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Protokół z posiedzenia Jury 

XVI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SATYRYCZNEGO 

„O STATUETKĘ STOLEMA” 
 

Jury w składzie:  

Wioletta Majer-Szreder – przewodnicząca, Edyta Łysakowska-Sobiczewska i Tomasz Fopke – 

członkowie,  po zapoznaniu się ze 58 zestawami utworów satyrycznych nadesłanych na konkurs, na 

posiedzeniu 29 listopada 2021 r. przyznało następujące nagrody i wyróżnienia: 

Nagrody: 

I – nagroda w wys. 1112 PLN brutto i statuetka „STOLEMA”: 

  Łukasz Dukowicz, godło El Zebub, Piotrków Trybunalski - „Dom, słodki dom” 

II – nagroda w wys. 889 PLN brutto: 

 Kinga Stępień, godło Lawenda, Łeba - zestaw utworów satyrycznych 

III – nagroda ex aequo w wys. 556 PLN brutto: 

 Bartłomiej Brede, godło Kot, Bytom - zestaw utworów satyrycznych 

 Grzegorz Żak, godło Koszula, Studniska Dolne - zestaw utworów satyrycznych 

Wyróżnienia – w wys. 223 PLN brutto: 

Karol Kośnik, godło Ogniwo, Szczecin – „Przedmowa” 

Monika Katańska, godło Troya, Gdańsk – „Maraton” 

Jakub Bolec, godło Prognoza_pogody, Rzeszów - „Kocioł” 

Marek Kotkiewicz, godło Marko, Gdańsk – zestaw utworów satyrycznych 

Grażyna Antas, godło Ale ubaw, Gdynia – „Biografioły”, „Fraszki”, „Onamudaje” i inne utwory 

satyryczne 

Zbigniew Marten, godło Czupel, Górki Małe – „Mało dydaktyczne fraszki polityczne” 

Tadeusz Dejnecki, godło Koń, Płock – zestaw fraszek 

 

Ponadto jury postanowiło wyróżniające się utwory opublikować w „Almanachu pokonkursowym”: 

 Marcin Kryszczuk, godło Drwalrabarbar, Lublin – „Wykład pod złotym osłem” 

 Marek Kubicki, godło Fredrydurke, Łódź – „Muza w natchniuzach” 

 Jacek Szczerbiński, Marek Szczerbiński, godło JaMa, Kraków – „Pochód zwierzęcy” 

 Agata Campr, godło Jaszczurka, Warszawa – „Krytyk i artysta u schyłku rozmowy” 

 Stanisław Wasikowski, godło Mężczyzna z przyszłością, Żyrardów – wybrane fraszki: „Lubi”, 

„O fryzjerce”, „Diabeł i seks bomba”, „Cenię”, „O konduktorce” 

 Marek Pilichowski, godło Nad morzem, Toruń – „Wielojęzyczne rozmówki restauracyjne, 

bardzo przydatne nad morzem w sezonie wczasowym” 

 Andrzej Lewko, godło Parawan, Białystok – wybrane fraszki z zestawu „Erotyka nas 

przenika”: „O mini (II)”, „Bogini seksu”, „Mały wielki sukces”, „Nocne igraszki”, 

„Cnotliwa” 

 Patrycjusz Pilawski, godło Sans gêne, Wodzisław – wybrane fraszki i limeryk: „Nagrobek-

pijaka patrioty”, „Facebookowicz”, „Ultimatum youtuberki” oraz „Latarnik z Jastarni” 

 Władysław Edelman, godło Sprzedawca arbuzów, Zielona Góra – „Obiekt” 

 Dorota Wierzbicka, godło Taniec, Kraków – „Fraszka o zimie” 

 Urszula Lewartowicz, godło Towarowa, Lublin – „Nie taka milusia historia kawusi” 

 Anna Kokot-Nowak, godło Vektor, Przeźmierowo – „Węszenie za weną” 

Gniewino, 29 listopada 2021 r. 
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 Łukasz Dukowicz, Piotrków Trybunalski  

Godło: El Zebub 

I Nagroda 
 

Dom, słodki dom 

 

 Nareszcie. Chciałoby się powiedzieć, że nareszcie odebrali klucze, ale przecież w 

nowym mieszkaniu Kowalskich coś takiego jak staromodne klucze w ogóle nie jest potrzebne, 

wręcz nie ma racji bytu.  

 - No, ty pierwsza, kochanie - pozwolił sobie na tradycyjną szarmanckość wobec 

małżonki Kowalski.  

 - Jak uważasz - ustosunkowała się owa małżonka, wyraźnie zadowolona, acz i nieco 

zakłopotana wyróżnieniem. Tylko młode państwa Kowalskich, szesnastoletnie, płci męskiej, 

zdawało obok się krzywić nieco na fakt, że to nie jemu przyjdzie przetestować, jako 

pierwszemu system otwierania drzwi mieszkania skanujący tęczówkę oka.  

 Kowalska ustawiła się zatem na wprost skanera, by ten mógł uważnie przyjrzeć się jej 

zielonym oczom, podkreślonym, jakżeby inaczej, dyskretną kolorystyką makijażu. Z kobiecą 

niepewnością w obliczu technicznej nowinki starała się nie mrugać i wszystko zrobić jak należy 

i najwyraźniej jej się to udało, gdyż po chwili wzajemnego wpatrywania się w siebie nawzajem 

pani Kowalskiej i skanera, drzwi postanowiły dać dostęp nowym lokatorom do ich nowego 

miejsca zamieszkania. Dało się słyszeć delikatne kliknięcie, po czym zadowolona z siebie i 

działającego zamka Kowalska musiała już tylko nacisnąć designerską, aluminiową klamkę. 

Równie designerskie drzwi odchyliły się i oto mieszkanie naszych państwa stało przed nimi 

otworem.  

 - Tata, teraz ja, ja teraz! - domagało się swojego udziału w wiekopomnej chwili młode. 

 - Dobra, dawaj - wspaniałomyślnie ustąpił swojego miejsca w kolejce potomstwu ojciec 

rodziny.  

 Młody natychmiast zatrzasnął drzwi z powrotem, żeby mieć po co zmierzyć się 

wzrokiem ze skanerem. Ponieważ zaś przerastał już swego staruszka o jakieś dwa cenne 

centymetry, o tzw. staruszce nie wspominając, nie musiał w tym celu ani stawać na palcach, 

ani unosić głowy, wręcz przeciwnie.  

 - Klik - dało się słyszeć po chwili i dumny młody Kowalski był oto drugą osobą, której 

dane było mieć po co nacisnąć aluklamkę.  

 Wreszcie i sam senior rodu mógł z sukcesem wypróbować owo science fiction. 

Usatysfakcjonowany, również przestąpił zacne progi.  

 Za progami tymi Kowalscy, zadowoleni jak chyba jeszcze nigdy w życiorysach, poczęli 

błyszczącymi od nowości wszystkiego tutaj oczami pochłaniać całość jednego po drugim 

widoku i każdy szczegół z osobna.  

 - Zobacz, zobacz tę szafkę, jak się otwiera - wzdychała do męża zachwycona oną szafką 

Kowalska, podczas, gdy adresat jej słów naciskał już kolejne wirtualne klawisze 

zainstalowanego w smartfonie sterownika domu i wszystkiego niemal, co się w nim znajduje. 

 - Czczaad... - wydobył z siebie wyraz uznania młody na widok systemu robienia hałasu 

w jego pokoju, złożonego z odtwarzacza o kosmicznych kształtach i czterech równie 

kosmicznych głośników. Tego dnia Kowalscy długo jeszcze nie poszli spać, zwiedzając z 

otwartymi twarzami swoje nowe M niczym Centrum Nauki "Kopernik". Ich własny "Kopernik".  

 Kolejne dni pomieszkiwania również schodziły na achach i ochach, wciskaniu klawiszy 

i obserwowaniu reakcji sprzętów, testowaniu sposobów rozkładania się foteli i kanap w 

konfiguracjach dla różnych ułożeń i posadowień zasiedzeń, czy różnych trybów wypuszczania 

z siebie strumienia wody przez łazienny natrysk z funkcją biczów wodnych i masaży, być może 

w zależności od stopnia zasłużenia sobie na jedno, bądź drugie. Młody zaś chętnie dzielił się z 
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otoczeniem swoim gustem muzycznym (nazwijmy to muzycznym) i możliwościami 

sprzyjającego temu sprzętu.  

 Wszystko to na szczęście osładzało panu domu świadomość konieczności brania w 

pracy nadgodzin, a jego małżonce tego, że będzie go przez to widywała jeszcze mniej niż do 

tej pory. Inteligentne mieszkanie od dewelopera w "Kosmicznym Zakątku" swoje przecież musi 

kosztować, a raty kredytu hipotecznego z BestBanku same się nie spłacą... 

 - Jeszcze tylko trzydzieści lat i to wszystko będzie tylko nasze, nasze... - myśleli sobie 

małżonkowie Kowalscy, zasypiając snem sprawiedliwych i zadowolonych w swoim 

inteligentnym łożu z funkcją usypiania i budzenia delikatną, acz w miarę nie budzenia się, coraz 

dotkliwszą wibracją. 

 Pierwszy zgrzyt w tej rodzinnej sielance pojawił się, gdy pewnego dnia z synowskiego 

pokoju dało się nagle słyszeć: 

 - No, co?! 

 - Przekroczono normy dopuszczalnego hałasu - odpowiedział na to aksamitny, kobiecy 

głos wydobywający się ze wszystkich czterech głośników. 

 To system pomiaru głośności automatycznie ściszył jej poziom, gdy młody, korzystając 

z nieobecności rodziców, właśnie chciał ją podkręcić. Nie było "zmiłuj”. Nie pomogły żale do 

rodziców po ich powrocie, gmeranie Kowalskiego seniora przy sprzęcie (tak, jakby znał się na 

nim lepiej niż junior), czy nawet telefon do dewelopera. Słowa tego ostatniego potwierdziły 

obawy syna Kowalskich. Taki system - nic się nie da zrobić. W sumie jego rodzice byli nawet 

zadowoleni. Do czasu. 

 Kilka dni potem, a była to sobota, z łazienki rozległo się: 

 - Co jest, do licha?! 

 Był to głos pana Kowalskiego. Jednocześnie ucichł szum wody, lecącej wcześniej z 

ultra prysznica. 

 - Przekroczyłeś limit wody przeznaczonej na kąpiel - odpowiedział prysznic tym samym 

przymilnym głosem, którym wcześniej przemówiło Hi-fi. 

 - Ja...Jaki limit?! - domagał się odpowiedzi namydlony nieszczęśnik - Niedziela jutro, 

potrzebuję się porządnie wykąpać! 

 Odpowiedzią była już tylko cisza. Jedyne, co mógł Kowalski, to wytrzeć się ręcznikiem 

z pachnącej lawendą piany. 

 Nadszedł też czas na Kowalską. Gdy pewnego dnia wróciła do domu z zakupami i 

zaczęła kolejno chować do lodówki ich spożywczy komponent, w pewnym momencie z tejże 

lodówki rozległo się głośne wycie. 

 - Wykryto niezdrową żywność - wyjaśniła lodówka znanym już kobiecym głosem. 

 Kowalska spojrzała na trzymaną w ręku golonkę. Póki co jednak wzruszyła tylko 

ramionami, mimo wszystko załadowała golonkę do środka i zamknęła lodówkę. Ta jednak nie 

dawała za wygraną, gdyż wycie nie ustawało. Wreszcie za wygraną dała Kowalska i wyjęła 

golonkę z powrotem, co najwyraźniej usatysfakcjonowało urządzenie, gdyż w tym samym 

momencie zamilkło. 

 - Uff - odetchnęła pani domu, chociaż słowo "pani" brzmi nieco szyderczo w kontekście 

jej kapitulacji przed lodówką. 

 - Na szczęście jest chłodno, wyniosę to na balkon - dodała i tak też zrobiła z niezdrową 

golonką. O dziwo, balkon nie protestował. 

W kolejnych tygodniach wychodziły na jaw kolejne niedogodności domowych udogodnień. 

 To nagle w środku nocy włączał się robot sprzątający, gdyż uznał, że niepokojąco 

wzrosło zakurzenie dywanów, a w nocy nikt nie będzie mu akurat przeszkadzał i pałętał się 

koło niego, to znowu dla odmiany wieczorem wyłączał się telewizor w salonie, akurat w środku 

meczu, w trosce o zdrowie Kowalskich oczywiście, Kowalskiego konkretnie, na ekranie zaś 
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pojawiał się miast boiska równie zielony, kojący obrazek z łąką i komunikat zachęcający do 

wyjścia w plener. 

 - Ta, teraz, o dziesiątej wieczorem - syknąwszy skwitował to pan, czy może raczej „pan" 

domu. 

 Szczytem było jednak to, co spotkało go pewnego wieczoru, kiedy to powrócił z od 

dawna wyczekiwanego wypadu z kolegami do tzw. miasta. Skanerowi przy drzwiach 

mieszkania najwyraźniej nie spodobał się lekko zmętniały wzrok Kowalskiego, gdyż ten, 

zamiast po rzuceniu okiem na tenże skaner usłyszeć wyczekiwane kliknięcie zamka drzwi, 

zobaczył wysuwającą się ze ściany jakąś rurkę, zaś do jego uszu dobiegł głos: 

 - Podejrzenie stanu nietrzeźwości, dmuchnij mocno w ustnik czujnika. 

 - A... Ale osochozi...? - dopytywał się z trudem Kowalski. 

 - Powtarzam, dmuchnij w ustnik czujnika - ponaglał głos. 

 - Ci...Ciszszej - Kowalski rozejrzał się po korytarzu. - Cozababa... 

 Wreszcie posłusznie dmuchnął nie bez problemów w ustnik alkomatu. 

 - Przekroczony dopuszczalny poziom alkoholu w wydychanym powietrzu, nie możesz 

wejść do mieszkania, wróć, gdy ów poziom będzie odpowiedni - dał się słyszeć wyrok, wtedy 

też rurka alkomatu z powrotem zniknęła w ścianie. 

 - Oż ty - mężczyzna sięgnął po telefon. Wreszcie, pomimo niezbyt wyraźnego tego 

wieczora widoku, udało mu się trafić w numer małżonki. 

 - Śpisz, żonomojakochana? - zapytał speszony, chcąc nie chcąc zmuszony do 

poproszenia o pomoc 

 - Bo mnie drzwi nie pusz... sz... szczają, że jestem niby ja pijany, ja... Mogabyśmi 

otworzyć? 

 - Eech... - usłyszał tylko komentarz żony. Ta jednak wkrótce dodała: 

 - Słuchaj, nie mogę. Mówi mi, że jesteś nietrzeźwy i istnieje zagrożenie naruszenia tego, 

no, miru domowego. Zjedź może na dół do recepcji i zapytaj, co teraz. 

 Tak też postąpił małżonek. Po wyjściu z windy na parterze usłyszał tylko od 

dyżurującego portiera: 

 - Co, panie Kowalski, nie puściło? 

 Cieć zdawał się już wiedzieć wszystko i roześmiany dodał przyjaźnie: 

 - Pan się kimnie do rana tam u mnie w kanciapce, dobrze, że dzisiaj akurat tylko pan 

jest w potrzebie. W tamte sobotę dwoje musiało się zmieścić razem, Malinowscy, spod 

dwunastki, z imienin wrócili. 

 Kowalski doczekał w bardaszce do rana, nawet mu się tam dobrze spało. Dom też okazał 

się już bardziej łaskawy i tym razem wpuścił. 

 Odtąd jednak coraz częściej Kowalscy mniej przychylnym okiem patrzyli na różne 

domowe inteligentne udogodnienia i coraz częściej szeptali między sobą z poczuciem, że ściany 

w ich mieszkaniu chyba mają uszy. Coraz mniej spokojnie zasypiali, a w głowach zaczęły 

narastać wątpliwości, potęgowane rosnącymi ratami kredytu za to całe szczęście. Głos zaś, 

którym dom zwykł do nich przemawiać i ich łajać, brzmiał dla nich jak głos nadzorcy, 

najbardziej znienawidzony ze wszystkich na świecie. Czuli się, jak w "Odysei Kosmicznej", 

gdzie nie dało się wyłączyć elektronicznego decydenta, albo raczej, jak w filmie klasy B z serii 

bunt maszyn. 

 Ściany zaś rzeczywiście chyba miały uszy i dom zaczął coś podejrzewać, bo kiedy 

pewnego sierpniowego dnia Kowalscy całą trójcą wrócili z wczasów w Albanii, drzwi ich 

mieszkania powitały ich, czy też raczej pożegnały komunikatem w wykonaniu znanego głosu: 

 - Wasze ogólne nastawienie jest nieodpowiednie, dotychczasowe zachowanie również. 

Nie mogę was wpuścić. Wróćcie, kiedy przemyślicie swoją postawę. Zapraszam za miesiąc. 

 Kowalscy, dysząc z wściekłości i zmęczenia, ujęli toboły i zniknęli domówi z oczu w 

drzwiach windy. Postanowili tymczasowo udać się do rodziców: Kowalskiej, co pana 
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Kowalskiego nie cieszyło jakoś szczególnie, bo głos teściowej lubił niemal tak, jak głos 

elektronicznej pani domu. 

 Kolejna niespodzianka czekała w podziemnym garażu. Inteligentny samochód państwa 

Kowalskich albo sam coś wyczuł, albo też skumał się z ich mieszkaniem, gdyż zamiast odpalić, 

wypalił tylko nagły, kolejny budujący komunikat, tym razem na wyświetlaczu: 

 - Jesteś zbyt wzburzony, żeby prowadzić. Idź pieszo, bądź wybierz komunikację 

publiczną. 

 Tym razem dosadne przekleństwo nie uwięzło w gardle Kowalskiego, a głośno 

wydostało się na świat z jego ust, na co Kowalska zareagowała karcącym męża spojrzeniem, 

bo przecież ich z pewnością nieznająca takich słów latorośl siedziała właśnie z tyłu. 

 Potem, jako, że pani Kowalska była równie wzburzona jak mąż, wszyscy troje opuścili 

zbuntowany pojazd i taszcząc torby z pamiątkami z Albanii wyruszyli w drogę na przystanek 

miejskiej komunikacji. Droga zaś była przed nimi dość długa, bo "Kosmiczny Zakątek", 

aczkolwiek dość gęsto zabudowany, leżał raczej na skraju miasta, z dala od jego bardziej 

uczęszczanych arterii. 
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Kinga Stępień, Łeba 

Godło: Lawenda 

II Nagroda 

 
Bigotka 

narzucam innym swoją wolę 

jedyną słuszną 

módl się 

 

zaniedbaj jednych 

zagłaskaj innych 

módl się 

 

módl się 

kurwa  

módl się 

 

Obiadek rodzinny 

rosół podany 

sałatka warzywna 

zraziki schabowe 

kartofle 

 

'jak ty ładnie wyrosłaś' 

'ale już z ciebie pannica' 

'no a jak tam sobie radzisz 

na tych studiach?' 

'a masz już jakiegoś 

kawalera?' 

 

'nie ciociu 

mam weltschmerz 

i wczesne objawy 

schizofrenii 

a tak poza tym 

to dobrze 

dziękuję' 

 

Satyra na wolność współczesnej Polki 

urodziłam się 

w na tyle dogodnej lokalizacji 

żeby nie błąkać się 

po podlaskich lasach 

 

urodziłam się 

w lokalizacji niewystarczającej 
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do podejmowania decyzji 

o własnym ciele 

 

żyję w otoczeniu 

opanowanym przez 

religijnych fanatyków 

 

o jakiej wolności 

miałabym pisać? 
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Bartłomiej Brede, Bytom 

Godło: Kot 

III Nagroda ex aequo 

 
 

ELEGIA NA ODEJŚCIE  

Ryszarda Petru z polityki  

 

Cóż, na kolejny Twój wyczyn  

Nie będziemy już z utęsknieniem...  

Kto nigdy się nie przejęzyczył,  

Niech pierwszy rzuci kamieniem!  

 

Patrzeć jak udział bierzesz  

W proteście, choć w samolocie...  

Kto nie chciał być na Maderze,  

Ten drugi kamień niech rzuci!  

 

Znów będziesz nabijać nas w bańki,  

Banki, franki i co tam podleci...  

Kto nie podrywał posłanki,  

Niech rzuci kamieniem trzeci!  

 

Bez Ciebie twa .Nowoczesna?  

Łza w kącie oka się kręci... J 

awa zakończyła się w snach,  

Sed Tu es... Petru! Na zawsze w pamięci!  

 

KOT W PEŁNYM MIESZKANIU  

(wg Wisławy Szymborskiej)  

 

Home office - tego się nie robi kotu.  

Bo co ma począć kot  

w pełnym mieszkaniu.  

Wdrapywać się na ściany nie wolno.  

Ocierać między meblami nie wolno.  

Wskakiwać na klawiatuhewfgh;akaioaewheb ;uejf ;wkebvufficb  

;uejhdHUHLFGLEUHFWQPUFH;ESRHPEAIUHBYUFGEWUHFWEJbjhgbjohygk 

 

 

VIRUS CORONAT OPUS 

 

Gdy dzieło me ukoronuje  

Ten słynny wirus z koroną,  

To nie chcę tam sam... Czuję,  

Że wolałbym tam z Tobą, Żono.  

 

Garnitur wyczyszczę do czysta,  

Ty przygotujesz sukienkę  

I kiedy przyjdzie Koścista,  
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Pójdziemy razem pod rękę.  

 

Pójdziemy schodami do nieba,  

Pójdziemy tanecznym krokiem,  

Bo fason i humor mieć trzeba  

Przed ostatecznym wyrokiem.  

 

Tam powiem, jaką-ś mi żoną,  

Ty - jakim ja mężem, ladaco...  

Grunt, żeby nas nagrodzili  

Na cumulusie daczą.  

 

Wszystko będzie tam eteryczne:  

Te sprzęty, te meble, że chuchnij.  

Ty obłoczkiem odkurzysz ślicznie,  

A ja pofrunę do kuchni.  

 

Upiekę niebiańską lasagnę,  

Śmierć tego kunsztu nie zmienia, 

 A na kolację przy fortepianie  

Zaprosimy sobie Szopena.  

 

Beethovena nie, bo był głuchy,  

Bo opłacać się mają muzyką,  

Bo jeśli dziedziczą duchy  

Choroby, to żarłby za friko. 

  

W niebie nie ma problemów z kasą, 

Bo nic tam nie kupisz za nią,  

Więc ściany ozdobi Picasso,  

A sufity sam Michał Anioł.  

 

Na wiadra z Gałczyńskim piłbym  

Spirytus „Sancti" , kto pierwszy,  

A on przez wieczność chwaliłby  

Ten oto w jego stylu wierszyk.  

 

I będzie nam w raju jak w raju,  

I tak wieczność nam będzie się sączyć,  

Gdyby Śmierć przyszła tak po nas w maju, 

By nas zgładzić, lecz nigdy rozłączyć.  

 

Taką pieśń Ty zakończysz klapsem,  

Co spadnie na mnie z łoskotem!  

Bo przecież już tęsknisz za psem!  

No i co z kotem? Co z kotem?!  

 

No i nici z pożycia po życiu...  

Ono nie będzie nam dane.  

Tak nas trzymają przy życiu  
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Te nasze sierściuchy jeba kochane!  

 

Tu zstępują cherubiny,  

By paszcze drzeć w takie roty: 

Gloria in excelsis sukinsyny! 

Gloria in excelsis sukinkoty! 
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Grzegorz Żak, Studniska Dolne 

Godło: Koszula 

III Nagroda ex aequo 
 

 

Mona Lisa pozuje  

albo  

Leonardo da Vinci próbuje osiągnąć upragniony efekt 

 

O, pani Mona Lisa, Gioconda!  

Pani wejdzie, pani siądzie!  

Pięknie pani wygląda.  

Wygodnie? 

Proszę tutaj, do światła.  

Swobodnie. 

Tak, to moja pracownia.  

Mam tu wszystko, czego potrzeba,  

Spokojnie. 

Czy mam wodę? 

Mam, już podaję. 

A to? To skorupki od jajek.  

Sprawdzam, wie pani, czy nasiąkają za młodu.  

Czym? No wiadomo, lataniem!  

Proszę siadać. 

Hm. Słucham? Tak, kwiatki podlewam.  

Jeszcze wody? 

Proszę bardzo. 

Czy pani lubi  

śpiewać?  

To może pani zaśpiewa?  

A, zęby doskwierają..:  

Tak, tam w kącie rzeczywiście, to pająk.  

Bardzo porządne zwierzę.  

Szczęśliwy dom, w którym, wie pani, tkają.  

Tkają, tak, tak powiedziałem.  

Nie przesłyszała się pani.  

Malujmy już, 

Miejmy za nami. 

Jeszcze wody? Pani spragniona...  

Proszę. 

Mam, pani wie, taki zamysł, 

Żeby to było coś. 

Wielkie dzieło. 

I tutaj jest pani rola, 

Żeby z twarzy coś biło!,  

Nie boleść bynajmniej, nie bojaźń,  

Nie pycha, wszak to już było.  

Coś takiego, wie pani...  

Nieoczywistego. 

Dynamit! 
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(Co to jest dynamit? Hm, muszę nad tym  

podumać) 

Słucham? Że którą ręką'?  

W prawej mam pędzel gruby,  

W lewej mam piórkę cienką.  

(O, właśnie wynalazłem grę słówek!) 

 

Tak, często stosuję ołówek.  

Wody? Proszę. 

Już uprzejmie donoszę.  

To musi być taki grymas...  

Na twarzy. 

Nie, nie jak prymas!  

Taki, jakby ktoś marzył!  

O czym? 

A o czym się marzy?  

O szczęściu, zdrowiu, radości?  

Czy ja wiem? 

Ja jestem prosty chłop renesansu.  

Nie mam głowy do życia.  

Ani do jakichś romansów.  

Ja, wie pani, tworzę,  

Ot, lustrzane odbicia.  

Wszystko to jest gra świateł.  

Ewentualnie wiatr. Czasem wiater.  

Tak, specjalnie tak rzekłem.  

Żeby uśmiech wywołać.  

Jakby się pani uśmiechnęła...  

No, może...? 

Hm. Tak, tak, coś do picia.  

Proszę. 

Ta mina.... 

Niby ta, ale nie ta. 

Ja, pani wie, jestem esteta.  

Poeta? Też, odrobinę.  

To musi być coś prześwietnego...  

Słucham? Czy tu jest toaleta?  

No, tego akurat nie ma.  

Ale mam nocnik! 

Mój własny projekt.  

Niech się pani nie boi!  

Pani siądzie, a ja szkicuję.  

To będzie to, już to czuję!  

Nie ma się czego wstydzić,  

Nihil novi sub sole.  

Proszę! 

O, o, to jest to! 

Cudownie, bardzo dziękuję!  

Więcej nie potrzebuję 
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Diego Velasquez zagaja” 

(albo najpiękniejsze pośladki w historii malarstwa, czyli „Wenus z lustrem") 

 

Może jeszcze kieliszek wina?  

Pani Flamino? 

Pani tak na mnie działa...  

Co tam działa, artyleria cała!  

Wie pani, są takie, że tylko pędzlem bym skinął. 

Wie pani? Pani Flamino?  

Pani twarz! Na dno poszłaby zań cała flota! 

Ale co tam... 

Jakież wyborne to wino...  

Jeszcze jeden? Pani Flamino?  

Pani? Pani się zgadza?!  

Natychmiast płótno wygładzam!  

Słucham? Chodzi o protest?  

Żeby z kogo zrobić idiotę?  

Ach tak! Pani wstręt ma do Inkwizycji!  

Hmm... Można by to wyrazić w pozycji... 

O pozycjach rozmawiam chętnie.  

Skrzętnie wręcz, żeby nie rzec: namiętnie.  

Może chodźmy już, by nam zapał nie minął? 

Pan Flamino? 

Pani chce to przedyskutować?!  

Czymże dla nas, artystów, są słowa?!  

Dobrze; dobrze, rozmawiajmy, choć zimno. 

Wiemy wszak — zimno musi być zimą.  

Pani wie, pani Flamino?  

A moja pracownia gorąca...  

Jeszcze wina? Jest w tym winie smak słońca. 

Pani wie, Inkwizycja jak walec...  

Pani chce im środkowy palec?  

Sugeruję subtelniejszy ciut akt.  

Akt to słowo klucz, to jest fakt.  

Jeszcze wina? W winie prawda.  

By Twój blask-nie zaginął!  

Pani Flamino! 

Pani... Pani  

źle mnie ocenia!  

Jakie znowu „godowe wabienia"?  

„Punkt widzenia i punkt siedzenia"?  

Ech kobiety! Świat zaiste się zmienia.  

Pani oczy... Uroczne ma pani te oczy.  

Słucham? Pani tylko się droczy?  

Że jak? 

Znaczy tak? 
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Nigdy pięknej płci nie zrozumiem.  

Chodźmy coś zmalować.  

Malować Umiem. 

 

 

Sen Malarza  

albo Sandro Botticelli na proszonym obiedzie odrywa się od rzeczywistości 

 

Florencja, parmezan i rosół.  

Jak to przy niedzieli.  

- Pan jakiś ciut nieobecny. Może wesół?  

Panie Botticelli? 

 

Wiadomo, dzień piękny, 

odświętny.  

Rosół z makaronem - nie mętny. 

A makaron jak włosy bogini. 

Dzieci lubią. Wiadomo. Bambini. 

 

Ragazzas plotkują po kątach:  

- Botticelli! 

- Ciut dziki acz sympatyczny. 

- Podobno po sobie nie sprząta! 

- Magnetyczny! 

- Ba, człowiek rezonansu.  

- Podobno ktoś nań czeka w pościeli...  

- Ech Sandro...  

- Słucham?!  

- No, ech, Botticelli. 

 

- Panie Botticelli, pan zasnął?  

Czas na deser. Drożdżówka i masło.  

Kava po włosku.  

Jest bosko.  

- Komu wina?  

Botticelli?  

Hallo, pan śpi?  

- Zechce aby spożyć pan ciasto?  

Kpina...  

Szepty:  

- W ciemności ów człek ujrzał jasność  

i tak krąży po świecie półślepy,  

na nic nie zwracając uwagi.  

A u nas i smak jest i przepych!  

I rosół jest i parmezan.  

A Botticelli?  

Bardzo! Ale nie za.  

Po cichu: przepraszam, ja państwa opuszczę.  

Aha. Ma ktoś może taką dużą muszlę? 
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Karol Kośnik, Szczecin 

Godło: Ogniwo 

Wyróżnienie 
 

 

Przedmowa 

 

 Długo zwlekaliśmy z udzieleniem odpowiedzi na propozycję napisania wstępu do 

najnowszej publikacji Jana Trzeszczały. Przez ponad trzydzieści lat naszej wspólnej pracy 

recenzenckiej (jak ten czas pędzi!), staraliśmy się nie schodzić poniżej poziomu przyzwoitości. 

Z oczywistych względów zależało nam, aby naszego nazwiska nie łączono z publikacjami typu 

„nie umiem, a i tak piszem..." Tym razem zdaliśmy sobie jednak sprawę z tego, że bez naszych 

uwag krytycznych, nieświadomy zagrożeń Czytelnik znajdzie się tu w sytuacji świadka zbrodni 

zamkniętego na noc w jednej celi z recydywistą. Cóż było począć? Koniec końców ulegliśmy 

namowom, za co przepraszamy naszych najbliższych.  

 Olu nasza kochana, może i ty kiedyś zrozumiesz naszą decyzję (trudną przecież), może 

jeszcze nie teraz, może kiedy dorośniesz... Wtedy o tym porozmawiamy.  

 Zacznijmy ab ovo, którym tu jest tytuł - Pamiętnik nie znaleziony - cóż za 

niedorzeczność! Wszak już samo użycie określenia „pamiętnik" dla zbioru niezwiązanych ze 

sobą w logiczną całość opowiadań... Doprawdy, sił brakuje żeby to tłumaczyć.  

 Trzeszczałę znamy, jak zły szeląg i przymrużywszy oczy widzimy go, jak próbuje się 

wepchnąć do (jakżeż przecież zaszczytnego!) szeregu autorów Pamiętników znalezionych w... 

 Nadstawmy ucha, a usłyszymy drażniący swą piskliwością głos Trzeszczały: „Ja tu 

stałem!" Z pewnością od czasów Herostratesa, chora ambicja nie została skuteczniej wsparta 

tupetem! Nie sposób uwierzyć, ale tytuł najwyraźniej sugeruje opozycję w stosunku do swych 

rzekomych antenatów, więcej nawet - sugeruje odświeżenie zastanego stereotypu.  

 Nabierać stare wróble na podobne plewy?! Jakaż szkoda, że określenia „nie znaleziony" 

nie można rozumieć dosłownie... Pragniemy odwołać się tu do kultowego zbioru esejów Róży 

Opat Wronie pióra, w którym pokolenie równolatków Trzeszczały ochrzczono (nomen omen) 

mianem „pechowych siódemek". Niewątpliwie samego Trzeszczałę należałoby au rebours 

nazwać „szczęśliwą trzynastką". Boć i pomyśleć tylko: Słownik pisarzy polskich i 

polskojęzycznych poświęcił temu „literatowi" całe cztery linijki tekstu, a dla porównania, takiej 

potędze pisarskiej, jak Opat - zaledwie trzy wersy...  

 Źródło tego kuriozum tkwi swymi korzeniami głęboko w przeszłości, bo aż w końcu lat 

osiemdziesiątych. Wtedy to publikacje Trzeszczały osiągnęły łączny nakład 300.000 

egzemplarzy (sic!). Szczęśliwie, zdrowy organizm wydala z siebie trucizny i dzisiaj 

najpełniejsze zbiory „twórczości" Trzeszczały znajdują się w osiedlowych pojemnikach na 

makulaturę.  

 Uczciwi krytycy od samego początku zaliczali pisaninę Trzeszczały do owego 

sławetnego pseudoliterackiego nurtu, trafnie nazywanego „martwą falą”. Termin ten, 

zaczerpnięty ze słownika wilków morskich, do nomenklatury literackiej wprowadziła sama 

Pani Róża w niezapomnianym Na garnuszku kata. Mniej zorientowanym Czytelnikom wypada 

tu wyjaśnić, iż głównym wyróżnikiem pozycji z tego nurtu była, jak to trafnie określiła 

mistrzyni eseju w demaskatorskiej Krainie sytych sępów, „gorliwość w malowaniu kolorowych 

ilustracji do programu partii komunistycznej”.  

 Trzeszczała był ilustratorem szczególnie hołubionym przez czerwony reżim. Jak 

powszechnie wiadomo, w końcówce lat siedemdziesiątych i później, w dekadzie lat 

osiemdziesiątych, umieszczenie jego nazwiska w czołówce filmu gwarantowało swobodny 

dostęp do zasobnych funduszy państwowej kinematografii. Zapewne z tego właśnie powodu na 

czarnej liście reżyserów splamionych ekranizacją „dziel" Trzeszczały, znalazły się nazwiska tej 
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miary, co Wacław Lubliński (Wczorajsze jutro), czy Adam Pikulik (Człowiek i człowiek). 

Dodajmy, że na pisaninie Trzeszczały był oparty i nagrodzony w 1988 r. na bratysławskim 

Festiwalu Filmowych Form Fabularyzowanych obraz Magdaleny Stodołły Bezbarwne kolory. 

 Nie inaczej rzecz się miała z teatrem. Kto jeszcze zechce dzisiaj pamiętać, że premierę 

sławetnej śpiewogry z librettem Trzeszczały Nowohucka Carmen na deskach stołecznego 

Studia Ruchu i Dźwięku przygotował, tak współcześnie podziwiany, Arek „Slim" Wyczółek? 

Spuśćmy jednak zasłonę miłosierdzia i poprzestańmy na tych kilku przykładach z pełnej listy 

hańby zamieszczonej w szczerym do bólu eseju R. Opat Zjełczała śmietanka, opublikowanym 

w Niechcianej prawdzie nr 129 z marca 2021 r.  

 Dla dopełnienia obrazu należy tu przypomnieć, iż w listopadzie 1987 r. wysunięcie 

kandydatury Trzeszczały na stanowisko prezesa Penklubu (simia purpurata!) przesądziło 

ostatecznie o wieloletnim podziale środowiska literackiego na dwa wrogie sobie obozy. 

Wówczas Trzeszczała obszedł się smakiem, jednak echa tamtych wydarzeń wciąż są słyszalne. 

 Oczywistym jest, że taka sytuacja źle służy prestiżowi polskiego pisarstwa na arenie 

międzynarodowej. Odnotujmy tu i to, iż feralną kandydaturę zgłosił wówczas Bohdan 

Maślaczek, tuż po swoim debiucie tomikiem poezji I nadeszła miłość. Obecnie Maślaczek 

redaguje dla EEL Institut serię wspomnień byłych sekretarek lokalnych prominentów z 

Podkarpacia.  

 Poruszyć tu jeszcze chcemy kwestię zasadniczą, jaką jest tożsamość rzekomego autora. 

Mamy mianowicie powody uważać, iż nazwisko „Jan Trzeszczała" jest jedynie pseudonimem, 

za którym ukrywa się nie kto inny, jak tylko znany skandalista Jan Wrzeszczała. Gwoli prawdy 

- brak nam jeszcze dowodów w sensie procesowym.  

 Wziąwszy pod uwagę przytoczone powyżej fakty, nikogo już nie może zdziwić, że 

Pamiętnik nie znaleziony jest zwyczajnym plagiatem. Jakżeż inaczej można nazwać zbiór 

opowiadań pióra amatorskich twórców, którzy naiwnie przesłali swoje prace do oceny w 

Magazynie Literackim w czasach, gdy Trzeszczała redagował rubrykę Debiutanci na start.  

 Sami Państwo rozumiecie, iż lektura Pamiętnika może zainteresować już tylko 

prokuraturę. Zresztą, prędzej czy później, faktyczni autorzy upomną się o swoje podeptane 

prawa, a wtedy trzeba będzie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w społeczeństwie o 

europejskich aspiracjach można tolerować sprzedaż publikacji będącej de facto prostackim 

złodziejstwem? Na marginesie: trawestując tu znany slogan reklamowy: „Do nabycia w 

najgorszych księgarniach..."  

 Już tradycyjnie pragniemy pożegnać się czymś optymistycznym. Otóż, nawet tych 

czytelników, którzy, wiedzeni niezdrową ciekawością, sięgnęli po Pamiętnik nie pozostawiamy 

bez nadziei. Ukazał się bowiem najnowszy zbiór esejów Róży Opat Gęsi nie Polacy i wystarczy 

się w nie zanurzyć, aby dokonać ablucji w krystalicznej wodzie prawdy.  
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Monika Katańska, Gdańsk 

Godło: Troya  

Wyróżnienie 
 

 

Maraton 

 

 Ciemny i długi korytarz, jak trauma w kształcie litery T, jak trans pacjentów po nim 

drepczących. Korytarz długi i wąski jest, ze światełkiem na samym końcu, bo korytarz ma okno 

na świat. To z niego jasność bije po wystraszonych źrenicach. Źrenice smutnych ludzi wielkie 

są, podobnie jak ich smutek.  

  

 Pielęgniarka nie drepcze, bardziej sunie – na nartach jakby. Dłonią pełną miłości rozdaje 

kieliszki pachnące chemią. O zmierzchu, gdy skazańcy błagają o litość, wiarę i nadzieję w 

pigułkach rozdaje. Z rąk Siostry Miłosierdzia są bajecznie kolorowe, jak bajki na dobranoc. 

Drogą prostą każdy zmierza – nie kokainą, nie herą ani haszem, lecz prochami wysłaną, gładką 

ścieżką do łoża snu i zapomnienia.  

  

 Najchętniej uczęszczany lokal na oddziale – palarnia. W upalne dni, upalone chwile 

szczęśliwości, w samym środku dusznego lata, wystawianego za spoconymi kratami. Wszyscy 

palą na wyścigi, jakby chcieli spalić całą przeszłość i teraźniejszość, które nie mniej śmierdzące 

są, od palarni w której siedzą i smrodzą. Pomieszczenie o ścianach ciemnoszarych, milicyjne 

mundury były kiedyś w tym kolorze. Pasuje ten kolor mundurom i temu lokalowi. Ściany 

nafaszerowane poezją grubości standardowego markera, mimo że standardów jakichkolwiek w 

tym miejscu bezbożnym brak. Nie ma tu dźwięków, widać tylko głuchy dym i czarne myśli.  
  

 Uwaga – nadchodzą! Maraton prowadzony jest na uwięzi przez Siostrę Miłosierdzia, 

wody od miesiąca się boi – jak diabeł święconej. A może to już dwa miesiące upłynęły 

więźniowi w brudzie, głodzie i ubóstwie? Śmierdzący i klejący jest niemiłosiernie, dlatego 

Siostra zlitowała się wreszcie nad diabłem. Nad Feniksem codziennie i skrupulatnie grzebiącym 

w popielnicy. Szuka w nim skarbów, które ktoś wcisnął i zakopał dwoma żółtymi, 

nikotynowymi palcami. Jakby od tej czynności jego zmartwychwstanie po życiu zależało. 

Codziennie grzebie, a w szczęśliwe dni znajduje. Bo bywają i takie w tym miejscu, za tymi 

kratami. I co z tego, że paradoks – przecież nie większy, niż życie na zewnątrz. Maraton – 

łowca kipów, jedyny który niedopałkami potrafi nakarmić głodne płuca. Wróćmy do Siostry 

Miłosierdzia. 

 

 Za włosy został przyciągnięty Maraton do łaźni – nie parowej. Zwykły prysznic i dwie 

toalety, mimo że ludzie tutaj nadzwyczajni. Maraton w wodzie odmięka, moknie pod strugami 

deszczówki. Siostra stoi na warcie, cierpliwie czeka i pali papierosa. Nagle słychać ryk:  

 – Umyłem się!- Maraton oznajmia lwim tonem.  

 – Jasne! – Siostra Miłosierdzia nie drgnęła nawet, nie przerywając delektowania się 

wciąganym dymem. Nikt pary wodnej nie widział i brakuje woni mydlanej. Miłosierna podaje 

Maratonowi prześcieradło do wytarcia i osuszenia wklęsłej sylwetki. Nie przestaje przy tym 

palić, mimo że palenie zabija. Lewą ręką trzyma papierosa, prawą obsługuje gościa tutejszego 

SPA. Wciąga resztki substancji smolistych i przyspiesza z Maratonem. Rzuca mu majtki. On – 

stoi wyprostowany jak Rzymianin, prześcieradłem otulony jak sam Cezar zgoła. Zadziwiająco 

czujny jest, reaguje trzeźwo i chwyta majtki jedną ręką. W dwie sekundy orientuje się, że 

przydzielone majtki, nie nadają się. Damskie dostał, nie było wyboru w depozycie rzeczy 

zostawionych i porzuconych.  
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 Wykrzyknął, oburzony:  

 – Ale to damskie są!  

 – Jeden chuj. I co z tego ?! Zakładaj!  

 – Ale to damskie!  

 – Kurwa! Tył na przód załóż!  

 Zdecydował sam. Normalnie założył, bo jak wszyscy tutaj, nie miał wyboru. Dalej 

kontynuuje ubieranie, teraz spodnie, eleganckie, wyglądają na porządne jeansy. Cezar spod 

prysznica dalej przechodzi sam siebie i oznajmia:  

 – Wolę Levi’s.  

 – Do cholery! Te jeansy też są dobre, bo Wrangler. Zakładaj! Oryginalne są!  

Maraton jest bezwstydnie chudy, a w każdych spodniach wygląda tak samo. Jego sylwetka 

stanowi dla nich wieszak, na których spodnie wiszą jak za karę. Brak im stabilizacji w postaci 

paska, więc sięgają do samej podłogi. Polerując codziennie przemierzone kilometry linoleum, 

po którym Maraton szura godzinami. Nogawki całe są w strzępach na dole, jak jego myśli 

porozrywane.  

 

 Jak wygląda i kim jest? To patyczak wzrostu średniego, czyli nijakiego. Włosy 

nieczesane od roku, jaki fryzjer go strzygł owiane jest tajemnicą. Jej wyjawienie groziłoby 

aresztem – temu fryzjerowi. Maraton prawdopodobnie jest jedną z wielu ofiar tego fryzjera. 

Coś Maratonowi rośnie na brodzie i twarzy, chaotyczny zarost. Całość włosów zmierzwiona.  

Ich właściciel przemieszcza się po korytarzach z prędkością światła. Jego jeansy nie potrzebują 

żelazka, taki jest prędki. Cały jest w granacie, kolor ów widać przypadł mu do gustu. Sunie w 

gumowych klapkach – na nartach jakby…  

 

 Dlaczego jedni go nie lubią, a inni ignorują? Maraton jest ciszą, brakiem słów. Jest 

nieustannym ruchem, napędza go wewnętrzna machina strachu i niepokoju. Tylko nieustanny 

wyścig z czasem po korytarzach oddziału pozwala mu rozchodzić ból istnienia. Co znajduje się 

w samym środku, w jego głowie? Chaos splątanych myśli i emocji, które próbuje każdego dnia 

od nowa, rozerwać na strzępy. Głowę ma mocno spuchnięta, przeżartą kwasem. Maraton 

większość swojego życia uczestniczył w wyścigach bycia ćpunem. Brał już wszystkie 

wynalazki i ćpał od czasu, który nazywa – „nie pamiętam”. Może robił to od zawsze, a może 

urodził się narkomanem. Na oddziale zamkniętym pojawia się i znika, ale zawsze wraca. 

Najprawdopodobniej przy każdym wyjściu na wolność powtarza jak mantrę: „i że cię nie 

opuszczę, aż do śmierci!”. Albo ma kartę stałego klienta i zniżki na prochy. Sam zaczyna się 

gubić i nie szuka już odpowiedzi na pytanie – gdzie mieszka? Dom jest tam, gdzie nasi bliscy. 

Za kratami jest u siebie. Tu jest jego rodzina, do niej ma najbliżej.  

 

 Na oddziałach dla osób chorych psychicznie istnieją różne rytuały, obrzędy i 

przedstawienia dla ograniczonej publiczności, bo za kratami. Jednym z nich są poranne 

obchody lekarskie – nic zaskakującego, w końcu każdy szpital wystawia ten spektakl. Tutaj 

więźniowie i biali specjaliści od zdrowia przyglądają się sobie wzajemnie z taką samą, baczną 

uwagą i niekłamaną ciekawością. Kontrola jakości na przystanku zwanym Maraton powtarza 

się codziennie tym samych schematem.  

 – Jak się Pan czuje? – zadają pytanie i jednocześnie studiują wzrokiem, jaka chemia i 

jakie stężenie podawane jest aktualnie do jego krwiobiegu. Maraton milczy, w najmniejszym 

stopniu nie czuję się zachęcony do podjęcia dialogu. Pielgrzymujące fartuchy przechodzą do 

następnego „łóżka”, jak przechodzi się obok kosza na śmieci – beznamiętnie.  

 

 Skazańcy odsiadują tutaj karę za brak miłości, bez szansy na apelację. W 

niewyczerpanej naiwności hipnotyzują nadchodzący dzień. Myśli biegną tabunami. Naprzód! 
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– krzyczy głowa, gdy dusza pełza po ziemi, bojąc się spojrzeć w niebo, bo boli! Dym z palarni 

wydobywa się szczelinami na korytarz – ten od traumy. Śmierdzi wszędzie. Cuchnąca 

rzeczywistość ich tutaj przywiodła i dalej w smrodzie przyjdzie im siedzieć 
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Jakub Bolec, Rzeszów 

Godło: prognoza_pogody 

Wyróżnienie 

 

Kocioł 

 

 Stanęli my pod broń, jak w obwieszczeniu: Powiat Dziadowo, gmina Samopały. 

Dziadostwo u nas z dziada pradziada, bida, że z nędzą za dużo powiedzieć. 

 Wołają nas MINISTRANCI, bośmy wojsko samego ministra, a wszystkie co do jednego 

stare kłusowniki. Mus był do partyzantki. 

  Na kleszcze zaszczepili. Robota po fachu, ino komendanta słuchać, a w lato przewąchać 

co kto na letnisku dziamie i meldować. Zaraz beret satelitarny i waciak maskujący zafasowałem. 

Bez nawigacji, tudzież kamuflażu, obecnie nie poradzi. Ponadto motor służbowy marki wueska, 

chociaż spawana i swoje przejechała. Dubeltówki maszynowe, granatniki ppanc., wszystko igła, 

sztuka nówka. 

 Komendant nasz, wójt Popioła, jest człowiek ludzki. Z niejednego tartaku deski woził, 

a i innym dał dorobić, choć ni brat, swat ani drużba. Służba, jest służba! Kierownik mleczarni 

Śmietaniak i podleśniczy Malina byli za poruczników. 

  Chłopy śmy tutejsze, bitne, choć na bezrobociu, co zaś się tyczy morale, regulaminowo 

stuprocentowe. Pińcet złotych żołdu po lesie nie chodzi. Chromolił dziadostwo. Dzika ubić, 

krzaczek na parkiet puścić, z głodu człowiek nie fiknie. 

 

 Stało nas dwa bataliony, jeden KASZTANY, drugi PAŹDZIERZE, i dwie kompanie 

kosynierów, w tym motorowa, po naszemu RZEŹNIKI i od kasków ORZECHY.   

 Aż pojechalim na ćwiczenia. ZAGON 18, kryptonim KOCIOŁ POKOJU. 

 Okopalim się gruntownie. Po szyję. Bigosik bulgocze. Ogniska porozpalane. Ziemniaki 

w popiół i czekamy. KASZTANY za rzeką, też kartofle pieką. Aż przyszły rozkazy. 

Terroryści-dywersanci przyczółek uchwycili. Kierownik Śmietaniak wąsa pod wiatr rozpuścił. 

 - IDĄ – mówi. – Gasić ogień. Bigosu nie ruszać. 

 Zaczęło się. Harce, podchody, po zwyczajności szarpaczka. Wreszcie, żeśmy się naszli 

w młodniku. 

 Natenczas wójt Popioła, w róg swój cętkowany wielki zadął,  aż mu z uszów wosk 

wylazł, a z nosa bąbelki  

 - Poooszły w las ogary, kobuzy, komary. Ofensywa! 

 Przykazane było, żeby najsampierw nawracać, potem z dwururek prażyć. Jak 

ministrantom wypada. Tośmy się nawracali. 

 - Pójdziesz cepie na zad! Bo w gwizd plasnę i z pukawki wygarnę! 

 - Sam żeś cep, z ambony się wychyl, obaczym kto komu łeb zdurszlakuje! 

 - Całuj lochę w tabakierę! Bo przeciąg między uszami zrobię! 

 - Już ja cię kabanie śrutem ucałuję! 

 

 Natarlim plutonami, po naszemu kłusem. Lotny na rometach, za nimi wueski bez 

tłumików, dla przerażenia, jak strategia wymaga. Z drugiej strony tyż nasze chłopaki, choć 

KASZTANY nie z lipy strugani. I grzejem po łąkach, bęc na polanę. Wtem, jak granatami nie 

zaczną kropić. RACH! BACH! Tylko się liście i żołędzie sypią. 

 - Z motorów! – krzyczy wójt komendant Popioła. – Tyralierą! DARZBÓR! BIJ 

GRZYBÓW PAŹDZIERZE! 
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 Zaterkotały dwurury... Już i z pepanców śmy palić zaczęli. Cztery junaki i cezeta 

ustrzelona. Zajęła się jakaś buda. Smolarze. Wszystkie zamroczone, znaczy neutralne. Aż tu na 

ścieżkę drzewa się kładą. Kocioł zamykają. Czekajcie purchawy, LEŚNE DZBANY! 

ORZESZKI! 

 

 Skoczyli nasze RZEŹNIKI zrobili w chabaziach przesiekę. Odskok! W najjaśniejszą 

cholerę, a i samą porę. Aż zajechalim na wioskę. Tam jedna popelina. Żadnego dla 

partyzanckiego rzemiosła zrozumienia. Ciołki miejscowe zaczęli się o prowiant szpulać, tośmy 

ich wikliną co bądź posmyrali. Czuj duch, na zdrowie! 

 Leżym, papierosy kurzym. Czekamy rozkazów. Aż, tędy owędy, ORZECHY drogę 

obsadzili, z kosiarzami naszymi od czoła się ścinają. KASZTANY od pleców zachodzą, z 

kapiszonów walą. Okrążenie... 

 Wójt kazał formować szpicę. Same jawki-pancerki. Aż strach oglądać. Podleśniczy 

Malina na przedzie, a zły jak chłop w suszę. Nic tam. Przebijamy się. Prują nasi, sieją zdrowo! 

Huraaa! 

  

 Raptem KASZTANY drona zapuścili – Jaśka Szyję na motolotni - przewagę powietrzną 

wywalczają. Ale i u nas technika, rakieta termiczna, jak poszła musiał flary rzucać. Na L4 

wylądował. 

 Aż, masz ci los, regulaminowo... Nabojów brakło. Tłuką się nasze RZEŹNIKI z 

ORZECHAMI, o płot się oparli. W drzazgę wszystko. Wykopyrtnął się przystanek, już i na 

kiosk napierają. Nie wiadomo jak by się rzecz miała, gdyby komendant w róg nie świsnął.   

 Nabił fajkę komendant Popioła, pociągnął z cybucha. Jeszcze gdzieniegdzie strzały. 

Trzaskają się po licach. Ale już kotły wloką, za manierki łapią. Tak, koniec! 

 Strat, nie licząc kilku zgruchotanych kulasów, zabitych dwóch psów, konia i trochę kur 

zeżartych, nie było. 

 Położyli my cóś niecóś zabudowy, ale się z kotła wyrwali i przy bigosie w pokoju 

manewry skończyli. 
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Marek Kotkiewicz, Gdańsk 

Godło: Marko 

Wyróżnienie 
 

 

Niezdrowa zazdrość 

 

U mnie na klatce mam sąsiadów dwóch, co wiecznie wojnę z sobą toczą 

Jeden ma brzydkie córki dwie, drugi ma jedną za to uroczą. 

Odwieczna zazdrość jest między nimi, o nawet najmniejsze brzdyle. 

Gdy jeden do domu przytaszczy coś, drugi mieć musi dwa razy tyle. 

 

Jeden Baltazar a drugi Prot, takie panowie imiona mają 

Lecz wstyd mi tutaj jest powiedzieć, jak się do siebie zwracają. 

Kiedy Baltazar wideo kupił i niósł je po schodach do domu 

Prot przez judasza go obserwował, śledząc go po kryjomu. 

 

Potem się ubrał, do sklepu ruszył, co kupić zachodził w głowę. 

W końcu wymyślił, kupił i przywiózł. Najnowsze kino domowe. 

Krew Baltazara mało nie zalała, widząc co sąsiad zakupił 

Świdrował okiem przy judaszu, mało se oka nie wyłupił. 

 

Ze wszystkim tak było u nich. We wszystkim się przebijali 

Zazdrość w nich była taka wielka, że mało zawału nie dostali. 

Baltazar był wędkarzem, więc lubił jeździć na ryby 

Prot zaś w ogóle nie wędkował. Wolał chodzić na grzyby. 

 

Któregoś razu Baltazar ze sprzętem nad wodą się usadowił 

Zarzucił wędkę, poczuł branie i złotą rybkę złowił. 

Ta oczywiście przemówiła doń, nie mając ochoty na jakieś smażenie 

Że jeśli teraz wypuści ją, to spełni jedno jego życzenie. 

 

Baltazar chwilę się zastanawiał. Potem powiedział – rzecz tą tak ujmę 

Jeśli Prot coś nowego dostanie, ja chcę to mieć podwójnie. 

Wrócił do domu cały szczęśliwy. Czekał, co teraz się stanie 

W niedługim czasie Prot się ożenił a on, co dzień miał dwie nowe panie. 

 

I tak to życie się toczyło. Prot miewał różne nowości 

Baltazar zaś dostawał to samo, Tylko w podwójnej ilości. 

Któregoś razu larum przed domem. Baltazar patrzy, karetka przyjechała 

Trochę zamętu na korytarzu i zaraz Prota zabrała. 

 

Ciekawość nie dała mu spokoju, więc spytał na schodach sąsiada 

Sąsiedzie, co mu się stało? Oj biada mu panie oj biada. 

Dokładnie nie wiem proszę pana, jaka go dręczy choroba, 

bo jedni mówią, że mu jajo uschło a inni, że jaja oba. 

 

Czas by spuentować jakoś tą opowieść. Mieć więcej niż inni to nie taki raj 

Można wymagać dużo od życia. No, ale bez jaj.   
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Więc jeśli ci przyjdzie kiedyś do głowy 

Żeby zazdrościć czegoś swemu sąsiadowi 

To pomyśl dwa razy nim życzenie wypowiesz 

Bo może to naprawdę nie wyjść ci na zdrowie. 

 

      

Zwykłe swędzenie 

 

Zaczęło swędzieć mnie gdzieś w pachwinie. Dyskretne się podrapałem 

W porządku, teraz będzie dobrze. Tak sobie pomyślałem 

Gdy znowu świerzbić mnie zaczęło, czynność tą powtórzyłem 

I tak na wszelki wypadek, co trzeba umyłem 

 

Lecz znowu ta cholera przyszła, co kłuje, swędzi, gryzie 

Postanowiłem więc ten problem poddać dogłębnej analizie 

Usiadłem więc przed laptopem. Zacząłem grzebać w Internecie 

Być może taką dolegliwość ktoś miał już gdzieś na świecie? 

 

Wpisałem odpowiednie hasło. Zacząłem przeczesywać strony 

I już po pierwszych z góry wiadomościach byłem lekko spocony 

Bo przeczytałem, że pewien facet, gdzieś pod Paragwajem 

Podobny miał kiedyś problem ze swoim lewym jajem 

 

I choć lekarze się starali. Leczyli go na różne sposoby 

To niestety gość umarł na marskość wątroby 

Inny zaś przypadek medyczny, opisany przed laty 

Dowodzi, że taka przypadłość, jest objawem raka prostaty 

 

Gdzie indziej znów napisali, że diagnoza tych dolegliwości już od początku 

Powinna iść w kierunku wrzodów na żołądku 

Włos mi się zjeżył na głowie. Drżenie rąk się zaczęło 

Pomyślałem. To już koniec. Skąd się to dziadostwo wzięło 

 

Przetarłem dłonią czoło, bo mokry zrobiłem się cały 

Na szczęście jak się okazało, po prostu mnie jajca swędziały 

Nie wierzcie więc we wszystkie bzdury pisane w Internecie 

Podrapcie się lub użyjcie maści, a dłużej pożyjecie 

                                                      

 

Dwa oblicza prawdy 

 

Dwa państwa prowadziły kiedyś spór o jakieś duperele. 

Trudno powiedzieć ile czasu trwał. Trwał jednak czasu wiele. 

Nikt nie pamiętał już o co w nim szło i wszyscy mieli tam rację, 

a czas pracował na niekorzyść. Podsycał żądań eskalację. 

 

Wojska już stały przy granicach. Motory w czołgach grały 

i obie strony gotowe były do zbrojnej nawały. 

W gazetach jednych jak i drugich kłamstwa wierutne drukowano. 

Prawda nie miała tutaj bytu, o nią w ogóle nie dbano. 
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Nagle na pomysł pewien wpadł człowiek szalenie młody. 

Niech sport rozstrzygnie, kto ma rację. Zróbmy sportowe zawody. 

Niech prezydenci naszych państw do biegu się szykują 

i o przyznaniu drugim racji zajęte miejsca zdecydują. 

 

Przygotowano wielki stadion. Na starcie mężowie stanęli 

a ludzie obserwujący bieg coraz głośniej wrzeszczeli. 

I jeden wygrał a drugi nie. Tak właśnie wtedy się stało 

a całą akcję na własne oczy tysiące osób widziało. 

 

Na drugi dzień w gazetach tych, co pierwsze miejsce zdobyli 

napisano notkę. Oni przegrali, myśmy zwyciężyli. 

Gazety drugiej strony sporu tkwiące po uszy w kłamstwa matni 

pisały. Mamy zaszczytne drugie miejsce a ich prezydent był przedostatni. 

 

Jak widać można prawdę wyłożyć taką jak jest bez dywagacji, 

lub odpowiednio manipulując słowem, wypaczyć całkiem sens relacji. 

 

 

Piszę wiersz 

 

Leżąc na łóżku pomyślałem, że piękny wiersz dzisiaj napiszę. 

By uzmysłowić wam mój talent i przerwać beznadziejną ciszę.                    

Wybrałem sobie trochę rymów i ułożyłem słowa w zdania, 

tak żeby było co przeczytać i żeby było do słuchania.  

 

Dziś nie napiszę o miłości, ni o westchnieniach do księżyca. 

Dzisiaj napiszę tylko o tym, co mnie od dawna już zachwyca.  

Wiersz ten nie będzie romantyczny ani liryczny, ni patriotyczny. 

Jeśli bym miał go sklasyfikować, to będzie trochę satyryczny. 

 

Od dawna mam pragnienie jedno. By ktoś docenił wreszcie mój talent 

i za zasługi dla poezji wypłacił spory ekwiwalent. 

Bo choć człowiekiem jestem skromnym i chwalić się nie lubię wcale, 

to przecież gołym okiem widać, że mam niesamowity talent. 

 

Ja wiem, że pisać każdy może. Jeden z nostalgią, drugi z dreszczem, 

lecz jak zdobędę popularność to może mnie ogłoszą wieszczem. 

Myślę, że wiersz ten niepozorny przyniesie mi zaszczytów masę. 

Potem już tylko druk tomiku i śmiało mogę liczyć kasę. 

 

Tak pięknie pisać, jak ja umiem nikt inny chyba nie potrafi, 

Więc wcale mocno się nie zdziwię, gdy w moje ręce nobel trafi. 

I powiedziałem wam to, co chciałem, więc czas by sklecić ostatnie zdanie 

Poeci często przesadzają. Ja kocham jednak swoje pisanie. 
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Grażyna Antas, Gdynia 

Godło: Ale ubaw 

Wyróżnienie 
 

Teleporada 

 

Ból z lewej strony się nie zdarzał, 

pilnie potrzebuję lekarza. 

Boję się, co może mnie spotkać, 

dlatego dzwonię do ośrodka. 

Ósmy w kolejce, muszę czekać, 

jestem cierpliwy, nie narzekam. 

Ból nie ustaje, kłuje nadal, 

może ja mam po prostu zawał? 

Biorę tabletkę i znów dzwonię, 

czuję, że mam spocone dłonie. 

Czas bardzo wolno teraz leci, 

gdy słyszę, że jestem już trzeci. 

O Matko Boska, wszyscy święci, 

znów konsultanci są zajęci! 

Wreszcie pierwszy – nikt nie odbiera, 

niech ich weźmie jasna cholera! 

- Jesteś pierwszy – słyszę szósty raz, 

na moją niekorzyść działa czas... 

Gdy cichutko i ledwo dyszę, 

po drugiej stronie czyjś głos słyszę: 

- Tu święty Piotr, nie mogę pomóc, 

ale witaj w anielskim domu. 

Czas zalogować się u szefa: 

panbóg@niebiańska_strefa. 

On tobie porady udzieli, 

a jeśli nie, to diabli wzięli! 

 

BIOGRAFIOŁY 
 

*** 

Mickiewicza Adama  

coraz to inna dama 

wrabiała w ojcostwo gromady, 

lecz wieszcz wybierał dziady. 

 

*** 

Hemingway Ernest 

potężny jak Mount Everest 

udowadniał w swoim utworze, 

że stary człowiek zawsze może. 

 

*** 

Bolesław Leśmian 

przeżywał uniesienia stan, 



 

 

26 

 

a kobiecy chruśniak malinowy 

zawsze wielbić był gotowy. 

 

*** 

Pablo Picasso 

zarzucał lasso 

na różne bryły, 

by obraz mu pokryły. 

 

 

FRASZKI 

 

Alkoholik 

 

Dniami i nocami 

tańczący z małpkami. 

 

Sposób na życie 

 

By z wydatkami nadążyć, 

trzeba ponownie zaciążyć. 

 

Dno świętości 

 

Pod baldachimem świętości 

roi się od nieprawości. 

 

Praca nocą 

 

Zamiast spać, wytrzeszczają gały, 

by zatwierdzić nocne uchwały. 

 

Mowa posła 

 

Bez składu ani ładu, 

ale z domieszką jadu. 

 

Pobożna rada 

 

Zamiast przyjąć szczepionkę, 

lepiej odmów koronkę! 

 

Sumienia 

 

W kościele od bogactwa kapie, 

a Jezus za głowę się łapie, 

bo wie, że nieczyste sumienia 

ludzie wolą w złoto zamieniać. 

 

Mięśniak 
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Miał niedostatek umysłowej sfery, 

więc ciągle naprężał kaloryfery. 

 

 

ONAMUDAJE 

Ona mu daje do zrozumienia, 

że walczy z bolącą głową. 

On krzyczy, dążąc wciąż do zbliżenia: 

- Nie chcę głowy, głupia krowo! 

 

*** 

Ona mu daje dużo miłości, 

on biżuterię i kasę, 

ona chce być z nim aż do starości, 

ale on z nią tylko czasem. 

 

*** 

Ona mu daje, jest z tego heca, 

bo stara, a on za młody. 

Gdy gruby portfel jego podnieca, 

cóż znaczą resztki urody? 

 

*** 

Ona mu daje, bo tak wypada, 

Bogumił jest jeszcze jary, 

lecz wolałaby wciąż się oddawać 

temu, co rwał nenufary. 
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Zbigniew Marten, Górki Małe 

Godło: Czupel 

Wyróżnienie 
 

 

Mało dydaktyczne fraszki polityczne 

 

Fraszka inwokacyjna  

 

Dziwne nam dziś nastały rządy,  

Nowa demokracja cuda z nami czyni. 

 Można jeszcze mieć swoje poglądy  

Lecz wypada już nie zgadzać się z nimi  

 

Fraszka kandydacka pierwsza  

 

Pewnego kandydata na posła  

Ambicja tak poniosła,  

Że zgłosił w swojej gminie  

Iż przestał już robić za świnię.  

Będzie teraz robił za osła.  

 

Fraszka kandydacka druga  

 

Kandydat na senatora  

Usłyszał „fora ze dwora" 

Myślał, że to żona  

Z męskości niezadowolona.  

A to była ta... No, kurde, jak to się nazywa?  

A..! CeBeA!  

 

Fraszka o awansie nagłym, a niespodziewanym  

 

Został facet ministrem, wraca ucieszony,  

Wpada do domu i słyszy głos rodzonej żony  

- Co się tak durniu cieszysz? Rzeknij no mi słowo  

Czyś ty marzył kiedy, sypiać z ministrową?  

 

Fraszka o przeszłości minionej  

 

Pewien sędzia z przeszłością  

W rozliczeniowym szale  

Poniósł konsekwencje,  

ale porzucił je gdzieś dalej  

 

Fraszka o przeszłości oczekiwanej  

 

Raz pewien senator wszystkim znany choleryk  

Chciał zamówić u mnie o sobie limeryk  

Odpowiedziałem bez namysłu z małą zwłoki chwilką 



 

 

29 

 

- Panu senatorze epitafium tylko. 

 

 

 

Fraszka o sztuce bycia  

 

Na konwencie pewnej partii  

gdy jej prezes stawał na scenie  

nie mogli od niego oczu oderwać.  

Takie dostali polecenie.  

 

Fraszka o bycie niechcianym  

 

Pewien - przepraszam za słowo - członek frakcji małej  

Kompleksy miał z powodu natury nieśmiałej  

że małego jest wzrostu, że... chi! chi!... ogonek  

Cóż, jaka frakcja taki bywa też jej członek.  

 

Fraszka o szansie zaistnienia. 

 

Aktor, który dotąd halabardy nosił,  

Wreszcie po latach roli z tekstem się doprosił  

Uczył się jej na pamięć myślał, że pamięta  

Wpadł na scenę i krzyknął „armia w cień wypięta".  

 

Fraszka o trudzie poszukiwań prawdy  

 

W internetowej telewizji podali bardzo dokładnie,  

Że ktoś, gdzieś, coś tam i od kiedyś kradnie.  

Wzburzyły się gniewnie doły, ucichła nagle góra  

Więc rada nierada się wzięła za to prokuratura.  

Miałem wtedy wrażenie, że dla nich to „ucho od śledzia"  

Bo nie pytali - kto zrobił? Tylko - kto o tym powiedział? 

Reżyser ambitny wielce w swym filmie demaskował  

Kto komu co pokazywał, a przed kim to wszystko chował.  

Zagrzmiały autorytety, że wśród nich nie ma pedzia.  

Pal diabli sex orientację, lecz kto mu  

To wszystko opowiedział?  

W gazecie, kiedyś kultowej, ujawnił redaktor dane,  

Co i przez kogo i komu za ile, kiedy sprzedane.  

Redaktor się nie podpisał, co robi nieszczęsny nie wiedział,  

Że źródła są najważniejsze, czyli Kto mu to wszystko powiedział? 

 

Fraszka, w której autor odwołuje się nawet do sił niebieskich 

 

Przeczytałem wiadomość dnia  

Oto w niejakiej RPA  

Stało się - o matko święta!  

Sędzia kazał aresztować byłego prezydenta  

A u nas - wybaczcie - nie szydzę  
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Nomen omen czarno to widzę  

U nas, żeby tylko nie przesadzić – 

Sędziego to nawet minister może posadzić.  

 

post scriptum  

 Wnikliwy zauważy słówko „byłego" 

 U nas też się może to zdarzyć  

 Że posadzą tego... Wiecie którego?  

 Boże! O tym nawet boję się pomarzyć! 

  

Fraszka chorego autora o zdrowych wyborcach, albo odwrotnie... 

 

W poradni zdrowia siedziałem i tam w poczekalni  

Siedzieli też dwaj wyborcy, myślę, potencjalni.  

Mówi pierwszy: „Ten poseł to na prezydenta  

By się nadał. Oczka bystre, no i mina dęta". 

„Prawą macha” - mówi pierwszy; drugi: „lewą pisze"  

Ten pierwszy: „Może tak o poranku"; drugi: „ może w nocnej ciszy". 

„Wysportowany bardzo - mówi pierwszy - śmiga jak kozica".  

Drugi: „Cokolwiek powie, to wszystkich zachwyca".  

Pierwszy: „Owację wzbudzałby, nawet licznych tłumów”. 

Drugi: „I wszystko ma duże. No, oprócz rozumu".  

„Ale rozum? - to pierwszy - na co prezydentowi?  

Czy mu się ktoś sprzeciwi? Ktoś mu coś powie?  

Jak coś zacznie gadać bez ładu, bez składu  

To mu prezydent powie: „Co nie...? Spadaj dziadu!"  

I zarechotali.  

Siedziałem jak durny  

Co to będzie, gdy wyzdrowieją i pójdą do urny?  

I gdym jeszcze usłyszał nazwisko tego posła  

Tętno mi podskoczyło, a gorączka wzrosła. 
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Tadeusz Dejnecki, Płock 

Godło: Koń 

Wyróżnienie 
 

 

Fraszki 

 

 

W starszym wieku … 

Gdy patrzę na nie z nadzieją, 

pode mną nogi się chwieją. 

 

Plotkarka 

Skupuje pomówienia, oszczerstwa, kalumnie 

aby je sprzedać najlepiej jak umie. 

 

Jazda poety 

W każdym razie 

na pegazie. 

 

Współczesny obyczaj 

Razem są, on z nią 

piżama i piżama. 

Pan przypomina Panią 

a z tatusia mama. 

 

O obecnym więzieniu 

Jaki 

taki. 

 

Tajny współpracownik 

Kiedyś donosił 

i się nie obnosił. 

Teraz nie donosi 

ale go nosi. 

 

Smog 

Naszych miast przywar: 

dym, co do nieba przywarł. 

 

Nie do opisania 

Bzdura 

pióra. 

 

O matematyku 

Oblicza 

oblicza. 

 

O pewnym szarym pośle 

On swej funkcji pozostanie wzorem, 
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nie odpowie przed prokuratorem. 

 

Amant 

Dla każdej umierał z miłości 

i tak dożył do starości. 

 

Na tłustą 

Nie wiem co podziwiać muszę 

piękną buzię czy piękną tuszę. 

 

Wierny wielce butelce 

Do niej powraca 

kiedy ma kaca. 

 

Oświadczenie amanta 

Twoje oczy – to prawie syrenie oczy 

gdyby nie toń, to bym w nie skoczył. 

 

Umizgi sprzątaczki 

Pieszczoty 

do szczoty 

 

Zabawa 

Najpierw piaskiem bawimy się sami, 

potem piasek ubijany jest nami. 

 

Życie 

To przedstawienie 

na pochyłej scenie. 

 

Ojciec dyrektor 

Stawia dobroczynne cele- 

realizuje przy i w kościele. 

 

Poetyka 

Mowa 

Słowa 

 

Jendraszewski 

Wygłosił perorę, 

czyżby w porę. 

 

Z przemowy sejmowej posła … 

PIS to my, ta siłę ma. 

W głosie tym;” partia to ja”. 

 

O obecnych stosunkach 

W jednej płci odmienne, 

pozostałe płatne lub lenne. 
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Kuszenie 

Szeptał do ucha Bożenie, 

a ona na to: ”Boże, nie!” 

 

O odznace dla ministrów kultury 

Dla tych mylnych i ponurych: 

„Zasłużony w niszczeniu Kultury” 

 

Powódź 

Szkody 

wody. 

 

W domu publicznym 

Obowiązuje prawo natury- 

bierzesz z dołu, płacisz z góry. 

 

O dwóch takich 

Są ze sobą po słowie: 

„tak, tak” – dwaj posłowie. 

 

O łyżce 

Wiadomo je się nią, 

nie tylko je-sie-nią. 

 

Policyjne legitymowanie 

„Panowie dziwnie wyglądają – proszę dowody” 

„Tu nie basen, nie skoczymy do wody” 

 

O sposobie pewnej ucieczki … 

Uciekło napięcie 

na – pięcie. 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

Marcin Kryszczuk, Lublin 

Godło: Drwalrabarbar 
 

Wykład pod złotym osłem 

 

Na zapiecku kot siedział i cichutko mruczał  

O chmielowych przysmakach kompanię nauczał.  

Profesorem go zwali, bo z niejednej miski  

Różnych trunków próbował i robił zapiski.  

Dzisiaj wykład miał nowy. Wykład, co się zowie  

„O trunku bursztynowym, który mąci w głowie".  

Historyję przedstawił: Lecha, Kraka, Piasta,  
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W historyji tej piwo do ambrozji wzrasta.  

Jasne, ciemne - tłumaczył, wykresy rysował.  

W szkło bursztynu nalewał, by każdy spróbował. 

Jedne chwalił, o innych mówił zaś z przekąsem,  

Ale ich nie unikał, w pianie mieszał wąsem.  

Towarzystwo wsłuchane wiedzę z wąsów spija, 

Słucha o legarowym, cudna historyja.  

Bractwo lgnie do nauki, kufelkiem potrząsa,  

W tym się budzi animusz, ten zaś stroszy wąsa.  

Tamten futerko zjeżył, ten ząbkami błyska,  

Piwo budzi fantazję, wiedza leci z pyska.  

Kocur stary, co futro miał wydarte w grzbiecie  

- Veto! - Krzyknie. - Nie zgadzam się, bzdury tu pleciecie!  

- Ex cathedra pan prawisz, argumenty głupie,  

Tyle znasz się na piwie, co myszy na zupie!  

Trzej doktorzy, co byli w profesorskiej świcie  

Starego safandułę stłukli należycie.  

- Tyś miłośnik nauki? Tyś ignorant wielki! 

Zamiast do wiedzy, książek, ty lgniesz do butelki!  

To nie koniec historii, bo się okazało,  

Że stary safanduła frakcję miał niemałą.  

Argumenty chwycili twarde i sękate  

I ochoczo ruszyli na walną debatę.  

Trudno dostrzec, kto kogo do słów swych przekonał, 

 Od siły argumentów niejeden tam skonał. 

 Krzyki, piski, miauczenie i wrzawa się niosła  

Na całą okolicę spod „Złotego Osła".  

Wykład został przerwany, debata skończona,  

Bardzo temu pomogła karczmarzowa żona.  

Miotła, jako argument użyty w debacie  

Siekła, tłukła w te głowy i karki psubracie.  

Gdzie się podział profesor? Kto go tam dziś zgadnie.  

Schował się do komina, czy utopił w wannie?  

W nowe popadł terminy? Może sławę zyskał?  

Zaglądał do butelki i rozumem błyskał?  

Trudno orzec. Jak twierdził jeden kocur bury 

Który miasta przemierzył, pola, lasy, góry.  

Zawiłości nauki, wiedza, sprawa wszelka  

Nie króluje nigdy tam, gdzie jest butelka. 
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Marek Kubicki, Łódź 

Godło:  Fredrydurke 

 

Muza w natchniuzach 
 

Pisałem mozolnie od rana. 

Sam nie wiem już nawet dlaczego, 

lecz wiersz wcale nie chciał się pisać. 

Wstyd będzie powiedzieć kolegom. 

Gdzież Wena, co zmarszczy mi czoło 

okruchem natchnienia niedużym? 

Musiałem się w końcu skruszony 

w te słowa odezwać do Muzy: 

„Czy Muza się nurza w natchniuzach? 

Czy natchniuzy Muzy nie męczą? 

Być może, choć jedna natchniuza 

przytrafi się dziś moim wierszom? 

A wiersz unurzany w natchniuzach 

- tu sprawa zda się oczywistą - 

deklamować będą w Kartuzach 

i wręczą go wszystkim noblistom. ” 

Czekałem godzinę, nie więcej 

na przebłysk geniuszu czy myśli 

aż w końcu rzuciłem w kąt pióro. 

Cnotami nie grzeszą artyści. 

Na Parnas wstąpiłem na chwilę 

by ujrzeć jestestwem swym całym 

jak Wena się z Muzą pod rękę 

bezczelnie w natchniuzach nurzały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

36 

 

Jacek Szczerbiński, Marek Szczerbiński, Kraków 

Godło: JaMa 
 

 

Pochód zwierzęcy 

 

Zaskroniec, borsuk, łasica, 

jastrząb i ruda lisica,  

bury szarek, szary burek, 

rodzina głodnych wiewiórek, 

kret kudłaty, trzy korniki, 

mucha, pluskwa, świerszczyk dziki, 

ważka, ćma i motyl barwny, 

wąż, stonoga i trzy sarny, 

kukułka, co dzieci gubi 

– żadne zwierzę jej nie lubi,  

turkuć, żaba, dwie ropuchy, 

szary zając długouchy, 

wilk, ryjówka, mokre raki,  

wróbel, dzięcioł, inne ptaki 

(w tym sikora żółtolica, 

gołąb i synogarlica) 

tchórz niezmiernie wystraszony, 

orzeł bielik bez korony, 

(którą reszka mu zabrała,  

kiedy ptaka opuszczała) 

włosogłówka, dudek, stonka, 

pachnąca wiatrem biedronka,  

szczupak – wielce zaszczycony 

gdyż w akwarium jest niesiony,  

puszczyk pod opieką sówki,  

dwie zapracowane mrówki, 

suseł (z drzemką bitwę toczy, 

kleją się mu suśle oczy, 

bystrość wzroku osłabiona, 

nadepnął ogon gawrona), 

truteń pracą przemęczony, 

niedźwiedź miodem obklejony, 

z długim dziobem bocianowa 

(bociek zwiał – słomiana wdowa) 

odleciały też jej dzieci, 

a więc gniazdo pustką świeci, 

kozioł z brodą, czarna wrona 

i jaszczurka bez ogona, 

szczygieł – lasu dzielnicowy,  

garbaty wołek zbożowy, 

ubłocony żółwik błotny 

– stary, zmęczony, markotny, 

czarne pająki plugawe, 

obżarte, tłuste, niemrawe, 
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królików liczna rodzina 

(500+ tego przyczyna), 

ameba mała z Afryki, 

dwa stare pasikoniki, 

prążkowany trzmiel spasiony 

w towarzystwie szczupłej żony,  

jest koguta żona – kura 

i szczurzyca – siostra szczura, 

są komary obrzydliwe, 

wychudzone, napastliwe, 

pchła z wnukiem i wesz krwiopijca, 

nie brakło też tęgoryjca, 

jest szynszyli ród bogaty 

pod wodzą szynszyla taty, 

padalce z tyłu zostają 

– sprawnych odnóży nie mają.  

 

*** 

Stara słonica otyła 

na spotkanie się spóźniła, 

drzemią w norach swych jenoty, 

nie miały na marsz ochoty, 

brak też  klaczy i ogiera, 

dobra zmiana im doskwiera, 

przyślą usprawiedliwienie: 

ochwat albo przemęczenie. 

                

*** 

Bąk i żmija idą parą  

za odyńca żoną starą, 

kruk, nietoperz, czapla siwa, 

ślimak galopem przybywa, 

ślepy gawron, kuna, sroka, 

jemiołuszka – nawet foka, 

sroka w kość się zapatrzyła, 

o mało się nie spóźniła,  

tasiemiec, glista, owsiki, 

ryjówka i szerszeń dziki, 

koza marszem podniecona, 

puszcza bobki spod ogona, 

osa, mól, żuków rodzina, 

chrząszcz z trzciny spod Szczebrzeszyna, 

kleszcz, dżdżownica, stary jeż, 

mysior z żoną przyszedł też, 

pies przybłęda, kot dachowy 

– wykaz chyba już gotowy. 

 

*** 

Dokąd zmierza ta wyprawa? 

Celem zwierząt jest Warszawa 
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chcą fetować znajomego 

osła…  

posłem wybranego!  
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Agata Campr, Warszawa 

Godło: Jaszczurka 
 

Krytyk i artysta u schyłku rozmowy 

 

Krytyk: Jestem artystycznym bigamistą, bowiem w dwójnasób sztukę uprawiam (oram i 

zaoruję, według youtuberów). Najpierw jestem rzeźbiarzem słowa, poetą, w użyciu słowa 

mistrzem i w wiedzy erudytą, po drugie - objąłem funkcję krytyka, która - póki jej nie objąłem 

- była nieobjęta (rzeźbię w kupie słowa i mam z tego narcystyczny ubaw). By fanaberie 

mojego wymagającego, krytycznego umysłu przywoływać i rozdrapywać wiersze do krwi 

(wcale nie twierdzę, że wiersze to strupy). Zechciało mi się tu przyjść, bowiem mam za to dobry 

rozgłos i dobry przelew na konto. U mnie pieniądze mają stan płynny - kapią. Mam wykapane 

wypłaty, ale kapią suto (ciągle mi mało). A cóż ma do powiedzenia ten oto tu - błazen? 

Grafoman? (Dureń, idiota, rzezimieszek, kretyn, intelektualny wytrych, dupek, dosłowny 

konował) Wyszykował się, wypindrzył w przymiotniki swoją książkę, jak małolata przed 

wyjściem na dyskotekową domówkę. (Bardziej po polsku i mniej eufemistycznie „po cholerę 

żeś tu przylazł?"). 
 

Artysta: Oj, jak miło mnie nazywasz (odwal się, pucybucie ładnych słówek). Szanowni 

państwo - oto Władek. Zarabia na krytykowaniu dzieł wszelakich - wielkich tomiszczy i 

małych tomiątek, źrebiąt i piskląt literackich, oraz ich matek, ojców, dziadów i babki. 

Krytykuje e-booki, audiobooki, książki w języku brajla, chociaż ich nigdy nie dotykał, ulotki 

do leków, że źle napisane i za dużo skutków ubocznych po przeczytaniu. No i że czcionka za 

małą i, że do ich przeczytania musi używać lunety. Na dobrych produktach zarabia marnie -

pozachwyca się w dwóch tygodnikach, w jednej telewizji ze skrzydełkami podpaski w logo 

stacji i basta, a skrzydła prawdziwe, niepodpaskowe, rozwinąć może dopiero wówczas, kiedy 

dane mu będzie o złych książkach pisać. Bo proszę państwa - wydałem złą książkę. Jest zła do 

szpiku kartki, do miejsca pod drukiem, do szpalty. Może mogłaby mnie nawet zabić. Jest 

niegodziwie niedobra. Jestem Paulo Coelho, wydanie drugie, niepoprawione. Jestem do 

poprawy, ale ludzie kupują niepoprawione. I taki pan krytyk, niby wściekły, liczy 

przelewiska, które urastają w jedno, konkretne koryto pieniężnej rzeki, która płynie, kiedy 

pojawiają się złe książki. Bo pan krytyk jest zapraszany do programów, by robić pogrom. 

Patrzcie, jak te słowa są podobne - program, pogrom. Taki sam mają według krytyka rdzeń 

znaczeniowy, gadzi pień. Z pnia słoje, słoiki z zakiśniętym posłowiem, z przedmową 

grobową, bo pan krytyk urządza pogrzeb. Pogrzeb słów, znaczeń, przecinków i kropek. A po 

pogrzebie wielokropek. 

Krytyk: Nie, po pogrzebie dwukropek z opisem: 

Tu w wierszyczku jest malutki szkopuł, bo w linijkach 

zaplątało się w nowotwór słów kretynów kilka. 

Nie wiem jak się leczy raka wiersza, gdzie wskazówki? 

Google milczy, a „artysta" szuka słów w kielichu wódki. 

Artysta: Dziękuję, nie zdawałem sobie sprawy, że krytyk może być tak w swoje 

krytykanctwo zaangażowany, że aż tworzy wierszyczyczki. Myślisz, że te twoje ozdobniki 

stworzą odpowiednią scenografię do kłótni? Daruj. Ja dzisiaj jestem ponad to, w nastroju 

nieprzysiadalnym Świetlickiego, z „nic dwa razy" Szymborskiej, co się tyczy twojego 

myślenia, i z własną „cholerą jasną", która tym razem wychodzi z twojego ciemnego, ale 

cennego zadka. 

 



 

 

40 

 

Krytyk: Ozdabiasz się nazwiskami, żeby lepiej brzmieć, czy żeby okazać się najgłupszym z 

przytoczonych? 
 

Artysta: Ozdabiam się rówieśnikami w słowach. Nie jestem - rzecz jasna - tak samo dobry, ale 

nie jestem również tak samo zły, jak ty. Znajduję się gdzieś pośrodku, a obok mnie prawda, 

która zawsze tutaj leży. 
 

Krytyk: I kwiczy. 
 

Artysta: Tak. I beczy głosem każdego barana i literackiego krytyka. Zatem powiedz, mój 

drogi, przedni intelektualisto ( mam na myśli przedniość przedniego zęba, który jest pierwszy 

do wybicia), cóż byś robił, gdybym nie pisał, nie wydawał i nie tworzył? Bo mnie się wydaje, 

że twój nieformalny związek z moją twórczością przerodził się w konkubinat. Czujesz się 

władny do tego, by mówić w jakie słowa mam ubierać swoje książki. Jesteś jak Bóg 

wszechmogący, rozdmuchujący mi w gniewie literki, żebym nie mógł ich pozbierać i zapisać. 
 

Krytyk: Oj, Bóg to już za dużo. Nie spuszczaj sobie Pana naszego, wszechmogącego, na 

głowę. W kuluarach się mówi o twoim niebiańskim tatuażu na męskości, o pozbawieniu 

kawałka tkanki, o tym, że tę odciętą łatkę skórki oprawiłeś w ramę ze złota i sobie powiesiłeś 

na ścianie w swoim domu. 
 

Artysta: Tanio skóry nie sprzedam - jak mawia Pudzian. Owszem, jestem obrzezany. Noszę dumę 

w gaciach. I mogę ci powiedzieć, że wystarczy, gdy ten akt w życiu Żyda jest pojedynczy - 

niepotrzebne i zupełnie bezcelowe są twoje próby, by razem z wackiem teksty mi obrzezywać. 

Ale teraz już wiem - ty uwielbiasz rozmowy majtkowe, dlatego tak często stosujesz chwyty 

poniżej pasa. Ale spokojnie - możesz się wyprostować. Nie będę zmuszał cię do tego, żebyś 

trwał w tej pozycji, by mi dupę całować. Ale o czym innym chciałem. Słyszałem, drogi 

przyjacielu, że założyłeś Szkołę Pisarstwa Powszechnego, przy Polskiej Akademii Krytyk. 

Gratuluję. A nie myślałeś o tym, żeby się do niej zapisać? Zapewne mógłbyś się nauczyć 

czegoś innego, niż interpretacji tekstów już powstałych. I te cudowne i wykwintnie kwaśne w 

smaku sztuki teatralne, które stworzyłeś. „Gombrowiczowski atempt wtłoczenia jungowskich 

teorii psychologicznych do literatury". Liczba wystawień na scenie: 3. Słownie - trzy. Jestem 

pod wrażeniem. Czy ty swój zawód człowieka niezadowolonego uprawiasz, bo ci się nie udało, 

czy dlatego, że lubisz komuś dowalić? Czy ktokolwiek cię rozpoznaje dzięki twojej pracy? 
 

Krytyk: Pozwól, że na większość z tego potoku słownego nie odpowiem. Tylko na ostatnie 

pytanie. Tak, zostałem ostatnio rozpoznany. W uberze. Wchodzę i mnie uberzysta pyta „pan 

Władek?". „Tak" - odpowiedziałem. Czułem się wtedy w stu procentach Władkiem. 

Wszystko było Władkiem. Potem - dbając o moje bezpieczeństwo - kazał zapiąć pasy. 

Wywiązała się między nami intymna rozmowa. Zapytał mnie „oglądałeś ten film na youtube, 

gdzie kochają się dwa zakochane żółwie?". Nie oglądałem, ale włączyłem sobie naprędce i 

zauważyłem, że one naprawdę są zakochane. Potem jednak się okazało, że jeden z żółwi 

zdradza pingwina. 
 

Artysta: Jak to? Zdradza symptomy pingwina, czy jest w związku z pingwinem i będąc w tym 

związku go zdradza z żółwiem? 
 

Krytyk: To drugie, kochany. To tak samo jak mój kolega gej. Mówi, że woli mężczyzn, bo 

przetestował już wszystkie kobiety. Ale w dalszej części filmiku do głosu dochodzi również 

foka, która podkochiwała się w żółwiu pasywnym. Mówię ci, całe zoo różnych związków, ' 

rozwiązań i powinowatości. 
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Artysta: Popatrz, a ja myślałem, że tylko ludzie są jacyś popieprzeni. A tu i żółwie i foki i 

pingwiny. 
 

Krytyk: To jeszcze nic. Całą sprawę komentowała papuga, która nagrała filmik ze swoją  

reakcją na ten romans. 
 

Artysta: Cały ogród zoonielogiczny. Ale słuchaj. Lubię robić zakupy w drogeriach. Eko, bio, 

Tico. Ostatnio w Rossmannie zauważyłem niewidzialne prezerwatywy. Normalnie stand z 

niewidzialnymi kondomami spoglądał na mnie zupełnie widzialnego. Durex invisible. 

Nowość. Kupiłem. 
 

Krytyk: Zobaczyć niewidzialne - to dopiero awangarda. Albo schizofrenia. Ale po tym, jak 

zareagowałeś na zwierzęta nawet bardziej zaczynam cenić twoją grafomanię. Wracając do 

gumek: ciekawe czy będąc niewidzialnymi są też niewyczuwalne. I czy nie przepuszczają. I 

czy po nałożeniu penis nie znika... 
 

Artysta: Nie znikł. Był tak samo przed i po. Tylko w trochę różnych odcieniach i stanach 

skupienia. Przed i w trakcie strzałka wyznaczająca kierunek, ale bez spiczastego łebka. Bo łeb 

jest bardziej obły. Po - szaman w trakcie transu po wypiciu ayahuaski. Taki miotający się 

pomiędzy udami. 
 

Krytyk: Jedno pytanie mnie męczy od dawna i przypomniało mi się po tej ayahuasce: czy Bóg 

- jak stwarzał świat - to robił to na czarno biało czy od razu w kolorze? 
 

Artysta: Mało tego! Nie dość, że w kolorze, to jeszcze z dźwiękiem stwarzał. Przecież mówił 

co ma być, co ma się stać i to się stawało. 
 

Krytyk: Jedni mówią, że na początku było słowo. Inni, że na początku było jajko i z niego 

wykluła się kura. A kogut narodził się dopiero w starodawnym Kazimierzu nad Wisłą. W kraju 

pierwszych Kazimierzów. 
 

Artysta: Którzy stali się słynni, jak ludzie zaczęli ich drukować na banknotach NBP. Kazimierz 

Wielki jest patronem deweloperów. Bo zostawił Polskę murowaną. 
 

Krytyk: Jezus też dał podwaliny temu przemysłowi: „kto jest bez grzechu, niech pierwszy 

rzuci kamień". Potem jednak ciut zwątpił w tę teorię, ponieważ przepowiedział, że kamień na 

kamieniu nie zostanie. 
 

Artysta: Ale został. Nie wiem jak i dlaczego, ale tylko z tobą te rozmowy są takie twórczo 

durne. I kretyńsko smaczne. 
 

Krytyk: Bo ty pasujesz do mnie jak tyłek do kija. I jak buda do psa, bo to ja częściej szczekam. 
 

Artysta: Może rzeczywiście. Lepiej się kłócić tylko na pokaz. Chodź, napijemy się tej wódki 

z wierszyczyczka. Wzniesiemy toast za tandetę, złe książki i to, że ludzie ich potrzebują! 

Kazimierz Wielki i Jagiełło nam świadkami w naszych portfelach, że na niesztuce, albo tym, 

co sztukę udaje, zarabia się najwięcej! 

  

KONIEC 
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Stanisław Wasikowski, Żyrardów 

Godło: Mężczyzna  z  przyszłością 
 

 

Lubi 

 

Bardzo  lubi  słaba  płeć 

płeć  mocniejszą  w  ręku  mieć 

 

O fryzjerce 

 

Wszechstronna  w  swej fryzjerskiej  roli 

najchętniej  jednak  panów  goli 

 

Diabeł i  seks  bomba 

 

Duszę  mu  oferowała 

ale  nie  chciał- żądał  ciała 

 

Cenię 

 

Cenię  cnotliwe w dzień  i gdy  ciemno 

byle  nie  były  cnotliwe  ze  mną 

 

O  konduktorce 

 

Przekonałem  się  na  wczasach 

ekspresowa- pierwsza  klasa 
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Marek Pilichowski, Toruń 

Godło: Nad morzem 
 

Wielojęzyczne rozmówki restauracyjne, bardzo przydatne nad morzem w sezonie 

wczasowym. 

 

 Ta ryba jest świeża. Bardzo świeża. To jest takie bałtyckie suszi. Świeżość świeżości. 

Jak panu coś się w tej rybie nie podoba, to nie musi pan jej zjadać. Je tylko ten, kto chce. W 

naszym lokalu konsumpcja nie jest przymusowa. Wystarczy, że pan zapłaci za to, co pan 

zamówił. Nic innego do jedzenia nie mamy. Dzisiaj już nie. A czy ma pan jakieś inne wyjście? 

Przecież zderzakiem od swojego samochodu to pan się nie naje.  

 Niemożliwe. Takie przetworzenie to nie jest recycling. Z plastikowej butelki po wodzie 

mineralnej możemy otrzymać z powrotem plastik. A z niego możemy wyprodukować coś 

innego. Na przykład możemy wyprodukować długopis. I takie coś to się nazywa recycling. Już 

przetworzone odtwarzamy do postaci pierwotnej po to, żeby odzyskać to, co było na początku. 

Odzyskane przetwarzamy ponownie. Ale w przypadku tego konkretnego przetworzenia, o 

jakim pan wspomniał na początku naszej rozmowy, to my nie chcemy niczego odzyskiwać. 

Tym bardziej nie chcemy odzyskanego przetwarzać ponownie na coś innego. Tylko 

poprzestajemy na tym, co już udało się nam osiągnąć. Tak, proszę pana, zawsze to jest jakieś, 

nie bójmy się tego tak nazwać, osiągnięcie. Proszę pana, próbować zawsze można. Ale po co? 

Przecież jeżeli nawet uda nam się coś z tego odzyskać, i to coś odzyskane, bo przecież nie rybę, 

tylko jakieś inne coś, wykorzystać do ponownego przetworzenia na coś zupełnie innego, na 

przykład na długopis, to możliwości używania takiego długopisu będą bardzo ograniczone. Na 

przykład nie powinniśmy tego długopisu dawać dziecku do szkoły. Dlaczego? Na klasówce 

może zacząć go z nerwów ogryzać. A recycling to jest nowa technologia i nie wszystko jest już 

do końca opanowane. Nie wszystko uda się przetworzyć do końca, na sto procent. Czasem 

może się zdarzyć, że coś tam zostanie nie przetworzone do końca. I wtedy może być problem 

przy ogryzaniu takiego długopisu. Zapach ryby zostanie albo jakiś inny zapach. Albo coś 

innego.  

 Wszystkie ryby są zdrowe. Dlatego o kimś, kto jest okazem zdrowia, mówimy: „Że jest 

zdrowy jak ryba". O kimś, kto świetnie daje sobie radę w jakiejś sytuacji, to mówimy, że: 

„Zachowuje się jak ryba w wodzie". W sytuacji, w której musimy poprzestać na tym, co jest, i 

nie możemy grymasić czy wydziwiać, tak jak pan teraz, to mówimy, że: „Na bezrybiu i rak 

ryba". A jeżeli ktoś ma jakieś nieuzasadnione uwagi pod naszym adresem, tak, jak pan teraz, a 

my nie chcemy takich głupot słuchać, to mówimy, że: „Ryby głosu nie mają". I sprawa jest 

załatwiona.  

 Ryba była zdrowa. Ryba nie była chora. Ona była cała zdrowa. Nic jej nie dolegało. Nie. 

Proszę pana, ryby nie chorują na ptasie grypę ani na chorobę wściekłych krów. Covidem też 

nikt jej nie zaraził, bo kto? I gdzie? W morzu. Że ryba psuje się od głowy, to wszyscy wiedzą. 

Ale jakby coś było nie tak, to przecież dostał pan tę rybę już bez głowy. Gdzie ona jest teraz? 

Proszę pana, głowa tej ryby dwa tygodnie temu poszła do pasztecików drobiowych. Tak. 

Ostatni pasztecik drobiowy z tej serii poszedł wczoraj. Pasztecik drobiowy premium.  

 Proszę pana, po tych gmo to wszystko smakuje tak samo i wydziela taki sam zapach. 

Zapach. Aromat. Kurczak pachnie i smakuje jak ryba. I vice versa. Niczego nie odróżni pan po 

smaku i po zapachu. Po wyglądzie też nie zawsze. Zależy, na co pan trafi. Dorsz w galarecie to 

jest prawie to samo co kurczak w galarecie. Dlaczego prawie? Bo są różne ceny. Nieważne, że 

pan zjadł i natychmiast się tego, zjedzonego pozbył. A to, zjadł pan jednostronnie, a wydalił 

dwustronnie? To już nie nasze zmartwienie. My tak daleko nie wnikamy w głąb, to znaczy w 

to, co nasi goście robią z tym, co u nas zjedzą. Ich sprawa. My odpowiadamy tylko za potrawę. 

Dalszy ciąg, to znaczy to, co się dzieje z potrawą, to już jest sprawa klienta. 
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  Dla naszych gości toalety w naszym lokalu są bezpłatne. Obojętnie, co pan robił w 

toalecie, kiedy pan w niej przebywał, to za nic pan nie płaci. Po angielsku to się nazywa non-

profit. My i tak musimy wierzyć w to, że wszystko, co pan robił w toalecie, to było zgodne z 

jej przeznaczeniem. Toalety są trzy. Damska, męska i dla niepełnosprawnych. My nie patrzymy 

na to, kto co w jakiej toalecie robi. Jego sprawa. Jeżeli osoba, która wygląda jak mężczyzna, 

wbiega do toalety damskiej, to wcale nie musi oznaczać, że ta osoba nie może się ostatecznie 

zdefiniować i jeszcze się zastanawia. Tylko to znaczy, że ta osoba wbiega do tej toalety, która 

jest najbliżej. Bo bardzo się śpieszy i chce zdążyć. Wieczny pośpiech. Brak czasu. Widziałem, 

że pan wbiegł do tej dla niepełnosprawnych. My zawsze patrzymy na to, kto do jakiej toalety 

wbiega, bo jak potem mydło w tej toalecie znika, to przynajmniej wiadomo, kto tam był ostatni. 

 A to, że panu tyle z komórki zżarło wtedy, kiedy pan był w toalecie, to już musi pan z 

operatorem sieci wyjaśnić. My za korzystanie z komórki w toalecie nie pobieramy żadnych 

opłat. Już panu mówiłem, non-profit. Ja nie wiem, dlaczego wszystkim tyle zżera. Jasnowidz 

jest w Człuchowie. Może on będzie coś wiedział. Podobno jest bardzo dobry.  

 Nie. To, co kelner dopisał panu do rachunku, to nie jest abonament radiowo-telewizyjny. 

To jest data. Dzisiejsza. Ale i tak jest pan do przodu, bo mamy dopiero początek miesiąca i 

dlatego data jest jednocyfrowa. Dziewięć. Gdyby panu się zachciało przyjść do nas pod koniec 

miesiąca, na przykład dwudziestego dziewiątego, to taka sama rybka, jak ta dzisiejsza, byłaby 

już odpowiednio droższa. Kosztowałaby nie dziewięć, a dwadzieścia dziewięć złotych więcej. 

My zawsze dopisujemy aktualną datę. Tu nie może być żadnych niejasności. Dzięki temu klient 

zawsze wie, za co płaci.  

 Nie. To, co było w tym naczyniu na stoliku, to nie był kompot. To nie była kompotierka. 

U nas kompotierki wyglądają inaczej. To jest kwestia gustu, a jak wiadomo, o gustach się nie 

dyskutuje. To był wazon. Do kwiatów. Jak sobie kwiaty kilka dni postoją w takim upale, jak 

teraz, i woda dobrze naciągnie, to ta woda może wyglądać tak samo jak kompot. Albo podobnie. 

Zapach, wygląd, konsystencja. Ciągliwość. Ale to nie był kompot. Że kwiatów nie było? Nie 

ma czego żałować, bo one po tyle dniach stania w wazonie, w takim upale, już nie wyglądały 

najlepiej.  

 To ty mnie..! Impertynent. I to wszystko w sześciu językach. Klient sam sobie wybiera 

odpowiedni język, a nasze rozmówki załatwiają całą resztę. 
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Andrzej Lewko, Białystok 

Godło: Parawan 
 

O mini (II) 

 

Nie wie panna staroświecka, 

Czy to majtki, czy to kiecka. 

 

Nocne igraszki 

 

Kiedy pani pozna pana...  

Chodzi ciągle niewyspana. 

 

Mały wielki sukces 

 

Paniom przynosi najwięcej chwały 

Poprzestawanie... tylko na małym. 

 

Cnotliwa (I) 

 

Uchodziła za wzór cnoty, 

Nim nie wzięli jej w obroty. 

 

Cnotliwa (II) 

 

Jest cnotliwa - w dzień i nocą, 

Tylko ja się pytam po co? 

 

Cnotliwa (III) 

 

Grzechu warta, 

Lecz uparta. 

 

Bogini seksu (I) 

 

Kiedy się puszcza - wbrew obyczajom, 

Wtedy jej chłopy... tron podstawiają. 

 

Bogini seksu (II) 

 

Kiedy zrobi się na bóstwo 

Zaraz ma wyznawców mnóstwo. 
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Patrycjusz Pilawski, Wodzisław 

Godło: sans gêne 
 

 

Nagrobek pijaka-patrioty 

  

Tu leży ten, co od Peer Gynta  

wolał Chopina… prosto z gwinta.  

 

 

Facebookowicz  

 

Ledwie z Facebookiem się obeznał,  

już ma znajomych, których nie zna.  

 

 

Ultimatum youtuberki  

 

Jeśli nie chcesz mojej zguby,  

załatw mi lajki i suby.  

 

 

Latarnik z Jastarni  

 

Latarnikowi z Jastarni  

obrzydło życie w latarni.  

Szczęśliwym trafem  

miał starą szafę,  

więc dał drapaka do Narnii.  
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Władysław Edelman, Zielona Góra 

Godło: Sprzedawca arbuzów 
 

Obiekt 

 

 Dłoń meandrowała delikatnie wśród tak dobrze znanych elementów. Palce rozgarniały 

fałdy materiału, dotykały go i pieściłyby po raz nie wiadomo który dostać się wreszcie do sedna, 

do tego, co lubiły dotykać najbardziej. Do owego obłego, gruszkowatego kształtu, zwartego i 

zimnego. Jego powierzchnia poprzecinana bruzdami kryła w sobie tajemnicę. Zawierała coś, 

co wywoływało silny dreszcz podniecenia. Palec wskazujący dotykał metalowego kółeczka 

przytwierdzonego do zawleczki. Zawleczki, która przytrzymywała łyżkę, długi przedmiot 

przylegający ściśle do powierzchni.  

 Podniecenie wzmagało się zawsze, kiedy Szkolną Izbę Pamięci odwiedzały kolejne 

roczniki uczniów i musiały wysłuchać relacji Malwiny Okupskiej, dyrektorki szkoły im. 

Nieznanego Wybawcy w Bzunach Dolnych. Dyrektor Okupska była dumna ze swojej Izby i 

wymagała od podopiecznych doskonałej znajomości pokazanych w gablotkach obiektów. 

Jednym z nich był powielacz, prymitywna ręczna maszynka do odbijania ulotek z czasów 

Solidarności.  

 – A nie mogli sobie kupić ksero? – zawsze się trafiał mądrala z takim pytaniem, co 

doprowadzało dyrektor Okupską do białej gorączki.  

 – A tutaj mamy – oprowadzała dalej Okupska – butelkę, w której przechowywano 

benzynę. Kiedy trzeba było zaatakować ZOMO, do butelki wtykano szmatę z napisem 

Solidarność, podpalano ją i rzucano na wroga. To się nazywało „Koktajl Mołotowa”.  

 – A oto nasz najcenniejszy obiekt: gablotka, w której przechowujemy prawdziwą 

relikwię. To przedramię naszego Bohatera, bezimiennego bohatera, naszego Wybawcy. Nie 

wiemy kim był, wiemy jednakże, iż dzięki temu, że do dziś jego dłoń zaciśnięta jest na granacie, 

ten nie wybuchł i możemy się cieszyć z posiadania zarówno tego obiektu jak i wywalczonej 

krwią naszych Bohaterów wolnością.  

 Tu podniecenie pani dyrektor zwykle sięgało zenitu. Nikt nigdy nie dociekał, dlaczego 

granat ręczny wzór 33 z okresu II Wojny Światowej znajdował się w Szkolnej Izbie Pamięci 

Solidarności, nie było to ważne. Gablotka była otoczona kultem. Zawsze podświetlona, z 

przymocowanymi do niej tabliczkami z napisami: „ostrożnie” i „nie dotykać” i zawsze 

zamknięta na klucz. Klucz, który miał swoje stałe miejsce w gabinecie dyrektorki.  

 Zakończyło się właśnie kolejne zwiedzanie Izby. Bezimienny Bohater mógł odpocząć, 

znów zanurzyć się we wspomnieniach, znów dotknąć zimnego metalu. Myśli oderwane od ciała 

skupiły się na łyżce, na zawleczce, jednak coś je brutalnie przerwało. Do sali przez uchylone 

okno wśliznęła się drobna postać. To jeden z uczniów, który wypatrzył miejsce 

przechowywania klucza do gablotki.  

 Pasował idealnie, drzwi otworzyły się bezszelestnie i dłoń Grześka, ulubionego ucznia 

pani dyrektor sięgnęła po trzymany przez Bohatera granat! Ale Bohater wcale nie zamierzał 

oddać bez walki obiektu swojego uwielbienia, zaczęła się szarpanina. Grzegorz miał jednak 

przewagę – miał dwie dłonie, z czego skwapliwie skorzystał. Po krótkiej szamotaninie z 

przedramieniem Bohatera stanął na środku sali pełen triumfu. Na jego otwartej dłoni leżał 

zimny, metalowy przedmiot. Na podłodze zaś leżała zawleczka!  

 Porzucając „Obiekt – wzór 33” i wyskakując błyskawicznie przez okno zdołał oddalić 

się na tyle, że został nieznacznie tylko przyprószony pyłem z walącego się gmachu szkoły 

imienia Nieznanego Wybawcy.  

 Drobiazgowo prowadzone śledztwo nie wykazało zaniedbań ze strony dyrekcji. 

Uznano, że nastąpił samozapłon obiektu. Szkołę odbudowano, nosi teraz imię Unii 

Europejskiej i ma już jedną nową gablotę w odradzającej się Izbie Pamięci. W gablotce znajduje 
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się powielacz, który cudem ocalał z pogromu. Poszukiwane są następne obiekty. Pani dyrektor 

obiecała przynieść butelkę po benzynie. 
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Dorota Wierzbicka, Kraków 

Godło: Taniec 
 

Fraszka o zimie 

  

W całej Polsce, drogie dziatki,  

lecą z nieba białe płatki.  

Na ulice i chodniki,  

mosty, dachy i trawniki,  

samochody i tramwaje  

śnieżek padać nie przestaje. 

Odśnieżarka ledwo zipie,  

a śnieg sypie, sypie, sypie...  

 

Media huczą: "Atak zimy!  

Jak my miasta odśnieżymy?!"  

Sypie w Siedlcach i Szczecinie,  

Pile, Gdyni i Olsztynie 

i od wschodu do zachodu  

klną kierowcy samochodów. 

  

Pan Kazimierz już od wtorku  

stoi w jednym długim korku.  

Pan taksówkarz Mietek co dzień  

skrobie szyby w samochodzie.  

Pani Hela ma kłopoty,  

by odśnieżyć dach toyoty. 

Biegnie z prośbą do sąsiada,  

a śnieg pada, pada, pada...  

 

Pan Franciszek chodzi struty,  

bo przemokły mu dziś buty.  

Zrobił jednak moc dobrego,  

bo zaprosił bezdomnego.  

Leży sobie chłop w śpiworze  

i śpi w domu, nie na dworze,  

bo od wczoraj mróz już trzyma,  

a tu zima, zima, zima...  
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Urszula Lewartowicz, Lublin 

Godło: Towarowa 
 

 

Nie taka milusia historia kawusi 

 

Janina z psem na profilowym 

Życie wybrała w Internecie.  

Tam tyle zdjęć z napisem „love” 

I tyle ważnych zdarzeń w świecie. 

Skomentowała w sieci wszystko: 

Kurczaka w cieście, chleb w keczupie, 

Skoki narciarskie, wiersz i biszkopt 

(że: niebo w gębie; piekło w pupie), 

Zdjęcie premiera i z premiery, 

Ładną garsonkę, brzydką Misskę, 

Fallusa z pisma „Cud Ogiery” 

I komentarze swoje wszystkie. 

W nadmiarze Janko-siecio-wrażeń 

Zerwała się z łańcucha psina. 

Pęcherz – nie sługa. Wskutek zdarzeń 

Na zdjęciu bez psa jest Janina. 

Pusty łańcuszek, proszę Państwa, 

Tak ją uwiera, tak ją dusi, 

Że wciąż rozsyła nam zasrańca,  

Miłych snów życząc lub kawusi. 
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Anna Kokot-Nowak, Przeźmierowo 

Godło: Vektor 
 

 

Węszenie za weną 

 

Kiedyś sprawa była prosta: żeby zostać prawdziwym artystą, wystarczyło zupełnie 

nie znać się na modzie. Wkładało się na głowę jakiś zmechacony beret poszarpany przez 

wściekłe, kocie zęby i obsikany dokumentnie kocim, złośliwym moczem, na plecy zakładało 

się poplamiony farbami fartuch (sztywny jak świętej pamięci nieboszczyk), a na nogi – 

zakopiańskie kierpce (noga lewa) i paputki z różowym pomponem (noga prawa). W dłoni 

jeszcze paleta malarska (można dla zadziwienia świata swoją artystyczną niefrasobliwością 

pomylić ją z paletą cieni do makijażu oczu niewieścich) i pędzel z afro w ręku, a potem: Tadam! 

Oto artysta prawdziwy, a nie twór zwany przez Stanisława Ignacego Witkiewicza 

„przeintelektualizowanym młynkiem mielącym automatycznie wszystkie możliwe wariacje i 

permutacje”. Wyłaziło się przed ciżbę otumanioną, co to tylko gęby rozdziawiać ze zdumienia 

umiała i odstawiało te wszystkie histerie, brewerie i szopki o psychiatrycznej proweniencji, by 

ludziska zadziwić. A wtedy zdumiewało byle co. Człek trzasnął fioletową kropkę na płótnie i 

już konsternacja u gapiów następowała: no, bo przecie taka kropka coś znaczyła, coś wyrażała, 

pulsowała jakimś znaczeniem, ale nie wiadomo tylko jakim. I każdy myślał, analizował, złote 

dukaty artyście do fartuszka wsuwał. I zaraz artysta w moc potężniał i drugą kropkę na płótnie 

paćkał, przy okazji arcydzieło w oczach maluczkich tworząc.   

Obecnie człowiek ubrany w dawne szaty artysty uchodzi co najwyżej za przebierańca, 

kuglarza nieomal, trefnisia nieudolnego. Teraz nie strój tworzy artystę, a pomysł na 

autoprezentację. Nieważne, o czym się mówi, ważne jak i przy pomocy czego. Najlepiej 

korzystać z Instagrama – w tym budować ciekawe Instastories, można sfejsbuczyć się też 

maksymalnie, wywalić swoje gorące flaki osobowości na patelni YouTube i obsmażyć w oleju 

uwielbiania lub ćwierknąć żartem nietuzinkowym na Twitterze. I już można zostać królem 

interneta, władcą medialnego klozeta! 

No tak, ale tu taki szkopuł się pojawia, a w zasadzie wielkogabarytowe szkopulisko. 

Trzeba bowiem coś śmiesznego odwalić, gag wymyślić, te wszystkie zdechlaki w wirtualnej 

sieci ocucić swoją cudownością lub cudacznością. A do tego wszystkiego potrzebna jest Jaśnie 

Nam Umykająca Jaśniepańskość Wena Natchniona. Trzeba ją dopaść, choćby zaiwaniała jak 

zając na polowaniu, a to nie takie proste przecie. I jam jej szukam – i jam jej wyglądam.  

Gdzie jesteś, weno? Cip, cip, cip! A nie, sio kury! To nie do was ten tekst. Weny 

szukam zagubionej. Może kto widział? Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie… Nie wiem jak 

wygląda, nie mogę podać dokładnego rysopisu, ale wiem, jak na mnie działa. Uch, aż mi się 

robi gorąco na samą myśl: swetry ze mnie wełniane spadają, skarpetki robią meksykańską falę, 

a spodnie z emocji rozchodzą się w szwach i zamieniają w rozprutą spódnicę.  

Kici, kici, weno… Gdzie jesteś? A kysz, kociska! Trzymajcie się z dala od mojej 

grdyki. Nerwy mi jakoś puszczają, gdy tak majdrujecie mi koło szyi… Wracajcie do jednego z 

waszych siedmiu żyć – albo idźcie mleko pić. A nie, koty to teraz białej śmierci w płynie nie 

pijają, za mądre są wykształciuchy. Ekskluzywną wodą butelkowaną nie pogardzą, choć tym, 

kto im ją do miseczki nalewa - to już tak. Idźcie ode mnie precz, ogonowce – wywrotowce, z 

tymi waszymi badawczymi, detektywistycznymi wibrysami i czułymi opuszkami łapek. Jak dla 

mnie za dużo macie kończyn, oplatających gęsto moje nogi i zaraz się dziwnie czuję, jak jakaś 

ogrodowa, ludzka pergola. Podarujcie pomruki, miauknięcia oraz ogólną włochatość starym 

pannom i ich kościstym, ciasno złączonym kolanom.  

Kle, kle, kle! Weno, do nogi, albo lepiej wybierz miejscówkę na prawym ramieniu, 

by mi szeptać do prawego ucha. Jak przysiądziesz na barku lewym i coś rzekniesz cichutko, nic 
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nie wskórasz. Głuchym jak pień na to uszysko, muszla ucha zapchana, chciałoby się 

powiedzieć, że jakimś… No, czopem z fekaliów fizjologicznych. A naprawdę to uszkodzona 

jakoś w dzieciństwie antybiotykoterapią agresywną. Siadaj, weno, co sobie będziesz psuła nogi, 

jeszcze ci się żylaki porobią, pomarańczową skórką porośniesz. Nie żebym był ciekawy, co ty 

pod tymi warstwami spódnic chowasz, macać cię przecie po girkach nie zamierzam, bo jeszcze 

mnie rozproszysz. A tu koncentracja musi być, psia czujność. No, nie! A co wy tu robicie, 

bocianiska?! No parę razy zaklekotałem i już takie zloty przy mnie robicie, że łeb pęka od tego 

waszego hałasu. Bo i pióra fruwają, dzioby kłapią, zamęt, tumult, pandemonium! W tych 

warunkach ni linijki nie napiszę, choćby mi wena na prawym ramieniu całe stronice dyktowała, 

serenady śpiewała, mistrzowskie poematy podpowiadała w treści. Ni wersiku nie zapiszę, bo 

bociany uderzyły w tango i pomyśleć nie dają. Niech się lepiej żabami zajmą, gonią za tymi 

płazami obleczonymi w zieloną, spandeksową skórkę, niech je o żabi zawał serca przyprawiają. 

Wara od mojej głowy, mojego spokoju, precz z mojej komnaty dumania i pomyślunku. Jam tu 

pan wielki, pan wielmożny, pan chciwy porywów weny, namiętności, pasji.  

Taś, taś, wenijko moja kochana, złociutka, kędy biegasz, gdzie pląsasz, że nie ma cię 

przy mnie? Obraziłaś się dziewczyno na mnie, lico ode mnie ze wstrętem obracasz? Toż ja ten 

sam, co onegdaj, sługa twój wierny i pokorny. Tylko ciebie mi do szczęścia brakuje, tylko 

ciebie wyglądam tęsknie, po tobie oczy wypłakuję… Dobra, wpadam w patetyzm. No i jasne… 

Znów porażka, zamiast weny przylazły do mnie gęsi i kaczki. Tak, tak, idiotki, kwa, kwa! Łby 

macie białe, czyli jakby siwe – i takie głupie jesteście, że się was na obiad nie chce skubać, bo 

jeszcze się człek głupotą waszą zakazi. Idźcie precz, do swego królestwa kwakania, zakwaczcie 

się w nim na śmierć. Byle tylko było dźwiękoszczelne. Nie zniosę ani chwili dłużej tego 

waszego rabanu. Dobrze, że przerobione na pieczeń czy rosół – nie wydajcie z dna potrawy 

takiego jazgotu. Człowiek by nie mógł z nerwów trafić łyżką do ust, tłuste udko nie mogłoby 

znaleźć drogi szerokopasmowej do chciwych, głodnych warg.  

I znów chcę wołać wenę, ale przecie nie wyciągnę z szafki tuby do wabienia. Jeszcze 

się jaki jeleń byk przypląta i co ja z nim zrobię? Łania za mnie żadna, nie jestem dla niego 

ssakiem do pary. Na pieczyste go nie przerobię, bo żaden ze mnie myśliwy – gonię raczej 

uciekające przede mną w popłochu wyrazy, puenty zdań, zwiewające w panice metafory. Moją 

bronią nie jest strzelba, tylko szybkie place, biegające w dzikich podskokach po klawiaturze 

komputera. Ewentualnie mogę jeszcze korzystać z pisarskiej dzidy, czyli długopisu i dziurawić 

kartkę papieru szpetnymi hieroglifami liter. Moimi nabojami są stawiane na końcu zdań kropki, 

którymi finalnie przyszpilam zwiewające zdania. Nabijam je na bagnet myśli i przyglądam się 

im ze wszystkich stron. Nadają się do publicznej konsumpcji czy też jeszcze trzeba je trochę 

podsmażyć w głębokim oleju namysłu? A może obtoczyć w chrupiącej panierce 

przymiotników, dorzucić przyprawę anafory czy wonnego oksymoronu? Gotować, smażyć, 

panierować jeszcze przez chwil parę, cierpliwie stojąc w kuchni gastronomii literackiej. Może 

też podrzucić wysoko na patelni, obrócić na drugą stronę, dosmaczyć świeżo zmielonym 

pieprzem epitetu. I voilá! Spożywajcie czytelnicy nienasyceni, literowe głodomory, miłośnicy 

orgii soczystych słów i kalorycznych zdań o wysokim indeksie glikemicznym. Nie myślcie o 

swoich zapchanych żyłach, grożących wam w czasie lektury udarach i zawałach. Raz się czyta!  

Nie, wyżerki wśród nadziewanych i panierowanych literek nie będzie… Literki, 

słowa, całe zdania ode mnie uciekły i pochowały się po kątach gościnnych domostw innych 

piszących twórców. Mi pozostała rozklekotana klawiatura z wytartym klawiszem „A”, i 

rozciapcianym „E”. Najlepiej trzyma się „Q”, ale może gdybym zaczął więcej przeklinać – 

próbując to jeszcze ukryć w sprytnym zapisie, może i ten klawisz byłby wymacany, w zaniku? 

Zawsze wierzyłem w litery, alfabet był moją personalną biblią, a teraz wyrazy mnie zdradziły. 

Pozostawiły mi pustą kartkę i migający kursor, który nadaje chyba w eter pełen przerażenia 

komunikat: „SOS! Myday! Myday!”.    
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Ech, życie artysty! Miało być życie jak w Madrycie, a jest życie w kredycie… Nie, w 

banku kredytu artysta nie dostanie, raczej w parabanku. Tam przy okazji w gratisie i po mordzie 

zarobi, beret zgubi sfilcowany i antenkę od niego złamie. Wtedy to już w ogóle na żadnej 

częstotliwości weny nie złapie, jedno bańki mydlane… swoich złudzeń. 
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