeś jedzenia na zapas. I nawet już nie wychodzisz po zakupy. I przestałeś

się golić, myć. Popatrz, ten mały chłopiec jest przerażony. Jego matka powiedziała, że

tam mieszka taki starszy pan, który nigdy nie opuszcza domu. I tylko patrzy przez okno.

Chociaż w oknie są zasunięte zasłony.

Zadzwoniłbyś do kogoś.

(Odmieniasz przypadki przez przypadki)

Matka zmarła.

Byłej żony nie widziałeś rok.

Dzieciom zapodział się gdzieś twój numer.

Zadzwoniłbyś do kogoś.

Bierzesz do ręki stary notes z telefonami. Próbujesz sobie przypomnieć, kto był kim i jak.

Przesuwasz imiona dookoła głowy jak paciorki różańca. Jak się nazywała tamta?

W której to było niekonsekwencji?

Spokojnie, ja pamiętam za ciebie.
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Masz pięć lat. Jest słoneczne popołudnie. Matka daje ci landrynka, a ty chowasz go na

dnie szuflady razem z innymi landrynkami. Zbierasz smakołyki, żeby zbudować z nich

domek Baby Jagi. Od trzech tygodni nie zjadasz nic słodkiego tylko zbierasz. Ależ jesteś

uparty. Zawsze będziesz uparty. Za tydzień matka znajdzie landrynki. Zobaczy kolorową

pozlepianą masę na dnie szuflady. Posprząta to, zeskrobie. Twoja cała praca pójdzie na

marne. Już nigdy nie zbudujesz domku Baby Jagi.

Ani żadnego innego domu.

– Ani żadnego…

Tak jest. Do mnie mów. Jestem wszystkim, co ci pozostało. Trzy kroki do łóżka i trzy do

okna.

Dwa kroki do łóżka i cztery do okna.

Jeden krok do łóżka i pięć do okna.

Śpij.
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Elżbieta Lipińska

Save as

Świat pisze się sam. Zapisuje się codziennie

w plikach systemowych, nas tylko w tymczasowych.

Historie piszą się same. My tylko nieudolnie

stawiamy litery, próbując zapisać niezapisywalne.

W kruchym balansie między ćmą a płomieniem przybliżamy się,

wirujemy, oddalamy, uparcie wracamy do siebie.

Posłuchaj: słyszysz śmiech dochodzący z pustki?

Wszystko poza nią jest opinią.

A świat i tak już gdzieś tam, w ustawieniach, ma zapisany

termin usunięcia plików tymczasowych.

Nocne notowania

Cassandra śpiewa o księżycu w pełni,

a nam pełnia spada na poduszkę

i robi dzień w środku nocy.

Chcemy dzikości, a litery

wychodzą gładkie i krągłe

jak wypieczona bułeczka.

Język staje kołkiem i ledwie się obraca,

zrywa związki, nie szuka nowych.

W pustej pełni

próbujemy doczekać nowiu bez snu.

Trzeba nam ostrości jak nów, jak nóż.
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Bajki polskie

Biedny niedźwiedziu, gdybyś w mateczniku siedział,

nigdy by się o tobie Wojski nie dowiedział.

Mateczniki wycięto z korzeniami. Wytyczono asfaltowe dróżki,

chodniczki, każdy może zwiedzić były matecznik suchą nogą.

Podniecenie zwycięża atawistyczny lęk. Niedźwiedzie wymarły,

pogromcy rulez.

Badacze puszczy rekrutują się z potomków niedźwiedzi

i pogromców. Z genami dostali instynkt tropiciela.

W samym środku puszczy zapomniane jądro ciemności

czeka na odkrycie.

Co jakiś czas, w przypadkowej kolejności, otwiera się pułapka.

Ostre zęby zatapiają się w żywym ciele. Sznur zaciska się

na gardle. Zostawia ślad.
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Jacek Łukasiewicz

Kiedy umieszczam cię...

„Kiedy umieszczam cię w tym wnętrzu” – napisałem

i czuję głupstwo tego incypitu. Jesteś

stamtąd, z przyciętymi jasnymi włosami,

masz oczy o barwie trudnej do zapamiętania,

„Kiedy umieszczam cię” – napisałem.

Wiem jednak, że wszystko jest rozłączone:

stół i kanapa,

dzień i noc,

dziecko i dorosły,

kobieta i mężczyzna,

drzewo i chrząszcze na drzewie.

Wszystko można umieścić wszędzie,

ale to nie ma znaczenia.

Jaskrawe plecy ulicy (odwrócona plecami):

pełna homarów, jadeitu, morwy,

perkalowych

sukienek murzyniątek, plakatów Zirkus Frank.

Pomiędzy stacjami U-bahnu

ulice w słońcu, w deszczu, w przenikliwym chłodzie.

Ulica bez ciebie

jest inna niż ulica z tobą.

Ptasi szczebiot G., stukot wysokich obcasów.

Wystukują tętenty krwi, która setkami pępowin

przez stulecia przelewała się z ciała do ciała.

Płonęło drewno, pozostawały kamienie, osmolone mury, naprawiane ciągle od nowa.

Wśród pozrastanych kamieni żyjemy we własnych krajach.

Miasta konały z ludźmi miesiącami albo

w ciągu jednej nocy rujnowano miasto. Pozostawało wiele ceglanego kurzu,

który wdychało następne pokolenie.

Ja – o mieszaniu się krwi, języków, rysów twarzy.

Wymianę krwi i nasienia uzupełniano wymianą towarów i pieniądza.
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Podejmowano uroczyste zobowiązania w obliczu władzy.

Mieszanina myśli, idei, uroda świata, w którym się żyje; różaniec pragnień

zmienionych w bursztynowe paciorki.

Pragnień wielu nieznanych ludzi, z nich się zrodziłem.

Nie ma ich pragnień we mnie, lecz coś z nich zostało.

Trwałe sekundy nawróceń. Klejnot szkieletu kostnego.

Szkielet wyciągnięty na nagrobku prałata

lubieżnie (ta lubieżność podoba się, lecz nie działa) w długiej barokowej nawie

katedry w Fuldzie –

w deszczu uderzającym w te szyby

do dna…

(Hamburg, wrzesień 2000)
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Natalia Malek

Karapaks

Wszystkie twoje owoce trafiły już na drzewa.

A do niedawna spało się

pod morelami, które spadając – wydawały dźwięk, nieco czeski.

Nie przeszkadzał mi.

Spało się bez czucia,

jak karapaks, jak pieniądz, zapomniany Kopernik.

Rano znikał dźwięk i nie mogłam planować

kruszonek, zamarła wszerz

struktura mansjonu. Zbliża się burza. – Zbliża się szajba.

Wnęka

Dziewczyny gotowały ziemniaki, napełniały ich

zapachem piętro.

Poznawałam twoją zmienność.

Kiedy próbowałam odlecieć, strzegłeś mnie jak szerszeń wnęki okiennej.

Poznawałam twoją delikatność.

Dziewczyny przebierają

nogami w nowych Salomonach, ćwiartki wpadają im pod dywan,

sierpień odwołał popołudniowe rigorosum. A ty zawróciłeś – spod drzwi.
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Mazowszanka

Mazowszanka z psem

Aros potrzebuje go, by uchronić region

przed porzuceniami. Pałka Maciejaszek wydawałby

komiksy. Ciotce, która wiele komplementów rozdała nieznajomym,

dali PET za trzy tygodnie. Fajnie byłoby mieć dla siebie wiatr albo słońce.

Nauta przyjęła za dużo zamówień.

Grafik okazał się maczystą, rękę kładł na tym, co próbowało być drobne.

Archiwum państwowe widzi mural z pytajnikiem:

can you dance like Mussolini? Zdarzają się nielojalności. Czekają – zmiany personalne.

Zależymy od nich, ci, którzy wożą książki przez śródmieście.

Tak, J. latami był kolegą, dopiero niedawno przestawił się na sentencje,

zaczął używać słów: replika, palmier, i ze wszystkimi żegnać.

Nie wiem, czy tęsknię.

(Marnuje się piasek i jabłka. Warraha, a mogłyby płynąć!)

Czy będzie nam lżej, ciszej i jak w Heidelbergu? Mazowszanka potrzebuje go,

by uchronić się przed porzuceniami.

(Wiersze pochodzą z przygotowywanej książki Karapaks, 2020)
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Maciej Melecki

Nigdzie indziej

(fragmenty)

***

– Nie da się tego zrobić.

– Dlaczego?

– Nie wiem.

– A próbowałeś?

– Nie.

***

Wszystko, co robię poza minimum konieczności, jest ucieczką. Wszelkie przyjemności:

częściowo jedzenie, picie alkoholu, palenie papierosów, rozmowy, w  których staram się

dowiedzieć jak najwięcej od innych o  tym, co myślą nie tylko o  pogodzie, częściowo

pisanie i  jak najdłuższe czytanie lub oglądanie niektórych filmów – stanowią coraz

bardziej meandrujące jej postaci. Zagłuszyć siebie i  zarazem ostatecznie uwyraźnić

siebie poprzez ostry nasłuch i  widzenie, to samo sprzeczne strony tej samej ucieczki.

Tylko fikcyjnie gdzieś się jest. Granica biegnie bowiem dookoła ciebie. A  za nią jest

zamaskowana dookolna przepaść.

***

Czas pandemii – nieposiadający jakiejkolwiek analogii. Takiego czasu po prostu w  tym

kraju nie było od grypy hiszpanki, aczkolwiek tego kraju, kiedy wybuchła jej epidemia,

w  sumie jeszcze nie było. Rzadko kiedy reaguję bezpośrednio na dane zjawiska, ze

względu chociażby na ich incydentalny charakter. Owszem, zdarzały mi się takie reakcje

– wywołane wstrząsem, oburzeniem czy niezgodą. Ale obecny czas ma kompletnie

nieznaną postać – całkowitego krachu. Lęk przed zarażeniem, kumulacja nowych
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odruchów obronnych i wytwarzanie w sobie nowego sposobu funkcjonowania – opartego

na przeciwdziałaniu i  zapobieżeniu ewentualnym skutkom oraz wynikającego

z  reagowania na codzienne napływy informacji o ilości zgonów i nowo zarażonych –

powoduje konieczność obrania formy przetrwania względem rosnącego poczucia

osaczenia. Wcześniej, świat jako taki, czyli jego bezpośrednia realność umiejscowiona

w zewnętrzności, był tym biegunem, wobec którego przyjmowało się postawę naturalnie

konfrontacyjną, wynikającą z uwidocznionych w nim form zagrożenia wobec jednostki,

obecnie zaś, po nastaniu pandemii nastąpiła zmiana tychże elementarnych

paradygmatów. Wszystko, co jest na zewnątrz – już niezależnie od interpretacyjnej palety

zawierającej różnorakie gamy odczytań – stanowi potencjalne siedlisko konkretnego, acz

niewidzialnego zagrożenia. Skutkuje to podskórnie grupującą się paniką, której nie

sposób racjonalnie stłamsić. Jeszcze się jej nie okazuje, ale ona już zawiaduje

człowiekiem, każąc wykonywać coraz bardziej dostrzegalne ruchy przyczynowe, będące

tylko i wyłącznie wynikiem pogłębiającego się wewnętrznego popłochu. Spłaszcza się

przeto ogląd. Kurczy się jednoczesny, wielowarstwowy namysł nad daną rzeczą.

Następuje utrata samoczynnej sterowności, jakby flauta, jaka zapanowała w mieście,

ogołoconym z ruchu samochodów, rozgwaru, huczenia i wcześniejszego, tak przecież

charakterystycznego, stałego szumu, była na tyle już gęsta, że każdy ruch ręką czy obrany

kierunek kroku staje się mocno nią usztywniony i przeistacza się w kanciasto-

mechaniczne poruszanie po tym błędnym kręgu, w obroży nałożonej przez stwardniały

strach.
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Rozwaliny

Złuszczone resztki w chromym okamgnieniu i rosnące rozdzielenia przynoszą

Tylko szpotawy zew, bezsilność nie nadąża za ogonami rzeczy, które są

Jeno tego mianem. Nie mamy gdzie pójść, nie przychodząc nigdzie z tlejącą

Się końcówką stanu, gdyż wyziębienie drenuje szpik każdego tu i teraz, płóz

Tej spadzistej pory konkretnego zaniku dat, ukończeń wszelkich prac,

Gliniastego stulenia luk. Docierasz pod byle jak wypiętrzony krach, wszelka

Bowiem postać niczego nie zaczyna od nowa, kontynuując zatrzymane kiedyś

Rozwarcie, dla panującej próżni w dotyku dłoni, przeskalowanych azymutów

Osmotycznych zwodzeń, by już tylko mieścić się w samym przekroczeniu,

Bebeszeniu odzewu czy gestu przez iglasty podmuch, spełzaniu po wyrąbanych

Szczeblach ruchomej drabiny wystającej z wodnistego dna. Odwirowanie

Żagli. Ziarnista przędza w każdym monolicie szumu. Przekrwiony obrys

Zszarzałych przewidzeń, obornik rojnych przytknięć, kiedy ma się przed sobą

Tylko piekące albo-albo, spiralę coraz bardziej ścieśniającą w kokoniasty kąt.

Żujesz rzemień kolejnych odebrań, w nieustannym docisku chronicznego

Schodzenia, już na przesiece ostatniego dnia, zaludnionego odzywkami, mącznymi

Rozmowami, i już u jego wylotu, żegnając się na przystanku, na odjezdnym

Dziękując sobie wzajem za ten półbut drgań, i teraz trawisz tę gorzką macierz,

Rozwłóczoną niczym zgaszony palnik, oświetlony migoczącą pokrywą włazu, w

Rozchyleniu kolejnych fałd maskujących szorstką gładź pustki, z doklejoną chmurą

Kompletnych nie poruszeń. Dalszy przeskok jest tylko wyczołgiwaniem się

Z rowu. Indziej to zeskrobany, rdzawy nalot, uprząż kreskowego kodu,

Rozpoznawalność do metra, w przełyku chrzęszczącym wsypywanym weń

Tłuczonym szkłem, kiedy popołudniowy rytm dnia oparty jest tylko na prędkim

Powrocie w domowe lemiesze, odkrywkowe stany, które ziszczają się w najpłytszych

Przebiegach, by rozpraszać w sobie tężejący odór wrzasku, owego dosięgnięcia

Wyłożonego chlorem dołu. Jakby szło się międzylesiem i dookoła było się

Przedłużeniem drzew, bo tylko tak już można odróżniać swoje ślady od stóp

Pylastego zaniku, gdzieś po drodze, w niezatrzymaniu, u końca kija wiążąc sznurek

I samemu być cienistym powrozem u szyi osmolonego słońca. Rok w trop.
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Ucieczka, która jest pogonią, donikąd wszak się kieruje, gdyż ani tu, ani w żadnej

Innej zapadni, gruzowy narzut, przechodnie warstwy skalistych odłamków,

Wieczny przetarg widm i nierozlokowane ostatecznie żadne koło. Pchli

Rozgwar na swym wygonie. Cement ciszy. Stukoty nad sufitem. Oznaki falistych

Podrygów, półtony rozstępów, odważniki wątłego zamachu, sumy zwrotnych

Rozbić, niczego bowiem już nie zabraknie, niczego nie odejmie, w porzuceniu jedynym,

Odrzuceniu pełnym, pionowej bruździe wyrw. Dyfuzje czasowych omamów,

Urealnionych rzekomą koniecznością ważności każdego ruchu, wciąganego przez

Ścięgna mechanicznych procesów, użytecznych rac ginących w powodzi szlamu,

Na bezbrzeżnym rżysku, w stagnacyjnym trwaniu, rozwalinach każdego wieńczenia,

Każdego podchodzenia, rozpłaszeniach szczelnych jak szklana wata. Ościenny szrot.

Oset szlaku. Kłapiący wrak. Schyłek ichniejszego wzrostu. Karbowana ościście oś.
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Andrzej Niewiadomski

Pora

Zbliża się zima. I wiemy już niemal

wszystko. Zamroziło okna, więc od stu lat

powtarzamy surrealistyczne recepty:

repetitio est mater, utrwalajmy

biegunkę wyobraźni, inventio est

pater – i nie ma w tym żadnego seksizmu,

zima i chłód szybko wzięły nas w kleszcze.

Czy trzeba się z tego tłumaczyć? Przecież

czeka już na nas blanszowany jarmuż

z figowym dressingiem. A potem figa

z makiem, potem przebieżka z kijkami lub

rower, zatem przebiegnijmy wzrokiem

i głosem zmrożone linijki, białe kwadraty;

jeśli są jakieś pytania do poety,

chętnie odpowiem na wszystkie. Jest jedno:

„czy mogę zrobić sobie z panem zdjęcie?”

Statki

Ostatnie ciepłe dni. Praca leży odłogiem,

powietrze stwarza pozory, lekki wiatr lekko

się wzmaga. Jadę nad rzekę, pusty, i z braku

zajęcia wyciągam zeszyt z plecaka. Teraz

jest dobrze, szeroka woda lśni, a brzeg kryje

słabo widoczne korzenie, liście drżą, płyną

górą i dołem, zawieszam wzrok, wolno wyrywam

kartki i machinalnie składam okręty. Na pierwszym

umieszczam napis „Bodler”, a kiedy już sunie,

smutny, po głębi, woduję nieco krzywego

„Ręboda”. Potem ciężki „Nicze” z dwóch zmiętych
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papierów, naderwany u rufy „Beniamin”

i lekko kosy u dziobu „Adorno”. Na końcu,

z dziurawym pokładem wypuszczam „Deridę”,

a te najlżejsze z flotylli noszą imiona

„Agamben” i „Żiżek”, czystej bieli w linię

i w kratkę nie widziała jeszcze ta rzeka,

ale wiatr po południu nadciąga naprawdę

i wir wchłania ją prędko. Jako ostatnie

toną „Bodler” i „Rębo”, pijanemu, smutnemu

zazwyczaj najpóźniej złe się przydarza. Wstaję

wolno, odwracam się do wiatru, odwieszam wzrok,

duch wierci się, powraca

Przełom

Piętnastego września lub piętnastego lutego

przestajesz być poetą. Albo, dajmy na to,

dwudziestego drugiego lipca czy też jedenastego

listopada. Dalej piszesz wiersze, ale przede wszystkim

pilnujesz pracy: daje ci chleb i być może pozwoli

w miarę spokojnie dożyć dni pośród książek,

mimo że ich liczba osiągnęła stan niepoliczalnych

woluminów. Nie wiesz, które z nich masz

w domu, które w pracy, które dostałeś od poetów,

które kupiłeś, które spadły z nieba, lecz cóż to ma

za znaczenie, kiedy przestajesz być poetą

i dalej piszesz wiersze, zmieniasz meble, dzwonisz

do znajomych, spacerujesz szybkim krokiem

i zastanawiasz się, jak usprawiedliwić wszystkie

nieprzeczytane książki poetów, które teraz,

nie będąc poetą, powinieneś przeczytać. Ledwo

zmuszasz się do czytania prozy, nie być

wcale nie jest łatwiej, tyle nowych gatunków,

rodzajów, podklas i rzędów, podczas gdy ty

nie wiesz więcej niż ktokolwiek inny,
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nie wierzysz, że wiedzieli, pracujesz wolniej,

jeżeli nie masz nic przeciw temu, zabierasz się

szybciej, nie jesteś poetą, wiersze pisze tempo
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Marcin Niewirowicz

przewlekle

jak mali jeźdźcy dzięki którym choć przez chwilę

czujesz się mniej samotny bardziej samotny tuż przy końcu

twojego prywatnego końca świata

jak małe zwiastuny bez początku bo zawsze jest

jakiś koniec i jakiś początek choćbyś nie miał

nadziei kwitną tylko tulipany hiacynty i krokusy

to nie jest kwestia metafor ile kwestia skali

wspólnie będziemy potem dzielić kolejkę

i numer kolejny z serii w roku – dla rozróżnienia

małe ziarenka krwawnika które łagodzą zapalenia

skóry oraz przyspieszają gojenie ran i oparzeń

– zasadzony we mnie koszyczek

do którego włożysz guzik sznurek z pętelką i coś

czego nie będę mógł się pozbyć do końca od początku

jak mali jeźdźcy końca bez końca bez konia i bez jeźdźca

test został oblany a w programie wieczornym pogoda

czerwony kolor nadciąga bo ocieplenie klimatu

topnienie lodowców i pożary lasów Amazonii

dla alergików – pylenie traw

– zapylanie pszczół

wspólny front choć stałeś do mnie tyłem a potem

się odwróciłeś i odszedłeś zostały tylko supełki

śmietki paproszki i coś czego nie mogę się pozbyć
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impostor

możesz przebrać mnie za syna i obiecuję że będę

najlepszym z tych których możesz mieć z dumą

będziesz mnie przedstawiać znajomym

możesz przebrać mnie za ucznia i obiecuję że będę

grzeczny w swoim szkolnym mundurku z filcową

tarczą uśmiechnięty i godny zaufania będę pilny

możesz przebrać mnie jak na rozmowę o pracę

w śnieżnobiałą koszulę z zagnieceniami na plecach

ukrytymi pod marynarką

możesz przebrać mnie za wnuka

możesz przebrać mnie za ojca

możesz przebrać mnie za kolegę

możesz przebrać mnie za współlokatora

możesz przebrać mnie za wielkiego ptaka bo zawsze

chciałem obrosnąć w piórka mieć wielkie stopy

i duży nos – jak ten koleś z Ulicy Sezamkowej

możesz przebrać mnie za siebie i stanę się odbiciem

twoich marzeń i lęków twoich oczekiwań i wątpliwych

wdzięków bo nie jesteśmy sobie wcale podobni

możesz przebierać we mnie jak w ulęgałkach bo będę

twardy i niejadalny a jak dojrzeję bardzo szybko pokapuję

ulegnę i się zepsuję

od tarczy przypiętej agrafką bo ktoś mnie utulił

od golenia się rano tutaj na koszuli

pod skrzydełkiem od wystrzelonego śrutu

pod paznokciem od kawałka drutu

poniżej pleców od nieuważania

tuż obok serca od wyczekiwania
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Ewa Olejarz

Bólszmi

Nie wolno pić wody

Nie wolno pić wody

Gazowanej

Pokaż krocze

Masz sześć lat

Trenujesz bo cię chcemy

Dostaniesz instrument

Na zawsze

Uda ci spuchną

Przedramię stężeje

Ogon urośnie

Trenuj

Dla górnika

Staraj się

Rozkracz

Tak jak pani

Pani?

TO STULECIE?

PRÓCHŁO

Będę pić wodę

Stucznieję

Albo górnik albo ja
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Antoni Pawlak

Historyk z Instytutu Pamięci Narodowej spisuje mój życiorys

rozmowa z człowiekiem badającym puls mojego

życiorysu jest jak żonglerka odbezpieczonym granatem on zna daty

i godziny o których dawno zapomniałem

wie o rzeczach których istnienia mogłem się tylko domyślać potrafi

mój pierwszy pocałunek umieścić w kontekście

społeczno-politycznym karcącym wzrokiem przybija

moje słowa do kart kwestionariusza ma mi za złe

że czasami zamiast być bohaterem wolałem w krzakach

z kumplami wypić flaszkę wina że czas który mogłem

poświęcić na ulotną ulotkową walkę o niepodległość marnotrawiłem

w ramionach przygodnie poznanych kobiet z których żadna

nie miała na imię Polska nie potrafi zrozumieć jak mogę

bez nienawiści mówić o wczorajszych wrogach chce moje życie

skroić w szkolną czytankę a ja nie ułatwiam mu zadania

mówiąc: pozwól że sam będę snuł swoją opowieść

w której mieszczą się także kobiety papierosy i alkohol
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Moja Ojczyzna jest (VI)

noc przydusza miasto które nie może zasnąć wiercąc się

pod kusą kołdrą gwiazd skryci w schronieniu mgły zakochani

spijają sobie z warg obłoki niewypowiedzianych oddechów

obejmij mnie mocniej – mówi kobieta – ucisz drżenie

serca i dłoni spójrz tam spójrz

w delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej płoną

wszystkie okna płoną jak biblioteka Aleksandryjska

płoną jak w konwulsjach śmiertelnie chore miasto płonie

płoną jak latarnie morskie które nikomu nie wskażą drogi

tu nikt nie śpi tu zwołują się na łowy

tu funkcjonariusze w gumowych

rękawiczkach przeglądają kilometry teczek

tu szukają i tu znajdują

tu grzebią w papierach tu grzebią ludzi

tu wiedzą że słowo jest jak pozdrowienie

plutonu egzekucyjnego

tu jest moja Ojczyzna
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Lekcja języka mijania

to była przydrożna knajpka przy szosie E-7 kilka stolików

zmęczona bufetowa i telewizor atakujący puste

stoliki hałaśliwym Voice of Poland zapach traw mieszał się

z zapachem spalin w pobliskim zagajniku pracowite tirówki

odsłaniały niebo przed spoconymi kierowcami wielkich ciężarówek

wiozących Europę na wschód obok senni policjanci

wpatrywali się w radar czekając aż ktoś przekroczy

barierę dźwięku tego człowieka zauważyłem dopiero

jak się do mnie przysiadł nie wyglądał dobrze

ze stygmatem wielkiej dziury wypalonej na piersi

bordowego swetra z rozmachem postawił butelkę taniego wina

na blat stolika kilka kropel wzbiło się w niebo jak ofiara

przez Abla składana bogu; ty – zagadnął

patrząc mi w oczy – a co robiłeś

14 stycznia 2019? wtedy uczyłem się mówić „był”

zamiast „jest” – odpowiedziałem

– i nie skończyłem jeszcze tej lekcji
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Juliusz Pielichowski

***

Mówię tylko do ciebie, z samego dna.

Opłakany. Resztki żywego, we mnie.

Myślę tylko do ciebie, opłakana.

Czym stało się życie, nasze? Jakbym

popełnił samobójstwo i nic nie stracił.

Tak mówią ludzie bezbronni, tak

mówimy, my.
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Joanna Pawlik

Przypadek dulcimerów

(fragment)

Łódka mogła pomieścić tylko jedną wiadomość. Zwykle przygotowywaliśmy je, odłupując

witki kory z jabłoni albo wiśni w sadzie. Scyzoryk Miśka sprawnie podważał kawałeczki

drewien, oddzielając je od trzonu pnia. Potem szczapki lądowały w bawełnianej

chusteczce, a ręce Miśka zważały bacznie, by nie połamać ich delikatnej struktury

podczas zawiązywania chustki w supeł. Kiedy łódki były gotowe, zabieraliśmy się za –

jak to nazywaliśmy – urządzanie karteczek. Polegało ono na pocięciu kartek papieru w

kilkanaście wąskich pasów i ułożeniu ich na pieńku drzewa. Ponieważ wstążeczki były

niewielkich rozmiarów, każda z wiadomości mogła zawierać do pięćdziesięciu słów.

Trzysta liter, małych znaczków, mrówek znajdujących drogę do kopców, schodzących się

do nieproporcjonalnie wielkich domów. Ścieżka, kopiec, mrówka, słowo, słówko,

schodzenie się, dom. Słowa jakby ciągnęły nas w otwarte przestrzenie, stawaliśmy się

inni dzięki nim, tym wyplutym zlepkom liter, którymi wyrażaliśmy to, co wtedy rosło w nas

czyste i pewne.

Potem szliśmy nad rzekę, w miejsce jej najmniej rwącego nurtu. Do drewnianych witek

przywiązywaliśmy źdźbłem trawy wiadomość:

Miśku, kiedy jesteś, ścielą się kłosy i pachną.

Iczka, jesteś jak ziemia.

Misiek, myślisz czasem, czym jest dom?

Ika, masz w oczach światło.

Misiek, bez ciebie gasną świetliki.

Ika, lubię na ciebie patrzeć.

Stałam przy brzózce, a Misiek szedł w górę nurtu i puszczał pierwszą łódeczkę, krzycząc:

Ika, puszczam pierwszą. Jakbym nie wiedziała, co zamierza, jakbym nie dowierzała, że

oto zacznie się zabawa w łódeczki, jakbyśmy wcale nie byli umówieni, że Misiek pójdzie w

górę nurtu i jako pierwszy wrzuci drewnianą łupinkę do wody. Ika, puszczam pierwszą. Za

każdym razem, słysząc zawołanie Miśka, myślałam, że jest niepotrzebne, bo przecież

doskonale rozumiałam, co miało się za chwilę wydarzyć, ale Ika, puszczam pierwszą było
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dla Miśka niezbędne. Chciałam, żeby poczuł się lepiej, żeby uwierzył w panowanie nad

rzeczami i ich dzianiem się, mimo że dla dziwnego porządku świata one nie miały

znaczenia. Ika, puszczam pierwszą. No tak, przecież nie drugą ani nie trzecią i przecież w

zabawie w łódki chodziło o wprawienie w ruch drewienek, nie o zatrzymanie ich, i wtedy

odpowiadałam: u mnie czysto, puszczaj. Czysto znaczyło nie ma przeszkód, ale nie

mówiłam: nie ma przeszkód. Odpowiadałam: u mnie czysto. Może chodziło o pewien

sposób mojego postrzegania rzeczy. Zawsze przez pryzmat pewnej ich nieskazitelności,

przeświadczenia, że już z założenia posiadają dobrą naturę. Jak Misiek, jak ludzie, jak

nurt rzeki, jak ostrożne nizanie malin na kłosy jęczmienia. Jak wszystko, czym mogłam

się otoczyć, czym mogłam się otulić, przez co chciałam być dotykana.

– Ika, puszczam pierwszą.

– U mnie czysto, puszczaj.

– Jesteś pewna, że czysto?

– Ej no czysto, puszczaj.

Misiek upewniał się: jesteś pewna, że czysto? Czasami zadawał w nieskończoność te

same pytania, niekiedy jednak nie czekając na odpowiedź, puszczał pierwsze drewienko.

Łódka dawała się ponieść nurtowi, niespokojna i krnąbrna, tańczyła wokół małych

supełków, wiry znienacka zmieniały jej trajektorię, czasami zatrzymywała się na chwilę

przy wystających kamieniach, żeby wreszcie dotrzeć na miejsce. Misiek czuwał z długim

badylem, na wypadek, gdyby któraś z łódek zaklinowała się w nenufarach albo pędach

rzęs.

– Ika, mam. Ika, zgaduj, czyja.

– Twoja.

– A czemu od razu moja, Ika, jak może być przecież twoja. No to zgaduj raz jeszcze.

– Moja.

Misiek mówił czasami tak niedorzecznie! W retoryczności pytań dostrzegałam jednak

przyjemność z zabawy, lekkość wynikającą z odczytywania liścików i całego rytuału, który

doprowadzał do rozwikłania zagadki, o pierwszości liściku. Misiek był rozbawiony,

szczęśliwy. Lubiłam patrzeć, jak niecierpliwie wypatrywał łódeczek, jak biegał w dół i w

górę nurtu w miejscu, gdzie wyznaczaliśmy metę. Zwierzę, młody źrebak. Ika, no zgaduj,

czyja, Ika, no dawaj. Wreszcie tryumfalnie przystępował do rozsupłania wiadomości.
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– No Ika, no zgaduj, czyja.

– Twoja, Misiek, twoja.

– A wiesz, że nie moja, Ika. Wiesz, że nie moja? No zgaduj, czyja, Ika.

Misiek wybuchał dźwięcznym śmiechem obnażającym rząd równych i białych zębów.

Dźwięczało od tego śmiechu w całym lesie. Poruszone konary zaczynały szumieć przez

rezonans, poruszały się liście i gałęzie. Echo śmiechu docierało aż pod samą słoniową

skałę, która zaczynała dudnić. Las śpiewał śmiechem Miśka.

– No mów, Ika, nie poddawaj się.

– Misiek, dość już, przestań. No czytaj.

– Niech będzie, ale nie powinienem, bo nie udało ci się trafić z odpowiedzią.

Misiek ciągle się śmiał. Słoniowa skała dudniła coraz bardziej od śmiechu Miśka.

Po rozwiązaniu drewienka Misiek siadał na trawie. Stawał się uważny i czuły, przysuwał

do siebie kolana, ściskając w pięści rozsupłany liścik.

Misiek, myślisz czasem, czym jest dom?

– Ika, napisałaś: myślisz czasem, czym jest dom? Dziwne te twoje wiadomości, Ika.

– Ta jest pierwsza, może poczekaj na kolejną.

– Czy myślę, czym jest dom?

– Daj spokój, Misiek. To krótkie miało być, takie o napisałam.

– Dom jest wtedy, kiedy ciągle się na kogoś czeka, kiedy się go chce na obiedzie i kiedy

on siedzi przez cały dzień przy koszeniu zboża o tu, o tu. – Wskazującym palcem wiercił

niewidzialną dziurę w mostku, w jego lewej części. – Kiedy nie można go odróżnić od

kłosów zboża, ani od źdźbła trawy, bo zlewa się z łąką, a zaraz potem z niebem się zlewa,

on się tym niebem staje. Wtedy jest dom, Ika.

(Fragment pochodzi z książki Przypadek dulcimerów)
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Michał Pranke

Piosenka o urlopie

nie będziemy się kochać, będziemy strach

będziemy tuż-tuż, będziemy wrak,

nie będziemy się kochać, będziemy strach

a jadłbym tamte śniegi jak ciastka

a jadłbym upał i marchew

a jadłbym miód natenczas jak miś

nie będziemy się kochać, będziemy strach

będziemy tuż-tuż, będziemy wrak

nie będziemy się kochać, będziemy strach

Fajerwerki, feat. Edyta Górniak

nocą bitwa wre

dron w ogniu snu już nie zna

mój miły piesku

Danae

Piekło wiem gorsze niż najgorszy omam robotnika Danone’a:

(złoty deszcz do głównego zbiornika) to martwe prawo pracy,

zaś ponadto żywe kultury bakterii niech jebią, jebią Amazona.
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Bogdan Prejs

apokalipsa (dzień, w którym zabrakło sera)

tak jak w najczarniejszych snach przypuszczałem, musiał kiedyś nastać ten dzień,

cień, mara, gdy w mym prywatnym domku zabraknie sera. w tym domu nie może

zabraknąć sera! brzask, świt, poranek, śniadaniek, zatem dzień powstał, ale wtedy

to już nie był mój dom, on z nagła przemienił się w ciemną jaskinię, ponurą norę,

dziuplę bez dna – zwał go, jak zwał – lecz bez względu na nazwę wciąż pozostawał

pozbawiony sera. tymczasem ser musi być: żółty jak submarine, stopiony jak lód,

obrosły pleśnią, strwożony twarożek, hałskyjza od Diora – bez niego zanika życie,

sensu brak, tlenu nie ma, gór strzelistych, wierzb w bród płaczących. tylko nic jest.

ser ser ser the number of the beer. oraz cola. pepsi cola (kolejny z moich wierszy,

który zawiera lokowanie produktu). tabletki należy popijać wodą, herbatą, śliną

lub w ogóle ich nie przyjmować. wolę snickersy (lokowanie), kukułki (lokowanie),

pigułek nie uznaję, nie wierzę w pastylki, drażetki, medykamenty. czy ktoś kiedyś

widział witaminę? zaś wracając do snów: zbyt szybko odchodzą, szkoda, niektóre

są że hej, wręcz miłość (ktoś kiedyś widział miłość?). czasami jednak wolę ich nie

pamiętać, bo bywają zabójstwem w mroczny dzień lub noc jasną. teraz popołudnie,

ono jest jak dziura w serze, nie można nawet przebrać pokrytej patyną czasu skóry.
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czasami warto się upić. ale niekiedy nie należy

takoż usiedliśmy wzdłuż wspólnej ławy śmiercią zwaną.

ci z lewej, tamci z prawej, starannie pilnowałem środka.

na życie patrzysz bez emocji. i ten synek z jedyną bronią,

jaką jest jego młodość, której mu od nieustannego czasu

zazdroszczę. chłopcze, jeśli teraz pijesz właśnie do mnie,

to spierdalaj, jeżeli nie do mnie, to bardzo przepraszam.

możemy porozmawiać o życiu, czyimkolwiek, czymkolwiek,

choćby o wróblach bez skrzydeł, bonobach, jodze lub albo

co tam, bo nie mam pojęcia, co aktualnie poczynają twoje

osobiste synapsy, co w nich drzemie, co się w nich trawi,

przeżywa. empatia względem twego jestestwa nie jest mą

domeną; nią jest nieparyska oraz platany obsiadłe krukami.

więc jak tam, młody? starcza młodości (starcza – tak, wiem,

też bym się chętnie zabawił w tę homonimiczną grę, rozłożył

ją na czynniki najpierwsze, postawił naprzeciw: starość oraz

podlaną poczuciem pewności siebie niedojrzałość, jednak

nie dostrzegam w tym satysfakcjonującej mnie układanki.)

łabędzie zaczęły skrzeczeć; ale wciąż nie zgaduję, gdzie się

podziały wróble mej młodości. naprawdę zabiłeś je, synku?

powystrzelałeś? ty taki ładny, taki zdolny, a już taki smród.
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nazajutrz, ewentualnie dzień po

nazajutrz może zmienisz zdanie i uznasz, że nie podejmowałeś

w życiu wyłącznie błędnych decyzji, wszystkie twoje kroki były

przemyślane, a kobiety, które były twymi kobietami, kochałeś

miłością jak z tych filmów, jakie one uwielbiały, podczas gdy ty

zastanawiałeś się, po co komu filmy niemające najmniejszego

odzwierciedlenia w życiu, tylko starające się to życie kreować;

prawdziwe filmy to te, w których ludzie się rżną i w których

codzienna rzeź wynika niezmiennie z codzienności właśnie,

gdyż życie jest zaledwie imaginacją, jest lub go nie ma; nikt

jeszcze nie udowodnił jego istnienia, ani tego, że dzieje się

naprawdę, chociaż to słowo nie ma tutaj (ani w żadnej innej

sytuacji) racji bytu.



115

Jakub Pszoniak

Horror vacui

1.

wczoraj przyśniło mi się słowo

które mówiło samo siebie

wczoraj przyśnił mi się bóg

który powiedział: jestem

metaforą

teraz otwieram dłonie jakbym karmił ptaki

teraz otwieram dłonie jakbym przez stygmaty

chciał przelać cień i powietrze

sprawdzam choć widzę że deszcz

dawno mnie nie było

2.

wczoraj przyśnił mi się deszcz

wczoraj przyśniło mi się słowo

zamknięte w skorupce orzecha

i zaglądać zaglądać

palce skaleczyć o zardzewiałą krawędź

wczoraj przyśnił mi się wiersz

w którym wszystkie litery pisały się jednocześnie

język mówił język

się mówiło się
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3.

i słuchać słuchać kamień wrzucić do środka

i szukać szukać rękę włożyć do wewnątrz

i złapać puścić wyciągnąć i wniosek

i dotknąć cofnąć – za dużo tutaj niczego

a nic gęstnieje gęstnieje

i rzuca cień

po którym raczkuje niemowlę

a nic gęstnieje gęstnieje tak

że lepi się do gąsienic czołgów

haubic harwesterów

w tytule przelewu proszę wpisać skowyt psa

szczęk broni lub sentencję wyroku

wiatr przywiał do Wałbrzycha piasek znad Sahary

4.

i mówi: nie wychodź

tam ciemność się zaplata na gardle

nie wychodź

tam światło chłoną punkty odniesienia

i mówi: nie wychodź

w nocy brzozy czernieją

jak jęk albo wnętrze suki

w której Wasilew Gerasimowicz

zaszył kiełkujące nasiona

czekając aż wyrośnie z nich czerwona gwiazda

mieliśmy iść

mieliśmy w palcach suche liście

mieliśmy w palcach powietrze

mieliśmy być na liście
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2 pac

pamiętasz? Łukasz sztof trzymał w pudełku

z kasety All eyez on me

i to koniec końców był dopiero początek

potem kasetę siostra pożyczyła narzeczonemu

i to był przełom w śledztwie też tam byłem

leciał magnetowid a o wszystkim decydowała

data stempla pocztowego pamiętam jakby to było

2pac grał policjanta który poszukuje zabójcę 2Paca

choć niewykluczone że mógł to być Nicolas Cage

z twarzą z Johna Travolty grającego ludzi Notoriousa

ławicę ryb łapiącą kryle lub myśl mowę czyn i zaniedbanie

a cała akcja mieściła czas pomiędzy pociągnięciem za spust

a uderzeniem iglicy o spłonkę leciał magnetowid

a ja myślałem o tym że świat w którym karnister

nazywa się kanister nie może być najlepszym ze światów
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Monika Rak

Terrorystka. Ulrike, ta sztuka jest dla Ciebie!

(fragmenty sztuki)

Terrorystka (fr. 1)

Joli Brzeskiej

Ulrike, wyrzucają mnie z mieszkania

z zatęchłej kamienicy w której od

trzech pokoleń, rozumiesz?

Gdzie jesteś ze swoim karabinem maszynowym

rabujesz banki

rytmizujesz manifesty?

odizolowali cię

świnie!

Jestem tu z wesołym

komornikiem o posturze niedźwiedzia

i rozedrganą przedstawicielką

czyściciela Panią Szurum Burum

i

dlaczego za oknem rachityczne

płatki śniegu

i

dlaczego w lesie zwłoki

polane naftą

i

dlaczego nikt nie jest

winien
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Terrorystka (fr. 2)

Kobiety

które wiele znaczą

które nas kształtują

które podnoszą głowę

krzyczą, tupią i mają rację

Kobiety

które nas połykają

trawią i wypluwają

i te które trawimy

i wypluwamy nie połykając

a które odradzają się

w legendzie

w odbitym szablonie

w pinie wbitym w klapę

zapisanym niezgrabnie słowie

Kurwa, jak ja za Wami tęsknię!

Terrorystka (fr. 3)

od – do

w ograniczeniu

na które się zgadzam

tylko na chwilę

żeby rozszyfrować

kwadrat przestrzeni

żeby pojąć jak inna/inny

widzi swoją macierz

w kłębowisku liczb i symboli

których nie rozumiem
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gdzie nie dochodzi

światło

pieśń nie trafia w nutę

a nadzieja jest wyrokiem

na mnie

mamroczę mantrę

nad zbiorowym grobem

w którym

super moc na inwalidzkim wózku

kosmos

i prezydent miasta Gdańska
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Rafał Różewicz

Józef Corp.

Ten sam ciuchland od lat, w którym przyszło ci

reklamować szmaty, trzymać fason.

Stać w witrynie jak ta lala.

Kiedy inne manekiny giną w wypadkach-testach,

są gwiazdami programów motoryzacyjnych;

robią zabójcze kariery – ty stoisz w miejscu.

Między Rossmannem a Wranglerem.

Z ruchem drogowym mając do czynienia tyle,

ile obróci cię wokół własnej osi praktykantka Kasia.

W czym mogę pomóc? Manekinie, którego nie znajdę na Linkedinie;

być martwym i jeszcze to schrzanić

– tego się nie robi tutejszym umysłom pokolenia;

bo nie wyniosą ze sklepu niczego

poza sobą, kotku, choć ty już nie będziesz bardziej sobą.

Możesz być jedynie coraz starszy.

Dźwigać coraz młodsze kolekcje na barkach,

mimo to nie znać się na modzie, być uważanym za sztywniaka –

nie licząc ubrań: jak ty to wszystko znosisz?
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Do Justyny Kulikowskiej

Pomyśl, że z każdym „yeah” Scootera

gdzieś na świecie ginie piosenka. Pitched voice

to nie jest tylko efekt, lecz głos speca,

który nakręca na hardkor tłumy na występach

powtarzające za H.P. Baxxterem: „happy”

albo „always”. A potem znów to przeciągłe:

„yeaaah”; potwierdzenie, że życie to techno,

które umie w tempo. „Always hardcore”,

bo tłum się zgadza na to, przyklepując czyjąś władzę

nad sobą śpiewem, co widać na klipach, więc można dalej

spiralą: „hyper hyper”, słowem: przemycać i inne rzeczy

nie do wykrycia na bramkach przy wejściu na koncert.

yea
h
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yea
h

Jestem kaleką Kafki

Izie Jóźwik

Budzę się jako robak. Mam pancerz, czułki,

ręce jak odnóża, robaczywe (zwłaszcza prawą).

Na mieście pytam, co mi się stało,

dlaczego jestem robakiem. Odpowiadają: nic

się nie stało, zawsze taki byłeś. Jak to?

A oni: nic się nie zmieniłeś. Zawsze nim byłeś,

ale nie mówiliśmy ci o tym, żeby nie sprawiać ci przykrości.

Dziś jednak możemy już to robić,

jest przyzwolenie na sprawunki,

więc słuchaj uważnie: byłeś, jesteś i będziesz

robakiem. Cieszymy się, że wreszcie

to zauważyłeś. Dla takich jak ty

nie ma miejsca w naszej robaczywości.

Podobnych do ciebie uśmiercamy

chemią. Nie wiedziałeś,

że robaki należy tępić? Odkąd można to robić,

oficjalnie utraciłeś wcześniejszą ludzką

sylwetkę, a zyskałeś pancerz, czułki, odnóża –

wszystkie okropności, żebyś był świadomy,

że to nie wszystko i przypełznie jeszcze.
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Marcin Sendecki

War

na razie wrzątek z kardamonem wrzątek

z cynamonem limonka i imbir gałka muszkatołowa popatrzcie

na siebie.

Po czerwonym curry popatrzcie na siebie.

Idzie mgła, zbierz ją do chusteczki.

Idzie chmura niebem, wiatr nią chwieje, grad

dyma. Rozłożyła nogi morelowy kisiel brzoskwiniowy kisiel pani się nie trzyma.

Tłuczeń pod podkładem prawdy się nie ima.

W samych gaciach przed półką, śliniąc palcem grzbiety,

i z powrotem po kubek. Spod poduszki,

z sufitu popatrzcie na siebie okiem jasnym a prędkim.

Znad kieliszka malgaskiego rumu w pierwszym śniegu (przyjaciel się włóczył).

(Innemu zachciało się dziecka).

Teraz tonik musuje gin go trochę popsuje kostka lodu nie skrewi.

Gdy już znasz wszystkie słowa możesz zacząć od nowa na kredyt.

Ząbek czosnku w sałacie sól szczypta cukru i tak się miniemy.

Ludzie zedrą podłogę będą kłaść sobie nowe.

Sójki, dwie, w pierwszym śniegu.

GPS wycieraczki i skrobaczka z mosiądzem pled i rondle w promocji na zimę.

Zdrowie mierne dzień krótki trzy kieliszki do wódki pieprz w tomacie nasienie

na siebie.

Jeszcze kracze wezgłowie jeszcze chodzą posłowie między jawą snem przypomnieniem.

Lepki krąg na ceracie wszystko czego szukacie jest już tutaj pod nowym imieniem.

Woda wrze mleko kipi w niecce garnka goździki gaz montuje płomienie.

Wargi twarde dym postny cała zima do wiosny i papieros jak kostur pielgrzyma.
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Teraz termin tronuje weź lekarstwo popatrzcie na siebie.

Zapalniczka słabuje ledwie iskra jak zamek od kiecki

popatrzcie

(śnieg się nie utrzyma).

Litość

Dla Pawła Mackiewicza

Fant w potoku, wykwit na policzku.

Ten złowi, kto wpadnie na wykwint w obrębie trzech strof.

Zabawki rozbrzęczane, potem znowu nudno.

Do trzech? Liczyć będzie nudno.

Ta wiara w szczególiki, w przewracanie stron,

w podreptywanie w miejscu, jakbyś miął kapustę. No,

Trudno, trzeba miesić. Trzeba się oblizać

i obejść smakiem święta: na odrobku po zgon, lisia kito.

Takie było szczekanie, żem nie uniósł głowy.

Na brudno? Na czarno, już w świetlicy tłum z najdalszych zon

kokosi się niczym liszaj. Rósł, aż zakwitł. Uklęknijmy

społem, niech nas litość zbudzi, a litość ocali.

Póty miłość, póki nie zacznie liczyć.

Który to był koń wrony? O maść spytaj w barze.

W tym cały wykwint: potok łowi fant. A liczy się do dwóch. Albo wcale.
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Stare

Stare jak świat po drodze, w przebiegu dystrakcji, w tanim

rozproszeniu przyjmie ziemię i gruz, szczelne szamba

jak rzeczowy seks, rozrzutny, odstrychnięty od dni.

Flagowy smartfon nazwie po imieniu kilometr po kilometrze.

Eos, różanopalca, rozszczelni horyzont. To się zdejmie jak kapsel

i wyrzuci w błoto. To się wpisze w inwentarz, szalunek

w mogile. Elukubracje, zakołysać się?

Neseser jurgieltnika puchnie od duserów, z mokrego piasku

zrobią autostrady, weź tylko popatrz, kłębią się wytrwale, szef

zimnym ogniem flambiruje wiadukt. Słowa są stare i ciało

jest stare, już go nie podkujesz. Zagłówek pachnie jak wczorajszy

łupież, skroń suplikuje do pierwszej gwiazdy, co wzeszła nad zajazd

i szuka tłumacza. To krótki postój, mówią, nawet nie poczujesz.

Żył i żył, aż się popsuł. Zakołysać się?
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Patrycja Sikora

dogs welcoming their owners compilation

siedzi i liczy gwoździe wyjęte z żołądka psa:

przytulanie chleba nowym zwyczajem cichego pokolenia,

głodnych nakarmić.

jeszcze słychać ujadanie zimnym świtem:

nigdy nie byliśmy w dobrym stanie technicznym,

umarłych pogrzebać.

jeszcze niosą kagańce na wolny rynek pracy:

staże i praktyki czynią życie pieskim,

więźniów pocieszać.

gra towarzyska dla dwóch lub więcej osób

na śniadanie kroimy styropian, kroimy ciała

dzieci śliskie jak srebro ryb, żujemy

banknoty we wspólnej walucie, żyjemy

pod poziomem morza. szukamy

łańcuchów spod bud, żeby tłumaczyć nimi rasy.

krzyczymy, że dobro nie jest usługą.

gramy w papier, szkło i plastik –

gra się, używając dłoni graczy.

pozdrawiamy zwierzęta, które idą z pól,

patrzymy na blade dziewczyny z kolonii.

co mam ci powiedzieć, mamo,

pamiętasz jeszcze kobane?
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po co jesteś światu

by dostarczać swojemu pracodawcy taniej siły roboczej,

oszczędzać jego czas i pieniądze,

gwarantować rozwój firmy

w młodym ambitnym zespole

uśmiechać się do owocowych wtorków,

udawać, że porcje degustacyjne karmią do syta,

zgadywać, jakim rodzajem chleba jesteś

w młodym dynamicznym zespole

prowokować neurony lustrzane,

słuchając, jak dziewczyny z korei jedzą kimchi –

korzystać z motywacyjnego systemu premiowego

w młodym kreatywnym zespole

skanować towary, które nie śpią:

moje zakupy, twoje zakupy, nasze naklejki,

na brzegach albumów rysować filtry na twarze

młodych zespołów z poczuciem godności

dajmy już spokój,

po to

ska
no
wa
ć t
ow
ary
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Rafał Skonieczny

Klinika Twojego Przyszłego Życia

(fragmenty)

GŁOS Z PRAWEJ:

Życie nieustannie każe ci wybierać?

Masz nieodparte wrażenie, że wybierasz źle?

Czujesz, że mogłeś wybrać lepiej?

Że zmarnowałeś życie?

GŁOS Z LEWEJ:

Nie jesteś jedyny.

GŁOS Z PRAWEJ:

Zastanawiasz się, jak wyglądałoby twoje życie,

gdybyś nie zdecydował się na dziecko…

GŁOS ZE ŚRODKA:

(Bądźmy szczerzy, kto się nie zastanawiał!)

GŁOS Z PRAWEJ:

…jak mogłoby wyglądać życie,

gdybyś wtedy jednak powiedział „tak”?

ska
no
wa
ć t
ow
ary
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GŁOS Z LEWEJ (szeptem):

Nie obwiniaj się, to normalne.

To znaczy, że wciąż jesteś człowiekiem.

I wiesz co? Nie musisz się

więcej zastanawiać.

GŁOS Z LEWEJ, PRAWEJ I ZE ŚRODKA (razem):

Po prostu sprawdź, jak możesz

przeżyć

swoje życie

przeżyj je na próbę

zanim wybierzesz

NAPIS NA DOLE EKRANU:

Z naszą aplikacją przeżyjesz tyle żyć, ile tylko chcesz. Przeżyj zanim wybierzesz. Bo

twoje życie

na to zasługuje

jest tego warte

dzięki naszej aplik.exe [enter]

TWOJE ŻYCIE EXECUTIVE (rzeczowo, marszowo, z dozą zniecierpliwienia):

W KLINICE TWOJEGO PRZYSZŁEGO ŻYCIA oferujemy banki życia.

Banków może być wiele (w zależności od wybranego pakietu),

pierwszy jest za darmo, każdy kolejny płatny extra.

W swoim portfelu możesz przechowywać dowolną ilość banków,

w jednym banku możesz mieć tylko jedno życie

wielokrotnego użytku (upewnij się, że taka opcja

występuje w twoim abonamencie).
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Zacznij od wyboru banku:

MEMORY_A (default)

MEMORY_B

MEMORY_C

dodaj kolejny

usuń

Następnie załaduj plik z informacjami o sobie,

który wypełniałeś przez ostatni miesiąc.

Pamiętaj: im bardziej szczegółowe dane, tym lepsza prognoza.

Zacznij od wyboru osób dramatu (współuczestników

twojego życia) – tak ich tu sobie nazywamy.

Prawda, że zabawnie?

[nikt się nie śmie]

NAGRANIE (z klinicznego radiowęzła, miło):

Nasi najlepsi eksperci, na podstawie zadanych warunków brzegowych,

odpowiedzi udzielonych w szczegółowej ankiecie

oraz charakterystyk wybranych osób dramatu,

przeprowadzą rachunek prawdopodobieństwa

i zaprognozują dla ciebie model twojego przyszłego życia.

Następnie za pomocą naszej unikalnej aparatury,

z zachowaniem najwyższych środków ostrożności,

pod okiem wiodących specjalistów z pola neoneurochirurgii,

zostanie zaaplikowany bezpośrednio

do twojego systemu nerwowego.

GŁOS Z LEWEJ, PRAWEJ I ZE ŚRODKA (znienacka):

Zapadniesz w sen.
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TWOJE ŻYCIE EXECUTIVE:

Gwarantujemy pełne spektrum doznań.

Nie będziesz wiedział, że śnisz.

Z całym bagażem wspomnień

przeżyjesz wybrany model

swojego przyszłego życia

jakby było prawdziwe.

Powtarzam, to ważne:

nie będziesz wiedział, że śnisz.

Po wszystkim zostaniesz

bezpiecznie wybudzony.

Nie obawiaj się.

Przeżyjesz swoje życie

w ciągu jednego snu.

Bez ponoszenia konsekwencji.

Nie będziesz wiedział, że śnisz,

realizm gwarantowany.

(na boku) Przynajmniej tak twierdzą

goście z departamentu technicznego…

EKRAN:

Tylko dzisiaj w wyjątkowej promocji

oferujemy dodatkową usługę:

specjalny pakiet RECOVERY KIT,

zawierający specjalistyczną opiekę

naszych najlepszych neoneuropsychologów,

którzy po wybudzeniu pomogą ci

bezpiecznie powrócić do

twojego prawdziwego życia

dokładnie w tym
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samym miejscu

w którym je

zostawiłeś

nie

przegap

okazji

Z ULOTKI REKLAMOWEJ:

Od teraz nie musisz wybierać źle.

Od teraz możesz wybrać dobrze.

Przeżyj tyle, ile chcesz.

Tyle, na ile cię stać.

Nie musisz od razu decydować.

Od teraz z nową formułą

w dowolnym momencie

swojego życia

możesz wybrać

tyle żyć, ile chcesz,

do końca!

WEWNĘTRZNA STRONA PAPIERKA OD GUMY DO ŻUCIA:

Przeżyj swoje życie ze snu

Przeżuj zanim wybierzesz

RAFAŁ SKONIECZNY (frag. wywiadu, taśmy odnalezione, nr kat. 4763);

Rady? Tu się nie da nic doradzić. Jesteś młody, nikt cię jeszcze nie zna, po prostu zanim

to opublikujesz… wiersz? Wiersze. No, to zanim opublikujesz te swoje debiutanckie

wiersze, spodziewając się, nie wiem, wielkiej kariery – naturalnie! – walnij sobie najpierw

sesję u tych z KTPŻ (non stop mają ostatnio jakieś promocje) i zobacz, czy skończysz z
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Szymborską. Inaczej to nie [nieczytelne]

[MEMORY_A] Autostopowicz

Matka ma mnie za Jezusa. Jezus pali marlboro

i myśli, że to niemożliwe, nie może być Jezusem,

przecież nie kocha. Matka Moja Święta czesze

długie włosy Jezusa, który dawno przekroczył wiek

chrystusowy. Co cię trapi, synku? Nic, mówię

i zaciągam się, żeby nie jęknąć, kiedy matczyna dłoń

szarpnie za mocno. Co to za Jezus,

który nawet przed dotykiem matki się uchyla?

Ja mam Boga, a ty nie masz nikogo. To nic,

wystarczy, że przeżyłem. Dobrze przygotowałaś mnie

do samotności. Mógłbyś się czasem do nich odezwać.

Wolę, kiedy nie przychodzą. Wolę palić i patrzeć,

jak rozbierają rusztowanie, jak znoszą drewno

ze wzgórza, żeby zdążyć przed nocą. Lubię ich

pochylone ciała w czerwonym świetle zmierzchu.

Przypomina mi to zakończenie filmu, który oglądałem

jako dziecko, o autostopowiczu psychopacie.

Nie rozumiem, dlaczego się podniósł.

Mógł spokojnie leżeć na tej pustyni.

Nikt by się nie zorientował, że wciąż oddycha.

[MEMORY_B] Bidaiari*

Codziennie widziałem jak umacnia

ogrodzenie wokół gospodarstwa

Codziennie garść gwoździ i zwój drutu

Jednej nocy ktoś ogrodzenie powalił

na ziemię Wieś się zebrała przy drodze
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ciekawa co zrobi gospodarz gdy wróci

z pola Dziewczyna która tego dnia szła

z kościoła przystanęła wraz z innymi

Gospodarz usiadł przed domem i nie

wypowiedział słowa Moja przyszła

babcia Mój przyszły dziadek.

Wtedy przestałem tamtędy chodzić,

moja rola się skończyła. Zresztą

wakacje również dobiegły końca.

Ostatnie lato: garść gwoździ,

zwój drutu. Tam,

dokąd jechałem,

nie grodziło się domów od dróg.

[...]

[MEMORY_C] NAJLEPSZY!

Tato, masz być duchem!

No i jestem, biegniemy pod górę,

a raczej on próbuje, ja udaję.

Normalnie duchy nie biegają,

ale odkąd mieszkamy na strychu,

to muszą biegać. Zabawne

z jaką ochotą ucieka/ją/my

przed czymś, czego nie ma.

Jestem najlepszym duchem,

wszystko robię zgodnie ze sztuką:

doniosłe uuuu i nieludzka cisza.

Nic mi tak dobrze nie wychodzi,

jak udawanie, że mnie nie ma.

[dodaj_kolejny] Do świata:
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Kto jest czuły na mój krzyk?

Nie strzelają do mojego dziecka.

Nie wywlekają z domu.

Mam dom. Ale kto jest

czuły na mój krzyk?

[usuń] Profit

Chciałbym, żeby na podstawie tego poematu powstała powieść (epos rodzinny),

na podstawie powieści – komiks (zilustrowany przez Jacka Świdzińskiego),

żeby na podstawie komiksu wiodący polski reżyser zrealizował swoje opus magnum

(Komasa? będę upierał się przy Marczaku i uczulę na to moich spadkobierców),

które stanie się podwaliną wielomilionowej franczyzy na rynku gier i zabawek

(detronizując przy okazji nieśmiertelną – wydawałoby się – wiedźmińską sagę),

żeby na kanwie filmu młoda rumuńska poetka (która dopiero się urodzi)

napisała kiedyś swój najważniejszy tomik śmiałych, przełamujących granice

tabu i stylu wierszy,

które rozwiną się w otwarty (opensource’owy powiedzielibyśmy kiedyś),

pisany kolektywnie poemat neoneurosieciowy,

ostatecznie zredagowany i opublikowany w ekskluzywnej edycji

dzieł zebranych Rafała Skoniecznego, na okoliczność benefisu

(zorganizowanego pod auspicjami Fundacji Byt Po Poezji MEMORY_B)

z okazji stulecia pracy twórczej tego niedocenionego za życia,

a obecnie posiadającego międzynarodowy status legendy autora

(a przynajmniej – jak powiedzielibyśmy dzisiaj –

bytu, który w archaicznej nomenklaturze

reprezentowany był przez pojęcie

autora).

[skoro nie mogę wygrać z czasem,

muszę myśleć praktycznie,

działać perspektywicznie.

Po prostu jestem już tych kilka kroków dalej

i wydaję hajs, który dopiero nadejdzie]
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Karina Stempel

Post scriptum

Niebo jak posypane popiołem, głos się niesie

bez wiatru. Wczoraj, jadąc krajówką,

omówiliśmy cały ciężar kamieni, które Celan

toczył po rumuńskich drogach. Nawet gdy szedł w dół,

spadały na jego głowę. Wypełniliśmy gruzem

samochód, aż zarzucało;

od skał do ciszy jest blisko.

Ta rozmowa wybrzmiała

jak zdradzanie największych tajemnic,

głośno i wyraźnie szeptanych

w konfesjonale. Wszystkie ciężkie:

tyfus, umarli, obozy, śmierć.

Trzeba przestawiać litery,

żeby nauczyć się nowych słów?

A może po prostu milczeć, rysując na ziemi ślad,

wzorki opon, łuski spękanego czasu.

Dziś P. wywołuje imiona,

słyszę, jak przesypuje powietrze

z jednej urny w drugą.

Piasek wypełnia pęknięcia, wyostrza blizny,

które klekoczą jak zasuszone ryby,

łapią sny w szklane oczy,

w puste, głuche echo.
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Weronika Stencel

Recenzje nieistniejących zespołów

1. Papa Nara – czy naprawdę należy się im cześć?

Ostatni, niepokorny występ grupy muzycznej Papa Nara zmusza do pytania: czy kiedyś

pożegnamy ich ostatecznie? Czy będzie to delikatne „papa”, które pomaga zasnąć, czy

będzie to chamskie „nara”, które nie pozwala na sen?

Zwolennicy tej grupy zachowują się wprost przeciwnie! Fani witają ich ostre brzmienie

okrzykami „baj, baj” (ang. „bye, bye”), otwierając się na międzykulturowość występu.

Każdy koncert zaczyna się okrutnie głośnym „baj baj”, a  kończy złowrogim „papa nara

bis”.

„Żegnać nie idzie się wiecznie” – komentuje sprawę pani Janterka Pyps, gospodyni

okolicznej wsi Wiercowo. I ma trochę racji.

Ballady tego zespołu są trudne do wytrzymania dla odbiorców doszukujących się w  tej

muzyce melodii. Papa Nara proponuje serię pociągnięć nosowych, kilka wymachów białą

chusteczką i  biegi po scenie za atrapą przejeżdżającego pociągu. Wszystko przedziera

koszmarny jęk wokalisty, który wykrzykuje zaledwie parę zdań. Na początku są

zrozumiałe („Nie odchodź/ Co?/ Po co?”), aż do momentu, gdy przeobrażają się

w  kompletne bzdury („ale co”/ „jakgggggggg”). Papa Nara nie komentuje swojej

twórczości. Wiadomo tylko to, że do swoich występów przygotowują się kilka godzin.

Podobno śpią.

2. Kołnierz znów na topie

Grupa muzyczna Kołnierz słynie z legendarnego już rytuału szarpania się za kołnierze. Na

ostatnim koncercie na widowni ukazali się fani, którzy specjalnie na tę okazję uszyli

półtorametrowe kołnierze, za które trzymają się w trakcie tańczenia!
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Ostatni koncert, który odbył się 13 maja 2019 roku w okolicy Flanel Zdrój, można zaliczyć

do mistrzowskiego pokazu umiejętności bandu. Oprócz szarpania za kołnierz członkowie

zespołu prezentowali grę na gitarach elektrycznych przez materiał koszuli, a  także grę

z  użyciem teczek biurowych inspirowaną frustracją biznesmanów. Wokalista na nosie

przypięty miał olbrzymi spinacz, przez co usłyszeć można było ciekawą odmianę głosu.

Dla tych, którzy wiedzą, jaką muzykę gra grupa Kołnierz, trzeba wspomnieć, że jest to

rytmiczny jazz z porcją sentymentalnego kataru wokalnego. Warto zaznaczyć, że zespół

powstał dwa lata temu w okolicznościach lunchu korporacyjnego na jednym z balkonów

warszawskiego biura. Za wspólny cel uznają odnawianie sposobów wiązania krawatów,

co zauważyć można we wszystkich tekstach piosenek. Cała twórczość oparta jest na

historii poplamienia garniturów przez sałatkę wiosenną z  sosem cesar. Grupa pragnie

zwrócić uwagę na obchodzenie się z wiązaniem krawatowym:

Trzy razy w lewo

ale tylko patrząc w lustro

niech Ci nie drżą ręce,

niech Ci nie drżą ręce

Pamiętaj, że

gdy mówię lewa strona

to w lustrze to jest prawa

gdy staniesz tyłem

Pod koniec wspomnianego koncertu 250 osób oblało się sosem cesar, wyśpiewując

głośno: kim jestem bez elegancji?
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Homo koniki polskie na biegunie opowieści

Doniosłem ostatnio hrabinie Doppelherz, że wszystkie nasze homo koniki weszły

w  biegunę opowieści. Sprawa nieciekawa, ja wiem i  rączki pani hrabiny ucałowałem

z  odpowiednią dozą śliny i  wyczucia, gładko, ale z  naciskiem i  uszanowaniem. Raczej

zapobiegawczo niż na pocieszenie.

Bieguna opowieści rozlała się po całej stajni. Wszystkie nasze homo koniki, gdy tylko

wychodziły na spacerek, w  kolorowych kołnierzach i  kapeluszach najzacniejszych,

jeszcze milczały. Musicie wiedzieć, że jedna taka homo klacz prowadzi ten korowód

koński i  zapraszająco parska. Tym razem, idąc pierwsza, kopyta w  biegunie opowieści

zamoczyła, a znaczy to, że weszła w rytm pewnej opowieści, akurat plotkarskiej. Przez to

prawie padła na pysk, najpiękniejszy, rodowodowy i arabski. Była to opowieść pokrętna,

a  wchodząc w  kopyta, skrzyżowała je w  sposób złośliwy. Kolejne homo koniki

powchodziły w  różne odmiany retrospekcji, intymne wspomnienia, teraźniejsze

spostrzeżenia, teorie i  frazeologizmy. Bieguna zaczęła napędzać ich kopyta

w  niekontrolowany sposób. Wszystkie opowieści trzeba było wychodzić lub

wygalopować, no, chyba że któryś z homo koników musiał to wycwałować. Taka bieguna,

zmieszana z  różnego rodzaju opowieściami, naprawdę śmierdzi brakiem ładu i  składu,

a  to przecież wiadome, że tym hrabina Doppelherz gardzi najbardziej. Długo się

zastanawiałem, czy jej powiedzieć o tym homo końskim zawirowaniu.

To stało się w poniedziałek, a ja od razu całą tę kupę słowną posprzątałem. Pani hrabina

jeździ na homo klaczy we wtorki. Te dni są czyściutkie i  zorganizowane. To wszystko

zaraz po ciasteczku z bitą śmietaną, którą oczywiście potwornie ubijam w schowku, by to

cierpienie stało się najpyszniejszym z deserów.

Prawdą jest jednak, że ja też wszedłem nogą w biegunę. Na pozbycie się tego jest jeden

sposób. Trzeba opowiedzieć historię, która wchodzi w  rytm chodzenia. Przez to, oprócz

cwałów i  galopów homo koników, pierwszy raz widziałem, jak rozmawiają między sobą,

całkiem szczerze, rżąc na cały głos. Cudne były te ogiery i  klacze, te wszystkie polskie

homo koniki.
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Natalka Suszczyńska

mommie dearest 2.0

codziennie do siebie dzwonimy. kiedyś punkt siedemnasta, ostatnio tak koło szesnastej

trzydzieści.

– co słychać?

– nic.

– a u ciebie?

– też nic.

***

opowiada, jak kiedyś łapała zające, a one zdychały. prawdziwe zające żyją tylko w lasach,

tak mówi. dziecko płacze od tej historii. i nic dziwnego. ja też wyobrażam sobie te zające

– i to jak zdychają na polu, jeden po drugim, błyskawicznie. tylko dlatego że zostały

dotknięte, muśnięte palcami.

***

mama krzyczy, że się spóźniłam dziesięć minut do domu. tymczasem nie mogłam być

wcześniej, bo poznawałam imiona psów z osiedla. kora i bajeczka – tak brzmi mój

dzisiejszy utarg.

z czasem poznaję więcej imion psów. jest miszka, jest banan, jest nawet koleś.

przekazuję mamie te cenne informacje. ona potem mówi o sąsiadach „pan od miszki”

albo „pani od banana”. jakby to nam miało ułatwić komunikację. wcale mnie nie interesują

dołączeni do psów ludzie.

***

albo któregoś dnia mówię do niej:

– mamo, odkryłam dziś pierwszy siwy włos na mojej skroni!
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bardzo ją to martwi, odpowiada mi tak:

– biedna! przecież jeszcze nic nie przeżyłaś!

***

zawsze wszystko sprawdza w tym senniku egipsko-haldejskim, który dziadek przepisał

na maszynie. to wielkie dzieło, grube, tyle że wszystkie kartki są osobno. chyba ze sto,

może więcej, a każda przepisana na maszynie i osobno.

mama sprawdza znaczenie swoich snów, bo a nuż. bo może coś. często śnią się jej

konkretni politycy. wtedy nie wiadomo, co to właściwie znaczy, choć można oczywiście

zgadywać.

a jak się jej przyśniło jakiś czas temu, że jestem mrożoną rybą, to już kompletnie

zbaraniała.

***

jak wracam do domu, to zbieram liście, bo mama mi każe. muszę zrywać gałęzie pod

blokiem. potem ona wkłada je do wazonu. i na przykład na tym polega nasza relacja:

wspólnie obserwujemy, jak taka gałąź wypuszcza pąki, pokazujemy ją sobie, a z czasem

niesiemy ją na śmietnik. i wtedy można ten proces powtórzyć.

***

mama ma urodziny zimą. kiedyś jej dałam w prezencie bojownika. rybka była niezwykle

niebieska, niebieściutka. wracałam ze sklepu zoologicznego, padał śnieg, niosłam rybkę

do domu w rękawiczce. dwa dni później zdechła. raczej słaby prezent.

***

mama nie była moim coachem.

ja nie byłam coachem mojej mamy.
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ale jakoś sobie radzimy.

***

– wszystkie te twoje wspomnienia to jakieś skumulowane krzywdy – mówi zawsze

mama. rzecz jasna przyznaję jej rację.

(Pierwotna wersja tekstu opublikowana została w 4 numerze zina „Girls to the front")
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Szymon Szwarc

Potop

Prankemu

Nie o taką katastrofę walczyłem

ze sobą i nie na takie rzeczy godziłem się,

godząc. Dzięki ci za pomidorki.

Nie taką katastrofę wyobrażałem sobie,

stojąc przed wyborem, który miał zaważyć

na losie. Los zważył się sam i nie było

wyboru, gdy ważono szalę. Dzięki ci

za ogóreczki, one nie dziwią, gdy mogą

być małosolne. Od kiedy zakręt idzie sam

i nie zakłada wejścia weń, nie prowadzi

zarazem do wyjścia [zeń]. Być może już

nic nie może stać się prostsze niż jest lub

będzie. Zapomniałem, czego chciałem,

ale to nie było potrzebne. Dzięki za chrzan

i dzięki ci za farbę i inne posmaki,

które nie dziwią, gdy mówimy o tym,

co myślimy, że wciągamy do nosa za pomocą

banknotu. To stało się tak mało ważne,

choć przecież jakoś sobie [to] wyobrażałem,

mimo wszystko tracę [to], gdyż staje się

[to] niedorzecznie modne, a ostatecznie
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staje się [to też] prawdą jak wyblakły

paragon, z którym wypada się pogodzić.

Dawaj ziemniaczka teraz lub szyfruj

wyrok. Chcenia nie będzie więcej

ani też mniej, w chceniu niczego nie można

znaleźć: gwiazdy są jedynie po to

[gwiazdy są jedynie porno; w miejsce

katastrofy ustaw swój kraj, ogrodzony

wyludnioną taśmą], gwiazdy są jedynie

po to, żebyśmy nie mogli

ich znieść.
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Aleksander Trojanowski

Leszno jest brzydkie

Znać miasta wielotorowo, z perspektywy

zwrotnicy. Mówić: to miasto jest brzydkie,

tak jak się mówi: przejeżdżałem pociągiem przez Leszno.

Kłócić się z kimś, kto mówi: Leszno sprawiło

na mnie wrażenie miasteczka, które może być miłe.

Wdać się w rozmowę o żużlu.

Żużel był naszym InterRegio, podczas gdy

Wisła czy Odra leciały przez miasto

jak nocna ekstraklasa.

***

Znów jestem lekko przeziębiony, a czuję się zaskakująco

źle, jak na tak lekkie przeziębienie. Czasami myślę, że nigdy

nie byłem naprawdę zdrowy, od dziecka cierpię na

przeziębienie przewlekłe. Ktoś złapie wirusa i cierpi,

ale tylko trzy dni. Moje Przeziębienie jest inne. Zjada mnie,

kiedy chodzę do pracy. Kiedy tak myślę, mam apetyt na proszki,

zażywać je długo, sumiennie, wyzdrowieć. Poczuć się

Dobrze, miałbym wtedy tę masę energii, której mi zwykle

brakuje. Zrezygnowałbym nawet z ćwiczeń oraz kawy. Powiedziałbym

o tym Ewie, ale nie mam kiedy się wtrącić. Ewa nie kojarzy,

kim jest Grzegorz Uzdański, tzn. kojarzy, ale nie ze sławnych poetów;

jako autora książki, którą nominowano do nagród. To nie jest

oczywiście ważne, mówi zaraz Ewa, nagrody, różnie się to

ocenia, przyznaje, co o tym wszystkim sądzić – nie wiem. Mnie się książka podoba

lub nie. Mam jej ochotę powiedzieć: Ewa,

zróbmy to kiedyś w ten sposób: ty pytasz, czy to jest

ten Uzdański, którego nominowano do Nike.
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Ja mówię: tak, to jest ten Uzdański. Nominowany

do Nike. Ty wtedy mówisz: to dobra powieść. Podobno

nominowano ją do wielu różnych nagród. W tym Nike.

Ja na to podważam znaczenie nagród literackich.

Ty się ze mną zgadzasz, ale tylko częściowo:

bo co innego Nike, a co innego – Nobel. Tak by to mogło działać,

lecz nie mam kiedy się wtrącić (Ewa raz jeszcze podważa w tym czasie

znaczenie nagród literackich, czyniąc wyjątek dla Nobla). Ale też

co by to miało zmienić? Ludzie ze sobą nie rozmawiają, pytają

czy wiesz o Noblu dla Olgi, odpowiadają: tak, wiem

o Noblu dla Olgi, wszyscy są z Olgą na ty, być może

tak jest lepiej, nie wiem, czuję się zaskakująco

źle jak na to, że trzy dni temu przemokłem,

przemarzłem, itd.

Zn
ów
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Tomasz Ważny

To naprawdę jest

wiersz o miłości

Dwa dęby i brzoza wymieniły uwagi.

Pomyślałem, że rzeki naprawdę mogą nas

przenosić z jednego życia w drugie, zawsze

to samo, o czym nigdy nie wiemy, nie jemy

dość żelaza, nie czytamy broszur i może

gdyby stanąć poza wszystkim innym, być

już tylko ruchem wykreślającym, to tak.

Będąc bajtlem, ukryłem rybkę

w pepsi. Niewidoczna, była dla mnie

czymś na kształt czasowo wygaszonego

wszechświata. Patrzyłem, czując jej strach,

czyli ciekawość, jak ten cichy chrabąszcz

opierający odnóża o puszkę, bo też ją widział,

bo tęsknił. Kiedy uderzała o ścianki,

(niosę ci chleb, opukuję skórkę,

gram i gram, los zepsuty jedynak)

jakiś głos mówił przez moje zapalone

uszy: świat to diamencik

w piąstce gówna.
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Krajobraz owalny

Strategię względem świata mam

raczej recenzencką, czyli idę i wybieram,

w czym myli się myśl, jeśli istnieje, bo

dla przykładu kalafior, który spadł na podłogę

i wybrał się ze mną w podbutną przechadzkę,

istnieje na pewno, choć na płytkach brak krwi.

Na istnienie czego dowodem jest człowiek?

Pytam jako człowiek, gdyż czyniąc czasownik

z rzeczownika lata, mówimy: piękne lata, i nic

już nie jest na serio, powiedzmy że powietrze

to nie powietrze tylko liścionosz. Czy niesie się

grymas? Czy glany gruchoczą skowronki?

Naprawdę nie ma pewności. Być może

pewnego dnia przejdę się po waszych trupkach,

znajdę słowa, rozciągnę z nich zasieki, w końcu

razem poczujemy się dobrze. Być może wtedy będę

miał już na imię. Znając siebie i was, odwrócę

szyk i powiem: na pewno nie ma prawdy. To takie

mozolne mówić rzeczy pozbawione ryzyka.

Urzędy urodzą pewność, która skurczy się w żart.

I zobaczę: czas, ty (musisz być jakaś/jakiś ty)

chodzicie w kółko, a ja – wybacz – leżę,

żując miętowe draże.

Kto jest gospodarzem

twojej pamięci?
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Alija the Barber

kiedy Dejan Vukotić

trzymał mauzera przytkniętego do czoła

Myszki Miki na mojej łysej potylicy

nie myślałem o śmierci ani o tym

jak się dla mnie skończy

nie myślałem nawet o śliwkach

w sadzie przy domu w Bihaciu

ani o kawałku kredy którym kiedyś

na naszej ulicy zapisałem wszystko

co powinien powiedzieć

o sobie człowiek

myślałem tylko

czy będzie komu pozbierać

mój łeb w większą całość

zanim zobaczą go

Senad i Edina

oglądam to codziennie

od trzydziestu lat taksując

pochylone karki mężczyzn

ich miękkich synów
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Anna Maria Wierzchucka

cebula

dekonstrukcja atencji

anatomia formy przetrwalnikowej

politycy na mszy

głowa premiera na poczcie

w górę! w górę! na dętych głąbikach

luka magnota

łodyga pozorna

mięta

lubię myśleć o zębach

zakamarkach toronto

paul bernardo

zjada kształty

wargowców

pieprzowych

tatarak

nasiąkają śmiercią

czołgające się pnącza

nasiona wypełnione bielmem

thomas dewald

jezioro zaczyna się za domem

tłukę kotlety

i wymyślam do panierki jakiś ba(ajer)
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Radosław Wiśniewski

Wręczyca

(fragment w robocie)

Musiał być upał. Nie mogło być inaczej. Słońce było łagodniejsze niż kilka godzin temu, ale

powietrze ciągle stało w  miejscu, bez nadziei na burzę. Na niebie nie było ani jednej

chmury. To ostatni wieczór przed wejściem do miasta. Jutro będą szli ulicami miasta, które

jest wciąż zaledwie przybudówką do klasztoru, w którym sto tysięcy ludzi żyje w takt i rytm

zbiorowych przemarszy, nawet odlana z  mosiądzu Halina Poświatowska. Sądząc z  braku

chmur na niebie, będzie słonecznie, wszyscy będą spoceni, będą charczeć pielgrzymkowe

megafony z systemem bezprzewodowym zabijającym wszelkie wysokie tony i zagłuszając

też śpiew własny pielgrzymów. Kiedy wyjdą zza rogu ulicy Pułaskiego, wszyscy podniosą

do góry swoje pielgrzymie chusty i  Natalia zaintonuje pieśń o  Syjonie, przymykając oczy

i  rzeźbiąc ręką w  powietrzu tajemnicze znaki, tak jakby chciała zakląć to powietrze

w  łagodny strumień wypełniający jej płuca, dający jej głosowi właściwą wibrację, ciepłe

brzmienie, a on nie będzie umiał od niej oderwać wzroku, chociaż będzie udawał, że patrzy

ponad nią. Już to widział, czuł, przechodzili to kilka razy. Nie z Natalią, ale z różnymi innymi

grupami, które prowadził do Częstochowy w  poprzednich latach. Centralna aleja parku

otworzy przed nimi perspektywę na wieżę klasztoru, ołtarz i błonia wokół. Będą już spoceni,

bo z Wręczycy niby nic, ale przez szosę na Kłobuck będzie ze 20 kilometrów marszu. Wiatr

od pól niósł żółty kurz ze ściernisk, w chmurach tego kurzu pracowicie buczały kombajny.

Wokół trwała krzątanina, ktoś rozkładał namiot, ktoś karimatę, Rafał opatrywał niektórym

stopy. Paweł stał obok w  rozpiętej sutannie, spod której wystawała koszulka z  napisem

„idźcie i głoście”. „Idźcie i bądźcie głośni” – powinno brzmieć, pomyślał Jarema.

Było już ciemno, kiedy zebrali się na wieczorną modlitwę, drapiąc pogryzione przez

komary ręce i  nogi. Jarek zaczął cicho grać na gitarze pierwsze akordy kanonu Taize,

Natalia zaintonowała najpierw cicho, potem – kiedy kolejne głosy zaczęły się dołączać –

coraz głośniej:

– Confitenimini domino, quo ni am bonus…

I  te głosy rosły i opadały. Paweł był już przebrany, wykąpany, zostawił sutannę, w której

szedł chyba dla hecy, w  namiocie. Jarema też zostawił swój habit. Wieczorna modlitwa
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miała charakter bardziej luźny, wszyscy byli już sobą po całym dniu. Wiał lekki wiatr,

przynosząc trochę ulgi, dając nadzieję na spokojny sen, dobrą noc. Kiedy kanon zaczął

zagasać, Jarek i  Natalia też zaczęli tonować swoją ekspresję, aż wreszcie Jarek dał

ostatni akord w pierwszej pozycji i powtórzył oktawę wyżej, tak że było jasne, że to jest

akord ostatni i  wszyscy umilkli, kierując swój wzrok na Jaremę i  Piotra. Piotr chyba był

nieprzygotowany na ciąg dalszy, bo spojrzał na Jaremę, a  ten wziął głęboki wdech

i wyraźnie, głośno, chociaż nie napastliwie, powiedział:

– Nie pójdę z Wami dalej.

Piotr zaśmiał się histerycznie, reszta milczała.

– Nie, to nie jest wstęp do kazania, słowa na wieczór przed wejściem do Częstochowy –

powiedział Jarema – po prostu dalej nie idę. W namiocie mam spakowany plecak i zaraz

po modlitwie, a raczej po tym, co z niej zostanie, ruszam w drogę, ale nie do Częstochowy,

tylko z powrotem.

– Nie no, ksiądz sobie jaja robi – wyrwało się Jarkowi. – To jakiś ewangeliczny kawał

o wyjściu na pustynię czy coś takiego?

– Jarek, powiedziałem właśnie przed chwilą, że nie, jeżeli pozwolicie, to poproszę was

o wybaczenie, modlitwę, pomodlimy się teraz razem, ale modlitwę poprowadzi Piotr, i po

modlitwie bez pożegnań rozejdziemy się.

– Jarema, ale chyba jednak… – zaczął Piotr

– Ksiądz tego nie robi, jesteśmy już tak blisko – zaczęła nieśmiało Natalia.

– Czuję, że chcecie bardzo, żeby to się tak nie skończyło, macie rozedrgane umysły,

czujecie się niepewni siebie i dlatego chcecie, żeby wszystko się domykało, pasowało do

siebie, przylegało – Jarema wstał, ale w świetle biwakowej lampy, która podświetlała go

od spodu, wyglądał nieco upiornie. To musiało zrobić wrażenie, bo cała grupa, która

wyraźnie była poruszona jego oświadczeniem, zamarła i ucichła.

– Chyba jest nam ksiądz to winien, jakieś wyjaśnienie – zaczął Krzysztof, ten typ

znakomicie wychowanego chłopca od doktryny, typ przyszłego katechety bojącego się

uczyć w liceum i gimnazjum z powodu nieczystych myśli na temat uczennic.

– Krzysiu – Jarema spojrzał w jego stronę – a dlaczego to uważasz, że ktokolwiek z nas

tutaj jest drugiemu coś winien?

– No… przecież szliśmy razem tyle dni… – Krzysztof zawahał się, szukał w  głowie

argumentów.

– No – uśmiechnął się Jarema – no i… chuj.
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– Jak ksiądz tak może – Krzysztof odzyskał dzięki celnemu wulgaryzmowi pion – razem

szliśmy, modliliśmy się, jedliśmy, dzieliliśmy razem trudy, jesteśmy trochę jak rodzina.

– Z  faktu, że razem szliśmy – podjął Jarema – wynika tylko tyle, że razem szliśmy,

a  każdy szedł inaczej w  innej sprawie i  w  inny sposób był w  tej wspólnocie lub na jej

obrzeżach Krzysztof, ale nie nadużywaj słowa rodzina. Bo to szczególny rodzaj relacji.

Nie jesteśmy jak rodzina, chociaż sporo o  sobie wiemy. Ale nikt nikomu tu nie jest nic

winien. Nie pójdę z wami dalej i mówię wam o tym, mimo że do tej pory szedłem. Każdy

z  was mógł w  każdym momencie powiedzieć – przepraszam, nie daję rady, wracam do

domu, albo po prostu – wracam do domu. Dlaczego mnie nie chcecie dać takiego prawa?

– No, bo ksiądz jest naszym pasterzem, szefem – powiedział po chwili wyraźnie ciążącej

ciszy Jarek – wziął ksiądz odpowiedzialność za całą naszą grupę i  naszą wyprawę. Na

okręcie musi być kapitan, żeby każdy wiedział, co ma robić, no a myśmy wybrali księdza.

– Nie wybraliście mnie, bo nikt wam nie dał wyboru, co roku chodzę z grupą od nas do

Częstochowy, bo taki jest zwyczaj. Proboszcz nie pójdzie, bo za stary, a z kolei wikary za

młody. No to wybór proboszcza padł na mnie, że ja młodzież będę ciągał, zgodziłem się,

ale to wszystko, was nikt o zdanie nie pytał.

– No niby nie, ale też nikt nie zmuszał – odpowiedział spokojnie Jarek – każdy mógł, ale

nie musiał iść, a  jednak ja zdecydowałem, że z  księdzem Jaremą pójdę, bo ksiądz jest

spoko.

– Wybrałeś transakcję wiązaną, stary – Jarema spojrzał na Jarka z góry – to niezupełnie

jest wybór. Transakcja była taka, że jak chcesz iść na pielgrzymkę od nas, to jest Jarema.

Może taki układ ci nie przeszkadzał, ale nie mogłeś ani nikt z was przyjść i powiedzieć –

dobra, Jarema musi odprawić mszę, bo tylko on może to zrobić, ale szefem pielgrzymki

niech będzie Jarek. Albo Natalia, albo Joasia czy Krzysztof. Bierzecie to, co wam się

podaje bezrefleksyjnie i nie mam o to do was żalu, ani się nie złoszczę, tylko że z faktu, że

wy wybraliście życie bez wyborów, nie wynika, że ja mam nie mieć wyboru. Zresztą tylko

sobie rozmawiamy, nikt z was pewnie mnie nie zabije po to tylko, abym nie odszedł teraz.

Zresztą nawet zakładając, że prawdziwa jest ta metafora z  kapitanem, to w  zasadzie

doprowadziłem statek do portu. Tyle, że na redzie wysiadam ze statku, reszta i tak dzieje

się sama.

– Ale co, ksiądz nas zostawia, bo chce poruchać? – odezwał się Tomek. – Trochę płaskie,

a  ksiądz nie mógłby poruchać, rozgrzeszyć się i  wrócić, trochę nędznie bez księdza

będzie.
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Patzcuaro. Tabernakulum.

Wewnątrz samo drewno, lśni polerowane szmatami aż

do czerni. I płomień pod kloszem, na łańcuchu, mały

niby ziarno goryczy naprzeciw pustego tabernakulum.

Ile nafty wtarły w podłogę, ławki, klęczniki, konfesjonały,

ambonę kobiety, szepczące modlitwy we wszystkich,

pozbawionych alfabetu, językach Meksyku?

Nie wiesz tego od dnia, kiedy tam wszedłeś wymodlić

cud i grzech. Szczęśliwe miejsce, które płonie, spokojne

serce, które bije na odlew. A chociażby i wulkan wyrósł

nagle w twoim ogrodzie i lawa ruszyła twoim śladem,

nikt nie tknie pustego miejsca po tym co święte. Bo ono

nie należy do ciebie, ani do tych, którzy zajęli tak gęsto

życie, że nie zostawili ci więcej niż pięść ziemi.

Wokół unosi się zapach łatwopalnego powietrza.

I chociaż nie ma ciebie już w tym kościele, pod grudką

światła – wystarczy nieostrożny ruch i wszystko popłynie.

Muszę cię strzec, jak siebie samego. Brnę w szarym pyle,

do miejsca po drugiej stronie przepaści. Ten dym, ten pył

jest jak przestroga, znak tego, co musi nadejść nieuchronne

jak miłość.
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Konrad Wojtyła

dekapitacja

Sztylety i sztyletnicy. Skrzywiony

skrzydłokwiat i skrzydłokist, co skisł.

I choroby liści i planet – lecą na nas

te wszystkie gwiazdy i gwizdy. Strach.

Nienasycona niezliczność – napisze

rosyjska poetka do niemieckiego poety.

Potem włoży różne wersje wersów zza grobu

do grobu – sztylet ze wschodu do księgi

lodu i pra-obrazów. Gdyby była wojna,

można by to uznać za niestosowność;

margines okopu, zwód – zawał, podzachwyt

albo nagłe przesunięcie linii frontu. A tak,

atak szczytowy po stromej stronie grani –

korony. Składnia zapadnia, luki

w podczerwieni. Coś kosztem czegoś.

Nic kosztem wszystkiego.

zła godzenie

To już ten czas. Emska sól nie będzie

rany szczypać tak bardzo, jak to,

czego nie ma. Jak ty gryzie tylko śmierć,

co nie przychodzi w momentach

przewidzianych; zza palców, znad psalmów

– z zaskoczenia, do góry dnem, czułym

szeptem, szeptuchem – zauroczeniem przed

odczynieniem; zjawą ust, co objadły zabobon.

Nadto kilka słów, co dygocząc zechcą zbiec

poza słownik w nieopisane liturgie znaczeń.

Nie ma niczego nieważnego. Zawsze coś.

Tylko okoliczności zła godzące.
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zbrojenie

Śni nam się cała – płachta ciała

bez kości. Śmierć spada z nieba.

Znasz ten świst i złowieszczy

podmuch. Puch idzie w ruch –

ostatnich planet. Puszczamy się

w prześwit zardzewiałych żaluzji.

Już jesteśmy nieopodal snu –

w jaskiniach, tunelach, kaczeńcach

lędźwi, włosach, wenflonach,

nenufarach przebiegłej pamięci.

Beczkowe bomby. Wynękani

surowością reguły, zbroimy się

w błękit. Póki co, jemy szprotki.

Obcinamy łebki, wyciągamy ostki.

jem
y s
zp
rot
ki
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Filip Zawada

Podzielę się z tobą niczym

To było gówno, a nie deszcz. Jeżeli coś trwa za długo, to tylko denerwuje i przestaje być

postrzegane jako to, czym jest. Lało od kilku dni i  nie wiadomo było, czy krople leciały

z  góry czy z  dołu. Buty spadały z  nóg, kiedy zbyt szybko próbowałem chodzić. Błoto

zasysało każdy nieostrożny krok. Widocznie nadszedł czas jeszcze większej uważności –

starałem się znaleźć jakikolwiek sens dla siebie samego, dla pogody i  dla miejsca,

w  którym znajdowałem się przymusowo. Chciałem wierzyć, że istnieje ZEN, który będę

mógł do siebie dopasować. Czekaliśmy na zmianę aury i  paradoksalnie to nas zbliżało.

Nas czyli mnie i  strażników, którzy pilnowali reszty skazańców. Wszyscy chcieliśmy

załatwić codzienne sprawy jak najszybciej, żeby nie moknąć i  dlatego robiliśmy je po

łebkach, zawierając niepisaną umowę, że ONI pewnych rzeczy nie będą widzieć, a  MY

pewnych rzeczy nie zrobimy.

Brama główna przez co najmniej dziesięć minut była nie pilnowana. Zmiana warty się

przeciągała. Strażnicy celebrowali każdy łyk gorącej herbaty. Cieszyli się każdą chwilą,

którą mogli spędzić w  ogrzewanym pomieszczeniu, a  nie zbitej z  kilku desek budce

wartowniczej. Widziałem to i  postanowiłem działać. Zrozumiałem, że dla niektórych

deszcz może być zbawieniem. Trzeba uwolnić dzieci, które są trzymane w  piwnicy –

pomyślałem. Wrzuciłem przez małe okienko linę.

– Posłuchajcie, chrabąszcze. O  dwudziestej czwartej jest zmiana warty. Przez chwilę

brama jest otwarta i  nikt jej nie pilnuje. Przywiązałem wam linę do kraty. Wejdziecie po

niej. Przez szczeble łatwo się przeciśniecie. Potem biegnijcie ile sił w nogach przez las do

najbliższej wioski. Tam na pewno wam pomogą.

Rano obudził nas alarm. Wszyscy więźniowie wyszli na apel. Zerknąłem w  kierunku

małego piwnicznego okienka. Był na nim ułożony mały murek z martwych szczurów. Kto

miał czas, żeby je tak dopasować? Może ucieczka się nie udała i  szukają tego, kto

podrzucił linę? Byłem przerażony, ale myślami towarzyszyłem dzieciom w  ucieczce.

Miałem przed oczami widok, jak biegną przez las. Są szczęśliwe, kiedy widzą światło

zapalone w pierwszym wiejskim domu i kiedy mają wybiec na piaskową drogę, coś się na

nie rzuca. Zapomniałem o wilkach! Jest tyle wygłodniałych w okolicy. Dzieciaki na pewno
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zostały zjedzone. Stałem w drugim szeregu przerażony swoją i  ich sytuacją. Szesnaście

nocy z  rzędu powtarzała się ta sama historia. Dzieci, lina, pobudka, apel, strach i  tak

w  kółko. Nawet najgorszy koszmar się kiedyś kończy, pocieszałem się, ale ten nie miał

zamiaru. Codziennie budziłem się bardziej wyczerpany.

Próbowałem wszystkiego. Biegałem przed snem, żeby paść na poduszkę jak zabity,

brałem środki nasenne w  potrójnych dawkach, zapraszałem dziewczynę, której już nie

kochałem, na szybki seks. Zawsze się po nim wyciszałem, ale nie w tamtym momencie.

Moi rodzice po tym, jak skończyłem szkołę średnią, chcieli wysłać mnie na studia

architektoniczne, ale ja nie znosiłem rysować. Jednak nie miałem na tyle odwagi, żeby się

im sprzeciwić, więc chodziłem na kursy przygotowujące z rysunku. Dawno nie trzymałem

ołówka w  ręce, ale ze zmęczenia działałem instynktownie. Naszkicowałem trzy portrety.

Dziewczynka z  warkoczami, chłopiec blond z  dolną szczęką wysuniętą do przodu

i  najmłodszy z  nich, który wyglądał jak przeciętny pięciolatek. Popatrzyłem im w  oczy.

Pierwszy raz zobaczyłem ich realnie. Tak czułem, bo jednak rysunek w  porównaniu ze

snem był czymś namacalnym.

Za pożyczone pieniądze umieściłem w gazecie ogłoszenie.

JEŻELI ROZPOZNAJESZ SIĘ NA RYSUNKU, SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ.

Dziwne i mało racjonalne, pomyślałem, ale niestety za późno.

Po trzech dniach od publikacji zadzwonił telefon.

– Halo. Dzień dobry, tu Luiza. Widziałam pańskie ogłoszenie. To ja jestem na rysunku.

Chętnie się z  Panem spotkam. Mogę przyjechać w  piątek na kilka godzin. Odpowiada

panu moja propozycja?

Nie zdążyłem odpowiedzieć nic sensownego. Zdecydowanie dziewczyny mnie

zamurowało. Zgodziłem się.

Umówiliśmy się w  kawiarni Europejskiej. Nikt tam nie przychodzi i  dlatego

zaproponowałem to miejsce. Pomyślałem, że dzięki temu będzie nam łatwiej się znaleźć.
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Punktualnie o  trzynastej weszła do restauracji pani koło czterdziestki. Trzymała za rękę

chłopca z  wystającą szczęką. Wyglądała na zdecydowaną, a  on na zagubionego. Kiedy

mnie zobaczyła, podbiegła i rzuciła się na szyję.

– Wspaniale wyglądasz, prawie nic się nie zmieniłeś. Przepraszam, że tak bez pytania

przeszłam na ty. Mogę?

– Dla pani czas niestety nie był łaskawy – postanowiłem, że nie będę jej okłamywał.

Ostatni raz, kiedy ją widziałem, była piękną, małą chudą dziewczynką. Teraz wyglądała na

podstarzałą kobietę, która ma już pierwsze zmarszczki. Na pewno w życiu doświadczyła już

kilku rozczarowań. Miała zmęczoną twarz, która postarzała ją i każde słowo, które mówiła.

– Miśka pan rozpoznaje? To mój młodszy brat.

Kiwnąłem, że tak. Charakterystyczna szczęka podpowiadała mi, że już go widziałem.

– Niestety najmłodszy nie żyje. Zachorował i umarł. Na szczęście niedługo się męczył.

Dla niektórych ludzi śmierć jest rzeczywiście uśmiechem losu. Byłem cyniczny. Lubiłem

siebie takiego.

– To on ułożył ten mur ze szczurów...

– Przepraszam – przerwałem w połowie zdania – mam takie niecodzienne pytanie. Skąd

pani wie, co mi się śniło? Przecież nikomu o  tym nie opowiadałem. Po za tym się nie

znamy, a zachowuje się pani, jakbyśmy byli przyjaciółmi.

Michał siedział, nie odzywając się. Patrzył w  przestrzeń niezainteresowany rozmową.

Luiza zaniemówiła. Zaczęły jej płynąć łzy. Nie miała chusteczki. Ja też nie.

– Czyli nic nie pamiętasz? Ty też straciłeś pamięć. Masz tę samą chorobę co mój brat.

– Ze mną jest wszystko w porządku, ale chyba z panią coś jest nie tak – starałem się

być zdecydowany bez powodu. Po prostu uważałem, że nadszedł moment, w  którym

musiałem przejąć kontrolę nad niecodziennym zbiegiem okoliczności.

Luiza wstała i  nerwowo zaczęła się rozglądać dookoła, chociaż nikogo oprócz nas nie

było na sali. Po chwili zupełnie nieoczekiwanie uderzyła mnie w twarz. Był to solidny cios.



161

Z nosa poleciała mi krew. Nadal nikt z nas nie miał chusteczki, więc starałem się

zatamować krwotok białą galową koszulą, którą założyłem, żeby lepiej wyglądać.

– Przepraszam, że to zrobiłam, ale to jedyny sposób, żebyś mógł zapamiętać mnie na

dłużej. Cierpisz na zaniki pamięci i jesteś w stanie zatrzymywać tylko złe wspomnienia.

To, co przeżywasz, to nie sen, tylko prawda. Poznaliśmy się kilkanaście lat temu.

Uwolniłeś nas z tej parszywej piwnicy. Poczekaj, pójdę do baru, na pewno mają jakieś

papierowe ręczniki.

Zniknęła za szklanymi drzwiami. Ja krwawiłem i wydawało mi się, że pamiętam więcej,

niż powinienem.



162

Marcin Zegadło

Długi weekend

Chciałbym zrozumieć to państwo,

które nie mieści się w moich wierszach,

o którym próbując pisać, staję się

podróżnym bez miejsca w rozpędzonym

pociągu albo psem śpiącym w ślepej kuchni,

sprzedawcą w hurtowni anten, kelnerką

w pierogarni albo vegebarze, księdzem

w czarnym SUV-ie, ściętym drzewem,

lewacką kurwą, prażakiem, wyklętym

w Stumilowym Lesie, Żydzewem, Lechem

Poznań, Baczyńskim z roztrzaskaną czaszką,

Bierutem w stalowej trumnie, chujnią,

grzybnią, Wandą co nie chciała Niemca,

zgodą narodową i frontem jedności,

stanem wojennym i Popiełuszką

w dusznym bagażniku, prekariuszem

i ZUS-em, który przychodzi we śnie

do pracodawcy i mówi: Nie śpij!

Bo cię okradną!

(Częstochowa, 27.10.2019)
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M. składa jedno z licznych oświadczeń

Niczego od ciebie nie chcę.

Nie chcę mocnej złotówki

i nie chcę śmierci powstańców

o twarzach rozbrykanych dzieci.

Nie chcę dziewcząt, których ciała

nie zdążą dojrzeć i nie chcę palić

świeczek na ich błyszczących

kościach. Nie chcę miasta

jasnego jak listopadowy cmentarz,

gdzie kamień został na kamieniu,

a reszta to jest wojskowa piosenka,

to są szable marszałków, srebrnych jak

sen o przedwojniu, jak podróż na księżyc,

łańcuszek ze świętym. Nie chcę ginąć

tutaj bez wieści, czekając na przelew,

na świadczenie rodzinne, na pracę.

Nie chcę od ciebie nic na pocieszenie.

Żadnej nagrody, żadnego międzymorza,

międzyrzecza, międzygórza.

Żadnej nadziei.

(Częstochowa, 10.11.2019)
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M. pisze powstańczą piosenkę

Jestem użytkownikiem z pretensjami do mainstreamu.

Możesz mnie teraz pocałować w malinowe usta.

Jestem mieszkańcem republiki, przylądka bez nadziei.

Możesz mnie teraz przytulić do odsłoniętej piersi,

żeby zrobiło się miękko jak w bandażach

wszystkich rannych łączniczek, harcerek, żeby

zrobiło się słodko jak w piosence. I niech to będzie

nasz pałacyk, nasza Żytnia, Wola.

Jestem użytkownikiem z pretensjami do mainstreamu.

Możesz mnie teraz pocałować w rumiane policzki.

Spali nas ogień, który się palił w serduszkach

chłopców od Parasola, spod klosza, z rad nadzorczych

spółek skarbu państwa, z partyjnej młodzieżówki,

z wysokiej półki, z wysokiego konia.

Jestem użytkownikiem z pretensjami do mainstreamu.

Palącą potrzebą zmiany. Jestem prezydentem

wszystkich Polek i wszystkich Polaków,

który nigdy nie był pijany, który mówi do ciebie

o czystkach – a mówi z ekranu.

Możesz mnie teraz przytulić – harcerko, harcerzyku

łączniczko i ty tęczowa panienko, chłopczyku

z malinami w ustach.

Tak to ustawiłem. Tak to ustaw.

(Częstochowa, 25.01.2020)
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Raúl Zurita

Inskrypcja 242

Gdybyś tylko wiedział wtedy jak płaczę i nie

mogę się obudzić, jaką śmieszna wydałabym

ci się gdybyś znalazł się jak ja naprzeciwko

rzek mojego kraju płacząc nad tobą. Opowiadali

mi a to nieprawda, tylko ja cię widziałam,

widziałam twoją twarz koloru gagatu i nieba

ale nie. Chłopcy wywiesili

białe flagi w obozie, ale

i tak nas pobili. Czy ty jesteś pośród

pobitych, płaczących, martwych?

Czy ty też jesteś tam mój Boże śpiący

z twarzą w dół?

Nie ma przebaczenia dla tej nowej ziemi, mówią

mi i nic z tego co byśmy zrobili nie zmieni

losu który nas czeka, ale ja płaczę i nie

budzę się a mój Bóg oddala się jak statek.
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Zachowaj mnie w sobie

A więc zachowaj mnie w sobie

w najskrytszych prądach które wzbijają twoje rzeki

i kiedy już po nas

zostanie tylko coś jakby jeden brzeg

również trzymaj mnie w sobie

zachowaj mnie w sobie jak zapytanie wód

które odchodzą

A potem, kiedy już wielkie ptaki się rozbiją

a chmury wskażą nam

że życie przeciekło nam między palcami

wciąż zachowaj mnie w sobie

trzymaj mnie w sobie, w muśnięciu powietrza, w którym wciąż trwa twój głos

twardy i daleki

jak jęzory lodowca po których schodzi wiosna
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Wszystko to jest w tobie

niebo, ogień, ziemia

słońce, planety

woda, powietrze. Albo jesteśmy tym wszystkim albo wszystko jest złudzeniem. Chłód

poranka i rosa, blask burzy

i lęk małego żuczka przemykającego się po piasku, ochrypłe wołanie wiatru pomiędzy

słupami mola, fale oceanu…

Spójrz na moje zgięte nogi, moje wygięte ramiona, supeł moich dłoni owinięty wokół

wioseł: sami mężczyźni wiosłują z nami; we wszystkie poranki, obłęd ledwo

dostrzegalnego nieba, ten rumor, co już wcześniej gościł nasze życie, kiedy oderwało się

pierwsze pasmo gwiazd.

Albo jesteśmy tym wszystkim, albo wszystko jest snem: napęczniałe prądy miast, flot,

ludzi, których żłobiły nasze sklejone policzki, których żłobiły nasze ramiona, nasze

nierozłączne usta (sklejone jak morze, jak powietrze,

jak dwie fale kipieli, co narodziły się razem).

Albo jesteśmy wszystkimi głosami, albo mówi tylko powietrze… huragan co rozjusza

powierzchnię jezior, chrzęst kadłubów podczas wysokiej fali, blask twoich oczu

skrzyżowanych z moimi, błyskawica, deszcz, rzeki występujące z brzegów…

Przelewająca się miłość, światło, wielkie mity, w które zostaliśmy wpleceni (usidleni,

utkani jak szalik, który nas dusi).

Spójrz więc na łuk moich pleców, osnowę nerwów, co przetykają się aż do opuszków, aż

do palców zaciśniętych na wręgach. To my jesteśmy zatem tą sagą i historią: dryfowanie

żył, które rzeki przedłużyły aż do ciała wszechświata. Tak, mój głos, który jest wszystkimi

głosami i twoim kontynentem.
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Dzikie emigracje ptaków i błękit kwiatu otwierającego się

w pąku, natychmiastowa cisza pająka w sieci, czerwone trzepotanie ryb i ten burzliwy

akwen, który przemierzyliśmy razem.

Albo jesteśmy tym wszystkim albo niczym; zamrożony płatek śniegu na trawie i liście

poruszane przez wiatr (kraje, przymusowe marsze, rozgromione armie, miasta, które już

nie istnieją, to te, które mijają pogwizdując wśród liści).

Oddech, mieszek mojej klatki piersiowej skłaniający się ku nieposkromionym terytoriom,

które opiewam: Pacyfik. Twoja jest zatem pieśń o furiach, o nieznanych górach lodowych,

o tłumie pierwszych mężczyzn, którzy nazywali się Adam i pierwszych kobiet, które

nazywały się Ewa, kiedy błoto, kiedy miłość zastygła w kamieniu odpowiedziała na głos:

„Idź” i z miłości krajobrazy powstały z błota jak ożaglowania wędrujące z nami.

Posłuchaj zatem łoskotu potoków otwierających się na wietrze: są to obrazy, które do

ciebie należą, wcielenia, które narodziły się razem z tobą, dźwięki, rzeki snu, który jest

mój i wyśniony przez ciebie w niebie takim jak to.

W taki dzień jak ten, kiedy kończę ten wiersz, mówiąc do ciebie. 18 lat temu zaczęło się

tysiąclecie. Na zewnątrz jest noc, a chmury wycinają kształt niektórych gwiazd.

(Tłumaczyła Marta Eloy Cichocka)
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Szymon Żuchowski

Co u licha

*

czy kto ma pszczoły ten ma żądło

wycelowane w głodnych miodu?

czemu choć medal ma dwie strony

wciąż jest tak jednowymiarowy?

kto zgadnie która z dróg na skróty

może prowadzić poprzez bagno?

czemu gdy mi otwierasz oczy

nie mogę już ich zmrużyć w nocy?

*

czemu gdy dramat jest tragiczny

można popłakać się ze śmiechu

a kiedy kiepska jest komedia

nikomu łzy nie stają w oczach?

czy kropla kwasu mocniej drąży

tam gdzie jest niedostatek zasad?

czemu gdy pytam: to żart prawda?

odpowiedź: prawda nic nie znaczy?

*

gdzie koniec końców ma pętelkę?

gdzie skrył się zbieg okoliczności?

z jakiej przyczyny licho nie śpi?

i kto się troszczy co u licha?

dlaczego czasem teraźniejszym

wyrażasz przeszłość która będzie?

czyżby dlatego że w tym czasie

kryje się przyszłość która była?
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