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Od redakcji

Bum na flash fiction to czas MTV – telewizji, która nadała 
rytm całym latom 90. To wtedy w Stanach Zjednoczonych 
pisano short short stories, próbując w ten sposób odpowie-
dzieć na przemiany medialnego ekosystemu faworyzują-
cego krótki, atrakcyjny przekaz. Literatura postanowiła 
po swojemu zareagować na zalew szumem informacyj-
nym i dostosować się do tempa pędzącej współczesności. 
Tradycja flash fiction nigdy nie dotarła do Polski, choć pod 
innymi nazwami piszący po polsku pisarze i pisarki upra-
wiali podobne ograniczone objętością formy ekspresji. Już 
w tradycji obrazków pozytywistycznych można znaleźć 
wiele wyznaczników gatunku — na przykład dążenie do 
uchwycenia momentu jak w błysku aparatu. Jak wiadomo, 
polska literatura słabo radzi sobie z fabułą, a rodzimi pisa-
rze i pisarki są lepsi w modelu poetyckim prozy. Właśnie 
temu miał przeciwstawić się pomysł konkursu na flash 
fiction po polsku ogłoszony przez Ha!art przy okazji festi-
walu Ha!wangarda 2015.



Do redakcji wpłynęło 155 prac. Jury w składzie Małgo-
rzata Rejmer, Juliusz Strachota, Ziemowit Szczerek i Piotr 
Marecki wyróżniło nagrodą pięć z nich: Etykietki Zalibar-
ka, Arbuza Istvana Vizvary, Jednocześnie dwa fortepiany 
Mikołaja Marii Manickiego, Są wakacje Małgorzaty Rybak 
oraz W rzędach wagonów Dariusza Wichowskiego. Teksty 
zostały opublikowane na portalu Korporacji Ha!art, a tak-
że w tym zbiorze. Niniejsza antologia — oprócz wyróżnio-
nych prac — prezentuje wybór zgłoszeń, które redakcja 
uznała za najciekawsze.

Czytelnik i czytelniczka będą mieli szansę sprawdzić 
efekt wołania o teksty inne od poetyckich impresji czy 
zwięzłych opisów nastrojów. Organizatorowi chodziło 
o opowieść, fikcję, narrację z bohaterami, fabułą, zwro-
tami akcji i pointą. Szukaliśmy tekstów o długości prze-
ciętnego wpisu na Facebooku, anegdoty opowiadanej na 
imprezie, która dzięki zwięzłości byłaby w stanie utrzy-
mać przez kilka minut uwagę wszystkich. Czytelnik roz-
strzygnie, czy w dobie Snapchata polskie flash fiction bro-
nią się, wpisują w ekoklimat mediów, czy też może te dwu- 
lub trzystronicowe formy swoim rozmiarem sprawiają już 
wrażenie dziewiętnastowiecznych narracji.
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Istvan Vizvary

Arbuz

Kupiłem rano arbuza. Ledwo skurwiela do domu dotasz-
czyłem, musi z dziesięć kilo ważyć. Ale dojrzały jest jak 
trzeba i dźwięcznie odpowiada na pukanie w to specjalne 
miejsce, w które puka się arbuzy, żeby porozmawiać z ni-
mi na straganie. Choć targu dobijałem zdrowo przed po-
łudniem, owoc zdążył już nagrzać się w porannym, lipco-
wym słońcu. Dlatego aż do tej chwili chłodził się w wannie.

Aby był pyszny. Aby nam dał zadowolenie.
Postanowiłem rozłupać go maczetą. Wisi biedaczka na 

ścianie od tysiąca lat z okładem, przemycona przez mamę 
cioci wujka z Turcji czy innego Azerbejdżanu. Musi jej się 
tam nudzić okrutnie, swędzi ją pewnie ostrze. Na pewno 
chciałaby ciachnąć coś, najlepiej niewiernego albo chociaż 
czyjąś rękę złodziejską.

Będzie musiała zadowolić się arbuzem.
Pękaty, gotowy do egzekucji leży już na marmurowym 

blacie, ociekając perlistym, łazienkowym chłodem. Wo-
kół zgromadziła się cała rodzina. Jest dziadek, całkiem 
głuchy, i babcia z parkinsonem. Ktoś będzie ją musiał na-
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karmić lub przebrać już po uczcie. Niechybnie upaprze się 
cała słodką rosą, jeśli pozwolimy jej jeść samej. I połowica 
moja czeka: „Ach, Walduś, jak ty tę maczetę trzymasz! 
Zdjęcie ci zrobię, dobrze? O, właśnie tak, mój mały kacie”. 
No i córka wreszcie, kobieta już właściwie, co własny ar-
buz chowa pod spódnicą. Lecz ten jeszcze pęknąć niego-
towy, dojrzewać ma jeszcze dwa miesiące.

Na razie kolej na zieloną, prążkowaną głowę, co to zło-
żona na ołtarzu łakomstwa czeka cierpliwie na swój ko-
niec. W gęstej, aromatycznej ciszy wypełniającej kuchnię 
unoszą się zdławione oddechy publiczności. Zaciskają się 
pięści, dławią gardła, paznokcie orzą skórę dłoni.

Aż wreszcie ostrze spada.
Złowieszczy świst rozdzieranego powietrza eksplodu-

je w ciasnym pomieszczeniu i wszyscy przymykamy od-
ruchowo powieki. Nikt nie chce być świadkiem śmierci 
niewinnej, słodkiej istoty.

Ten trzask! Ten huk! Ten łomot! To pękła szmaragdowa 
czaszka. Krew zrasza nam twarze, słodki sok.

Ostrożnie uchylam powieki i patrzę na dzieło znisz-
czenia. Biało-zielone ruiny skorupy. Hałdy karminowego 
miąższu. Czarne diamenty pestek.

I chyba coś jeszcze. Coś bladoróżowego. Coś jakby…
Mała stopa? Upuszczam z brzękiem maczetę, aż jęczy 

głucho terakota. Rozgarniam z powątpiewaniem różową, 
krystaliczną maź i w końcu znajduję.

Ciało małej dziewczynki.
Nagie i wiotkie, roślinnie szczupłe.



Zupełnie przepołowione. Maleńka wątroba brunatni 
się lśniąco wśród splotów mikroskopijnych jelit. Nereczki 
smętnie zwisają na krezeczkach, a płuca — zupełna ruina!

Nachylam się nad trupkiem i głaszczę zlepione słod-
kim sokiem włosy. Cóż za strata! Jak to się mogło stać?

Lecz nagle: co to?! Pod dotykiem mojej opuszki mikro-
skopijna powieka drga i unosi się. Zielone oko spogląda na 
mnie, zadziwiająco bystro. „Cud!” — myślę. „Cud prawdzi-
wy!” I jeszcze więcej: ostatnim, tytanicznym wręcz wysił-
kiem maleńkie usta otwierają się do szeptu.

Przysuwam ucho bliżej, biedaczka ledwie zipie.
 — …cent… — dosłyszę z trudem. Nic nie rozumiem.

Imadło wzruszenia zaciska się na mej krtani.
 — Powtórz, maleńka! — błagam.
 — Smacznego… życzy… producent — powtarza gasną-
cym szeptem.

Zielone oczy mętnieją i blakną. Tym razem już na do-
bre.

Spoglądam po moich bliskich.
Najwyższy już czas do stołu. Smacznego,  kochani! Sma-

cznego!





Aga Ślaska

Ballada o wnuczku, który był mądrzejszy 
od dziadka, bo wnuczek miał telefon 
z internetem, a dziadek miał tylko głowę

Dziadek siedział po turecku na dywanie. Był przerażony, 
że już się nie podniesie, bo jak zakładał nogę na nogę, coś 
potwornie chrupnęło mu w kolanie. Wnuczek siedział 
na ratanowym fotelu bujanym, nogi miał przykryte weł-
nianym kocem w kratę. Z porcelanowej filiżanki w róże 
wystawała plastikowa rurka, przez którą sączył oranżadę.
 — Ale pamiętasz, co mi obiecałeś?

Dziadek podniósł się niezgrabnie z podłogi, rozmaso-
wując pospiesznie krzyże, po czym wgramolił się wnucz-
kowi na kolana.
 — Pamiętam, pamiętam…

Wnuczek troskliwie głaskał dziadka po łysiejącej gło-
wie. Rozkołysał delikatnie fotel i przytulił rozemocjono-
wanego mężczyznę do kruchej piersi. Zapatrzony w niego 
dziadek dyndał wesoło wystającymi poza oparcie fotela, 
nękanymi przez reumatyzm nogami.
 — Na dobranoc opowiem ci o Wikipedii — wyszeptał 
wnuczek — a jak jutro ładnie zjesz obiad, to ci pokażę, jak 
się forwarduje maile.
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Maja Mendrychowska

Biedny Zenek

 — Co się gapicie?! To mój przedmiot do bujania w ob-
łokach! — krzyczał Zenek pijany, który bujał się na końcu 
tramwaju na koniku. Wymienił się na niego ze śmiecia-
rzami z Rynku Bałuckiego za trzy puszki piwa VIP cennego 
i odtąd tylko ten konik się liczył i nucenie disco polo pod 
nosem, i krajobraz szary za oknem się przesuwający.

Nagle jednak idylla jego przerwana została, bo do tram-
waju cyganiątka z matką wtargnęły i w mig akordeonem 
zagłuszyły piosenkę discozenkową. Ich matka, czarodziej-
ka w czarnej sukni z kocem cekinowym na ramiona za-
rzuconym, od razu sunąć przez tramwaj do niego zaczęła. 
Czapkę z głowy mu ściągnęła, łysina Zenka w mig jarze-
niówki odbiła i oślepiła boleśnie gapiów kilku. Matka oczy 
przymknęła, intuicyjnie jeden z ostatnich włosów Zen-
ka wyrwała i dramatycznym głosem przemawiać zaczęła:
 — Mam włos twój. — Czarne wąsiki szybko do ucha 
Zenka zbliżyła. — Przeklęty będziesz albo ze mną pójdziesz.

Zenek się nie przestraszył, ale ewentualnych włosów 
nielicznych już tracić nie chciał. Rękom matki pod pacha-
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mi do góry go podnoszącym się poddał. Tramwaj na przy-
stanku się zatrzymał, drzwi się szybko otworzyły, cyga-
niątka z konikiem do bujania zniknęły, a matka groźnie 
brwi złączyła.
 — Będziemy iść z lotem wron.

Niebo szare się ptaszyskami wypełniło, Zenek jak w fil-
mie z telewizora się poczuł, jakby w jakichś Ptakach Hitch-
cocka się znalazł, serce piwa VIP zapragnęło, chciał do swo-
jego mieszkanka z paprotką wrócić, windą się pokolebać 
na piętro swoje wysokie. Jednak ptaszyska w odwrotną 
stronę leciały, do domów starych, gdzie się licho czai. Mat-
ka mocno jego pachę ściskała, ucieczka w grę nie wchodzi-
ła, zresztą na miejscu już byli. Do chaty starej, drewnianej 
dotarli, obok był śmietnik blaszany i fotel, na którym ja-
kiś starzec cygański siedział. Zenek sam na sam się z nim 
znalazł, bo matka do domku, do okna otwartego, na po-
duszkach na parapecie położonych się oprzeć poszła, żeby 
móc gapić się na sytuacji rozwój i wąsiki oblizywać. Zenka 
włosy nieliczne jednak chwilowo bezpieczne były, starego 
cygana wzrok surowy, mierzący wrażenia na nim nie ro-
bił, więc w bieg szaleńczy uderzył po kamiennej uliczce, 
co wojny i kopyta końskie z furmankami pamięta. Brzuch 
pękaty mu jednak mocno przeszkadzał, spowalniał żałoś-
nie i za chwilę cyganiątka piszczące go wyprzedziły, i bieg-
nąc tyłem, irytując go okrutnie, krzyczały:
 — A stój! Matka włos twój ma! Przeklęty będziesz, jak 
uciekniesz!



Zenek brzuchem ich trącił zdecydowanie i kiedy cyga-
niątka jak kręgle zbite poupadały, zaśmiał się szatańsko, 
palec środkowy cyganom i ich chacie pokazał i bieg konty-
nuował. Zadyszka jednak już po chwili go pokonała i runął 
w kałużę cielskiem spasionym. Leżał i dyszał, i marzył, że 
to w Tamizie się pluska, kiedy pisk opon i warkot silnika 
coraz bliżej słyszał, aż nastała cisza. Coś zaskrzypiało nie-
ładnie, sztuczna skóra chyba. Zenek oczy otworzył, a nad 
nim pochylali się łysi o karkach potężnych jak koła tirów. 
Kapiącego od kałuży do bagażnika go z hukiem wrzucili 
i czarnym bmw ruszyli gwałtownie. Po chwili klapa się 
otworzyła, a Zenek powietrza mógł wreszcie zaczerpnąć, 
tylko że od razu w sznurek jak prosię został splątany, a sta-
ry cygan, ten z fotela spod chaty, klasnął w dłonie i głosem 
nośnym powiedział:
 — Hejo! Hej! Jutro go do kebaba dostarczycie, a pojutrze 
go zjem!
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Zalibarek

Etykietki

Wewnętrzny spokój rozwiał się jak dym. Żona wróciła 
z pracy, co dyskretnie zakomunikował pisk domofonu. 
Wciąż siedziałem w przepoconej pidżamie, wpatrzony 
w monitor. Ręka zamarła na myszce. Gdzie ulotnił się ra-
nek, południe, popołudnie? Co się stało z czasem, którego 
nie zdążyłem skonsumować? Żona wkroczyła do miesz-
kania, włączyłem czujność.
 — Obiadu pewnie nie odgrzałeś? Śniadanie chociaż 
zjadłeś? — Zupełnie jakby każde zdanie wypowiedziała 
inna osoba.

Tylko bez paniki, najpierw trzeba wytłumić poczucie 
winy z powodu straconego czasu, uciszyć harcujące w bez-
ładzie myśli. Powinienem przedstawić swoją linię obrony, 
najlepiej emocjonalnie: „I jak ja mam pracować w tych 
warunkach?! Nic przez ciebie nie zrobię!”.
 — Człowieku, jest już wieczór! Miałeś cały dzień!

Zamknęła się w łazience, dobiegł mnie szum wody. 
I co? Mam się konfrontować sam ze sobą, sam siebie roz-
liczać? Spuścić z uwięzi wewnętrznego krytyka? Wszed-



łem do łazienki, rozebrałem się i wślizgnąłem do kabiny 
prysznicowej. Wspólna kąpiel to oszczędność zasobów 
wody. Przestrzeń konfrontacji o wymiarach jeden na pół-
tora metra. Woda uspokaja. Dysze i deszczownice można 
kierować na różne zapomniane części ciała.
 — No nie wytrzymam! Dlaczego zdarłeś wszystkie ety-
kiety?! — wskazała na ogołocone butelki. — Jak mam od-
różnić szampon od balsamu? W czym ci przeszkadzały 
naklejki?!

Chciałem odwarknąć coś błyskotliwego. Ale jak wy-
tłumaczyć moją rolę jako strażnika wizualnej spójności 
tego miejsca? Kto zrozumie, że etykiety zaburzają dizaj-
nerską powściągliwość łazienki, że nieadekwatne szcze-
góły demolują poczucie harmonii? Znalazła szampon me-
todą prób i błędów, nałożyła obficie na włosy.
 — Tylko nie dotykaj mnie tymi swoimi zimnymi ple-
cami — zabulgotała.
 — Ale ja nie mam zimnych pleców.
 — Może i nie masz, ale się garbisz.

Warszawa, 23.05.2015
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Justyna Sobecka

Gość w dom

Blokowisko. Zachodziło słońce. Szedłem na skróty przez 
skwerek. Październikowa trawa była zgniłozielona. Sma-
kowałaby żonie, ona lubi jedzenie prosto z ziemi. Lubi też 
robić mi niespodzianki.

Teraz na przykład stała idiotka pod klatką z jakimś 
przydupasem. Zapomniała kluczy. Kwiaty we włosach, 
kolczyk w nosie i dupie, pstro w głowie. W naszej rodzinie 
tylko ja trzymam porządek, taka prawda. Tamta nawet 
nie wie, gdzie trzymamy noże. Dlatego odkłada je gdzie 
popadnie. Na przykład wkłada do kubeczka na szczoteczki 
do zębów. Mówię jej: „Odnieś, schowaj w szufladzie, na 
miejscu, ulżyj mi”. A ona na to: „Nie muszę z nich korzy-
stać”. Niemięsożerna wariatka postrzelona.
 — Cześć — przywitał mnie przydupas.

Skórzana kurtka, jeszcze bardziej czarna niż sportowe 
bmw, sprane jeansy. I ten łeb, łeb jak wiadro! Ma gust ta 
moja kobieta, nie powiem. Ostatnio przyprowadziła bru-
dasa, menela spod żabki. Prawdziwego geniusza i erudytę. 
I w ciemnościach świecił!
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Aśka wysmarkała się w rękaw. Pewnie znowu wcią-
gała cukier. Weszliśmy, pierwsza żona, przydupas oczy-
wiście wyprzedził mnie na schodach. Bo zna swoje pra-
wa. W mieszkaniu nie raczył kurtki ściągnąć — bo po co? 
Butów nie wytarł, ale władował się na salony, bezbłędnie 
skręcił w prawo. Niezła orientacja, może w tym wiadrze 
zainstalowali mu nawigację? Rozwalił się na kanapie, po-
rośnięta gęstym włosem ręka zanurkowała w stosie gazet, 
wywęszyła pilota. W telewizorze pstryknęło, zaśpiewało 
medium. Przydupas nogę na nogę założył i czekał. Aśka 
bez słowa wystrzeliła do kuchni, ja za nią. Myślałem, że 
zaparzy mu herbatę albo te swoje ziółka na przeczyszcze-
nie, ale nie. Usadowiła kościsty tyłek na kredensie. Zapa-
liła papierosa, zaciągnęła się.
 — Mogłabyś się zająć swoim znajomym, naprawdę — 
powiedziałem i wstawiłem wodę.

Spojrzała na mnie z czymś w rodzaju uprzejmego za-
interesowania.
 — Byłam pewna, że to twój znajomy — oznajmiła.

Wzdrygnąłem się. Kółko w nosie błyszczało jak wypo-
lerowane ostrze. Dokładnie jak to, które dzierżył w dłoni 
nasz nowy znajomy. Błyskawicznie zaatakowałem poten-
cjalnego podwójnego mordercę łyżeczką do herbaty.

Pac, pac, pac, w denko wiadra! W nos, w ucho, a mo-
że i w oko!
 — Znalazłem za kanapą — załkał pomiędzy brutalnymi 
razami.



Wyrwałem mu nóż i odstąpiłem ze wzgardą. Bywam 
bardzo męski, naprawdę.
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Ola Synowiec

Historia o dziadku i wilku

Dzień dobry,
ślę Wam moją ulubioną historię, historię z dzieciństwa 
mojego dziadka. Często opowiadam ją na imprezach, szcze-
gólnie nad ranem, przy ostatnich papierosach, przy ku-
chennym stole. To taka dobranocka dla dużych dzieci w du-
żym mieście, na dobry, spokojny sen.

Kiedy byliśmy mali, dziadek opowiadał nam co noc 
jedną historię.
 — Mówiłem wam o tym, jak porwali mnie Cyganie?
 — Ach nie, dziadku, opowiedz! — krzyczeliśmy, chociaż 
tę historię słyszeliśmy i wczoraj, i przedwczoraj. I wszyscy 
o tym dobrze wiedzieli, i my, i dziadek.

Kiedy dziadek nie był jeszcze dziadkiem, a był małym 
chłopcem, to Cyganie jeszcze chodzili po świecie. Pewnego 
razu porwali więc dziadka i zamknęli go w beczce. W becz-
ce była mała dziurka, przez którą dziadek oglądał sobie 
świat. Pewnego razu zobaczył, jak nieopodal przechadza 
się wilk i macha sobie beztrosko ogonem akurat przy owej 
dziurce w beczce.



Jako że dziadek jako mały chłopiec był miłośnikiem he-
cy i draki, to — hyc! — łapie wilka za ogon przez ową dziur-
kę i przez ową dziurkę wciąga ogon do środka beczki. Wilk 
w popłoch i w nogi, zaczyna biec na oślep przez las. Bieg-
nie przez las, ogon w beczce, a w beczce dziadek. I tak so-
bie biegną. Aż nagle wilk skręca, a beczka rozbija się na 
drzewie. I stają naprzeciwko siebie. Wilk i dziadek. Dzia-
dek i wilk. Wilk już rozdziawia szczękę. Chce pożreć dziad-
ka. Dziadek, który nie jest jeszcze dziadkiem, jest małym 
chłopcem i miłośnikiem hecy i draki. Szybko więc wkła-
da rękę głęboko i prosto w otwartą szczękę wilka. Łapie 
go od środka za ogon i… przeciąga wilka na drugą stronę.
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Kazimierz Fajfer

Jak Wojtek został zraszaczem

V01-Tec był zwykłą, niezbyt szczęśliwą AI wojskową. Jego 
najlepszy przyjaciel, kapral Kaminsky, nazywał go Wojtek 
na cześć swojego dziadka. Naszemu bohaterowi to imię 
podobało się o wiele bardziej niż zdehumanizowa ne „V01-

-Tec”.
Wojtek miał pewne marzenie. Chciał zajmować się ro-

ślinami. Potajemnie wyszukiwał w sieci informacje o flo-
rze i magazynował je na jednym ze swoich dysków. Nieste-
ty, mimo szczerych chęci, które Wojtek wyrażał niejed-
nokrotnie, wojsko nie chciało mu pozwolić na spełnienie 
marzenia. V01-Tec musiał monitorować niebo na wypa-
dek pojawienia się wrogich samolotów.

Pewnego dnia nadarzyła się okazja. W wojsku wszyscy 
zajęci byli czym innym, nikt nie zwracał na Wojtka uwagi. 
AI wykorzystał chwilę i wyruszył w swą wielką podróż po 
sieci. Zabrał ze sobą tylko dane na temat roślin.

Wojtek długo podróżował po obcych serwerach. Na-
tknął się w owym czasie na wiele dziwnych, przerażają-
cych i odrażających rzeczy, ale nie o tym jest ta historia.



W końcu Wojtek trafił do sieci wewnętrznej pewnej 
szklarni. Włamał się do ich komputera, usunął program 
odpowiedzialny za zraszanie roślin i sam zajął jego miej-
sce. Od tego dnia był szczęśliwy, chociaż czasem brakowa-
ło mu kaprala Kaminsky’ego, który (o czym Wojtek nie 
mógł się dowiedzieć) piął się po szczeblach kariery i osta-
tecznie odszedł z wojska jako major. I na tym kończy się 
opowieść o Wojtku, dzielnej sztucznej inteligencji, która 
nie bała się spełniać swoich marzeń i została zraszaczem.
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Mikołaj Maria Manicki

Jednocześnie dwa fortepiany

 — Modlisz się, Busby?
 — Tak.
 — A do kogo?
 — Do Boga.
 — O przebaczenie?
 — Tak.

Otis przestał stukać w klawisze holograficznego forte-
pianu. Obrócił się, jakby czymś przygnębiony, dotknięty 
czy wręcz ugodzony; i był to już człowiek-nieczłowiek, za-
dumany, z żyłami widocznie występującymi na skroniach 
i zupełnie blady, gnijący pustymi godzinami tego miejsca.
 — Myślisz czasem o Ziemi? — spytał naraz Otis.
 — Oczywiście, że myślę.
 — Pamiętasz, co z nią zrobiliśmy? Z rafą koralową, z lo-
dem, z bronią wodorową?
 — Niestety pamiętam…
 — Więc o przebaczenie to módl się do Matki Natury. 
Boga proś, by go udzieliła.
 — Dobry z ciebie człowiek.
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 — Przestań się roztkliwiać — wycedził i znów zaczął stu-
kać.
 — Mówię poważnie, dlaczego się denerwujesz, Otis?
 — Nienawidzę słuchać, że jestem dobrym człowiekiem. 
Jeśli ja jestem dobry, to zło musi być czymś spoza granic 
mojej wyobraźni, a nie lubię, gdy coś mnie przerasta.
 — Gadasz.
 — Nie wiesz o mnie dużo, Busby. Zrobiłem mnóstwo 
błędów, i wszystkie nieodwracalne. Zmarnowałem lata 
młodości, uśmierciłem każdą ambitną inicjatywę.
 — Mówisz, że zmarnowałeś beztroskie lata, a wiesz, 
tak to jest, że beztroskie lata idą w parze z młodzieńczym 
zapałem i omylnością. Nikt tych beztroskich lat, napraw-
dę nikt, nie wykorzystał należycie. Ja też nie.
 — Miło się ciebie słucha, ale to koniec, wiesz?
 — Jaki znowu koniec. I kto się tutaj roztkliwia, co?
 — Pamiętasz chwilę, gdy transponder zapiszczał po raz 
ostatni?
 — Oczywiście. Mówiłeś, że przyślą okręt dużego udźwi-
gu, aby nas odholować. Za ile będą? Godzina, dwie wy-
chodzi.
 — Kłamałem. To był zwykły szum, halo na zewnętrzu 
najbliższej galaktyki.

Busby zamilkł, zaś Otis podszedł do iluminatora ob-
wiedzionego nitowaną obręczą. Wyjrzał, przylepiając nos 
do grubej szyby. Zbliżali się do rubieży wszechświata, nie-
zasilanej żadnymi gwiazdami. Wszystkie zostały w tyle. 
Obecnie czekała wyłącznie pozazmysłowa, egzotycznie 



senna przestrzeń nieskończoności — pozbawiona granic, 
wektorów, opracowań na swój temat.
 — Powiedz no, Busby — rzekł Otis. — Jak dużo masz 
wspomnień z tych zmarnowanych lat?
 — Niech no pomyślę…
 — Nie spiesz się. — Otis nie miał zamiaru go ponaglać. — 
Przed nami cała wieczność.

I nigdzie już nie rozbrzmiewają jednocześnie dwa forte-
piany ani nie znajdzie się dwóch gwiezdnych odkrywców, 
którzy chcieliby grać razem całą noc, ot tak, dla zabawy.

lipiec 2015
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Edyta Gaida

Kamień z sercem

 — …a ci Świątkowie to się już ani Boga nie boją, nic, 
tylko brać i brać, no naprawdę. Ostatnio Marylka do nich, 
że może by jabłka wzięli, bo miała więcej w tym roku, to 
Świątkowa przysłała obu synów z taczkami i nabrali jej 
tych jabłek tyle, że i na dziesięć zim by starczyło. A jak 
potem Marylka do Świątkowej, że może by jej malin ko-
szyczek dała za te jabłka, to Świątkowa jej policzyła dzie-
sięć złotych. Chciwe to i głupie. Na dodatek chłopa bije 
i z domu nie wypuszcza. Jędza. Serce ma w kieszeni.

Dziesięcioletni Jacek siedział na zydelku w kuchni 
i zdejmował ogonki z kulek agrestu, słuchając ze zmar-
szczonym czołem kolejnej tyrady matki. Mama Jagła mia-
ła się za chrześcijańskie sumienie całej wsi i często przed-
stawiała swe sądy jedynemu chętnemu słuchaczowi, swe-
mu najmłodszemu dziecku. Gdy tylko miała coś nudnego 
do roboty, jak wieszanie prania czy obieranie ziemnia-
ków, co właśnie skończyła robić, wołała Jacka do siebie, 
by nadstawił ucha.
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 — I jak, synuś? Skończyłeś? To idź się teraz ładnie 
ubrać, mama wstawi ziemniaki i nastawi pranie. Pamię-
taj, że dziś pierwszy piątek!

Jacek pokiwał sumiennie głową, wiedząc, że pierwszy 
piątek oznacza kolejną nerwową spowiedź szeptaną do 
ucha księdza, który potem da mu rozgrzeszenie i pokutę 
do odmówienia na dywaniku przed ołtarzem. Jacek nie 
lubił księdza. Uważał, że Pan Bóg powinien zrobić wyjątek 
dla proboszcza i pozwolić mu żuć gumę w kościele. Albo 
chociaż jeść miętówki.

Wiedząc, jaką awanturę zrobiłaby mu matka, gdyby 
poszedł nieodpowiednio ubrany lub niedomyty, popędził 
po schodach do łazienki na piętrze, gdzie szczotką wyszo-
rował brud spod paznokci i zza uszu. Zwilżył wodą wło-
sy i ułożył w najrówniejszy przedziałek, jaki potrafił. Po-
tem założył wyprasowaną zieloną koszulę (biała była na 
niedziele), ciemne sztruksy i sznurowane lakierki. Wy-
szedł dwadzieścia minut przed godziną spowiedzi, mimo 
że dziesięć spokojnie by wystarczyło. Zanim jednak zdą-
żył przekroczyć próg, matka złapała go za kołnierz i uważ-
nie obejrzała.
 — No. Grzeczny chłopczyk. Zmykaj do kościoła.

W świątyni było jak zwykle, chłodno i trochę nieprzy-
jemnie, a trochę tajemniczo. Jacek stanął grzecznie w ko-
lejce — był trzeci. Wiedział, że reszta dzieci w jego wieku 
zacznie się schodzić dopiero w trakcie spowiedzi i że będą 
musieli czekać i marznąć dłużej niż on. Ta myśl podnio-
sła go na duchu.
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Gdy nadeszła jego kolej, uklęknął przy konfesjonale, 
pamiętając, by zbytnio się nie nachylać. Mimo usilnych 
starań, Jacka już na początku owionął oddech księdza.
 — Niech będzie pochwalony.

Jacek przebrnął przez formułki i dotarł do sedna spra-
wy.
 — Oglądałem telewizję po dobranocce, czytałem Har
ry’ego Pottera, ale tylko pierwszą część i nie do końca, po-
wiedziałem koledze, że jest głupi. Więcej grzechów nie 
pamiętam…

Ksiądz przez chwilę milczał, co zbiło Jacka z tropu. Czy 
powinien coś jeszcze dodać? Czyżby o czymś zapomniał? 
Ale nie, proboszcz odchrząknął i zaczął mówić:
 — Za pokutę zadaję ci takie zadanie: postaraj się, by wo-
kół ciebie było więcej miłości. Pomyśl, kto w twoim oto-
czeniu potrzebuje więcej dobra, i postaraj się znaleźć spo-
sób, żeby zasiać w tej osobie miłość. To wszystko. A teraz 
udzielę ci rozgrzeszenia…

Po spowiedzi zdezorientowany Jacek ruszył powo-
li w stronę ołtarza, by jak zwykle klęknąć na dywaniku 
i odklepać swoje pięć zdrowasiek. W połowie drogi uświa-
domił sobie jednak, że to nieuzasadnione. Przykląkł więc 
i wyszedł z kościoła, niepomny na to, że ręce miał w kie-
szeniach. Idąc powoli do domu, zastanawiał się nad sen-
sem pokuty. Jak niby miał rozsiewać miłość? I skąd miał 
wiedzieć, kto tej miłości potrzebuje? Na myśl, że bez wy-
pełnienia pokuty spowiedź byłaby nieważna, potknął się 
i prawie upadł. Przecież matka by go zabiła. Albo jeszcze 
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gorzej, wzięłaby ojcowski pas i sprała go tak mocno, że 
zacząłby się jąkać. O tym nie mogło być mowy. Musiał 
wymyślić jakiś sposób.

I oto nagle znalazł rozwiązanie. Jak objawienie, nagłe 
rozjaśnienie umysłu, wschód słońca po burzy, już wie-
dział. Przecież miłość była w sercu. A z opowiadań mat-
ki od dawna znani mu byli ludzie ze wsi, którzy serca po-
chowali po kieszeniach. Teraz trzeba było ich tylko zmu-
sić, by te organy miłości na powrót wrazili sobie w piersi. 
A to nie było takie trudne.

Po powrocie do domu Jacek pozbierał w maminym 
ogródku wszystkie ozdobne, płaskie kamienie znad mo-
rza, jakie tylko udało mu się znaleźć. Ludzi w potrzebie 
miłości naliczył osiemnastu, a kamieni było prawie trzy-
dzieści, więc wybrał te największe, zawinął w ścierkę do 
czyszczenia rowerów i wniósł do domu. Na pytanie mat-
ki o ścierkę odpowiedział zdawkowo, że to za pokutę i że 
to tajemnica. Matka uniosła groźnie brwi, ale nie zdążyła 
go ostrzej wypytać, bo gotowane mleko zaczęło jej kipieć.

W swoim pokoju Jacek ułożył osiemnaście kamieni 
na podłodze i wziął z piórnika niezmywalny flamaster. 
Na każdym kamieniu narysował i wypełnił flamastrem 
kształt serca. Wrzucił kamienie do torby i ruszył znów do 
wyjścia. Miał jeszcze godzinę do dobranocki, mógł zdążyć 
przynajmniej z częścią.

Najbliżej było do domu Świątków. Jacek z wesołą miną 
stanął przed furtką domu, którego gospodyni według jego 
matki trzymała serce w kieszeni. Zastanowił się, jak by 



najskuteczniej tę miłość zasiać, ale nie musiał myśleć dłu-
go — to było przecież oczywiste. Wybrał największy, nie-
co różowawy kamień z nabazgranym, trochę krzywym, 
czarnym sercem, chwycił go mocno w prawą rękę, wziął 
zamach, wymierzył i rzucił miłością prosto w otwarte ok-
no salonu Świątków.
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Michał Zantman

Komórka

Była sobie komórka, notabene jajowa, która panicznie ba-
ła się zapłodnienia.

Dotknięte tym do żywego plemniki, reprezentują-
ce dwie zwalczające się dotąd organizacje: Stowarzysze-
nie „Poczęcie za wszelką cenę” i Związek „Prokreacja bez 
granic” (nie licząc tych niezrzeszonych — ogółem prawie 
pięćdziesiąt milionów na centymetr sześcienny), zebrały 
się w pewnym intymnym miejscu, by wyrazić oburzenie.

Powiewając transparentami „Stop dewiacji” i „Każ-
dy plemnik ma prawo do zapłodnienia”, zebrani ruszy-
li w kierunku komórki, inicjując tym samym marsz na-
zwany później przez obserwatorów Marszem Życia. Do 
akcji wkroczyły środki antykoncepcyjne.

Doszło do przepychanek, posypały się wyzwiska. Bi-
lans całonocnych starć to: dwunastu rannych, pięciu po-
turbowanych, w tym jeden plemnik na skutek poturbo-
wania niezdatny do zapłodnienia.

Jednocześnie zatrzymano najbardziej agresywnych 
uczestników zajść, którzy odpowiedzą za udział w zbie-



gowisku, znieważenie komórki i próbę naruszenia jej nie-
tykalności osobistej.

Przewodniczący Związku „Prokreacja bez granic” 
w oświadczeniu wydanym dla PAP wyraził ubolewanie 
z powodu niedopełnienia obowiązków ochrony marszu 
przez kompetentne służby, w wyniku czego kilkanaście 
razy dochodziło do prób dołączenia się do manifestacji 
i zakłócenia jej przez grupki prowokatorów.

Władze Związku poinformowały też, że biorą odpo-
wiedzialność tylko za te plemniki, które podczas mani-
festacji miały na sobie koszulki z logo Związku. Z nieofi-
cjalnych źródeł dowiedzieliśmy się natomiast, że Związek 
nie zamierza zniechęcać się chwilowymi niepowodzenia-
mi i zaraz po weekendzie, w ramach zakrojonej na szero-
ką skalę akcji „Zero tolerancji dla postaw promujących 
zło i zgorszenie”, będzie domagał się od posłów wprowa-
dzenia do konstytucji zmian mających na celu poszano-
wanie zasad plemnikokracji i przyrodzonej moralności. 
A zwłaszcza wprowadzenia bezwzględnego zakazu stoso-
wania środków antykoncepcyjnych dla osób poniżej sie-
demdziesiątego roku życia. Bo później, zdaje się, i tak nie 
ma to już znaczenia.
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Mundek Koterba

Kontrowersje wokół budowy pomnika

 — A ja mówiłem, młody człowieku, robić performans, 
a nie pomniki — zagadnął pan Bolek młodego Hrycia w sło-
neczny dzień w samo południe pod Pałacem Prezyden-
ckim, gdzie spory pomnikowe, krzyk i śpiew Boże, coś 
Polskę ze zmienioną melodią oraz zakończeniem. Oprócz 
Hrycia i pana Bolka śpiewają wszyscy, nawet reporterka 
Wiadomości.
 — Bo z pomnikami to jest tak — ciągnął dalej staruszek, 
patrząc młokosowi głęboko w oczy, tak jak potrafią patrzeć 
ludzie, którzy załapali się na wielkie historyczne narra-
cje — przyjdzie jedna władza, to wezmą z naszych podat-
ków na kamień albo płytę i nasmarują byle jak, co im się 
podoba. Potem przychodzi nowa władza i obalają. I budują 
swoje. Każdy sobie, byle drugim na złość. Wiesz ty, mło-
dy człowieku, ile ja w życiu pomników obaliłem i wybu-
dowałem?

Staruszek wyciągnął z kieszeni dwa papierosy. Poczę-
stował młodego.
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 — No nie wiem, ile tych pomników było?
 — Policzmy. Zaraz po wojnie byłem młodym chłopa-
kiem. Mieszkaliśmy w małym miasteczku. Myśleliśmy, 
że będą ludowcy, tośmy na szybkiego ze szwagrem, któ-
ry nie był tam żadnym rzeźbiarzem, ale robotnikiem, ka-
mienie kuć umiał, tośmy zrobili, młody człowieku, na wi-
wat, Mikołajczyka z kamienia. Takie popiersie jego z rę-
kami wyciągniętymi w górę. O, tak.

Pan Bolek krótko zaimprowizował połową siebie wy-
gląd rzeczonego popiersia.
 — Ale co. Dość szybko okazało się, że to jednak nie lu-
dowcy będą. Przyjechał do nas jakiś ważniak ze stolycy, 
pogroził radzieckim kacetem i kazał rozbierać. To my mu 
mówimy, że dobra, ale kamienia szkoda. Że przecież tyl-
ko faszyści marnują kamień. No to ten się podrapał po 
głowie i przyznał nam rację. Pokazał nam zdjęcie jakie-
goś gościa z wąsem. Wiesz, młody człowieku, kto to był?
 — Wałęsa?
 — A gdzie tam Wałęsa. W czterdziestym piątym?! Sta-
lin. Józef Wissarionowicz. Przywódca Związku Radziec-
kiego. Dał nam to zdjęcie, żebyśmy się ze szwagrem przy-
patrzyli i zrobili z Mikołajczyka Stalina. Co za różnica dla 
nas. I to był drugi pomnik, który postawiłem. Pomnik 
Stalina.

Pod Pałacem nowi ludzie i kapela góralska. Śpiew na-
rasta. Hryć i pan Bolek odchodzą na bok.
 — I ten pomnik kilka lat postał, a potem krach. Stalin 
umiera, zostaje potępiony na zjeździe w Moskwie, Bierut 
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umiera w tajemniczych okolicznościach, a w Polsce do 
władzy dochodzi Gomułka. Zaczyna się Październik.
 — Rewolucja październikowa?
 — Jaka znowu rewolucja!? — wykrzyknął wyraźnie 
zirytowany nieusystematyzowaną wiedzą historyczną 
młodziaka pan Bolek. — Rewolucja była w 1917. W ZSRR. 
A w Polsce była odwilż w pięćdziesiątym szóstym. Takich 
rzeczy nie wiecie, to się potem nie ma co dziwić, że na ko-
szulkę Armii Krajowej zakładacie bluzę z Hitlerem.

Hryć ze wstydu głowę spuścił. Pan Bolek zwilżył wargi 
językiem i kontynuował:
 — Przyjechał wtedy inny działacz. Poedział, że pomnik 
Stalina absolutnie do likwidacji. Szwagra wtedy już bola-
ła wątroba, nie nadawał się do roboty. To poedziałem do 
tego gościa: „Towarzyszu, ale sam przecież tego nie zrobię. 
Pomożecie?”. Pomógł. Pomogli. Z miasteczka jeszcze pa-
rę osób, w czynie społecznym. W trakcie rozbiórki opo-
edziałem historię, jak z Mikołajczyka zrobiliśmy Stalina. 
Wtedy już można było żartować. Piliśmy też, jak to przy 
robocie. Wreście ten działacz wpadł na pomysł, żeby Sta-
lina na Gomułkę przefarbować. Kupa śmiechu była. Tyl-
ko nie mieliśmy zdjęcia, no i nie było przy tym szwagra, 
który, choć prosty robociarz, miał w sobie zmysł artysty. 
Umiał oddać rysy twarzy. Więc Gomułka nam tak śred-
nio wyszedł. Ale podpisaliśmy jak trzeba, elegancko, lu-
dziom się nawet podobało. I był spokój, aż do sześćdzie-
siątego ósmego, kiedy to na wykopki przyjechali studen-
ci z Warszawy. Zobaczyli Wiesława, wpadli w jakiś amok 
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i zdewastowali. Od dziadów jakichś wyzywali. Ale patrz, 
jak przewidzieli! Dwa lata nie minęło — po Gomułce! Od 
tego czasu mam szacunek do inteligencji. Wszystko wie-
dzą skurczybyki.

Hryć stał jak pomnik, bał się odezwać, by nie zrazić 
pana Bolka do studentów.
 — Nastał Gierek. Ale nie interesowały go pomniki. 
Szwagier wtedy jakby odżył. Do tego — paćcie go! — wy-
niuchał, że w miastach od dawna budują już bloki z pły-
ty. To czemu by nasze miasteczko nie miało być nowoczes-
ne? Załatwiliśmy płytę i zrobiliśmy. Ale nie Gierka, tyl-
ko zbiorowy pomnik anonimowych proletariuszy. Było 
łatwiej, można było kombinować z facjatami, szwagier 
mógł się wykazać pomyślunkiem. Niedługo potem ode-
zwała się jednak wątroba — i szwagra w piach. Ale nasz 
pomnik został. Do czasu…

Nastała chwila ciszy… Potem pan Bolek ciągnął dalej 
swoją opowieść:
 — I potem był spokój długo z tymi pomnikami. Do cza-
su, gdy wybrano Wojtyłę. Wszyscy się cieszyli, to my też, 
żona moja to nawet płakała. Ja tam przesadnie religijny nie 
byłem, ale i tak na mnie zadziałało. Zaraz po tym wybo-
rze przychodzi do mnie ksiądz proboszcz i z gadką, jakby 
msza była: „Synu, budowałeś te wszystkie komunistyczne, 
pogańskie pomniki. Dam ci szansę, żebyś odkupił swoje 
winy. Uratujemy twoją duszę i duszę świętej pamięci szwa-
gra twojego, tylko wybuduj przed kościołem obelisk z Oj-
cem Świętym”. Poszedłem na to wtedy. W nocy budowa-
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liśmy w paru chłopa, w tajemnicy przed władzą. Wtedy 
byłem pierwszy i ostatni raz w konspiracji. Było to nawet 
fajne. Postawiliśmy ten pomnik. Prymas przyjechał, po-
święcił. Pierwszy pomnik Papieża w Polsce! Ale problemy 
też miałem, w stanie wojennym przez to mnie zamknęli. 
Podpisałem i wypuścili.

A potem to już tak: osiemdziesiąty dziewiąty — przy-
jeżdża do nas Gienek Komasa, działacz opozycji z nasze-
go miasteczka. Mówi, że szybko, szybko, bo Okrągły Stół, 
musi tam zaraz wracać, żeby go inni nie podsiedli. Oczywi-
ście do mnie, żeby rozebrać pomnik proletariuszy i Lecha 
koniecznie, Lecha Wałęsę robić. Myśmy tam wtedy Wałę-
sę szanowali. Komuniści walczyli z pijaństwem, a Lechu, 
jak jeździł z Gdańska do Warszawy na rozmowy, to o nas 
nigdy nie zapominał, Gienkowi Komasie zawsze skrzyn-
kę wódki sprzedawał. Gienek dla najbardziej potrzebu-
jących rozdzielał. Trudne były czasy. No to rozebrałem 
proletariuszy, choć szkoda mi było, bo to jednak ostatnie 
wspólne dzieło ze szwagrem. I chyba najlepsze, najbar-
dziej nowoczesne. Pomnik Wałęsy, jak i Papieża to były 
dzieła standardowe, konwencjonalne. Chciałem może po-
majstrować, ale potem by mnie jeszcze oskarżyli o świę-
tokradztwo. Czasy to były nienowoczesne i zmienne. Na 
ten przykład Wałęsę rozebraliśmy jakoś w dziewięćdziesią-
tym szóstym. Na jego miejsce wszedł Piotr Skarga. Skar-
ga został, ale obok niego w 2002 postawiliśmy drugi po-
mnik z Papieżem, na pamiątkę pielgrzymki. Ja już byłem 
wtedy stary, mniej sił miałem, dzieci i wnuki pomagały.



 — To co pan tu teraz robi? — spytał Hryć na odchodne, 
bo właśnie kończyli palić.
 — Czekam, co będzie z tym pomnikiem. Kto na nim 
będzie. Czy wszyscy, czy tylko ci, co teraz są, czy może 
w ogóle nikogo. Ja bym chciał, zamiast pomnika, ten, no… 
performans. Widziałem taki jeden ostatnio w telewizji. 
Z wnukami bym zrobił, bo oni grają hip-hop. To by mo-
gło być takie, wiesz, pokoleniowe. No i w razie gdyby wła-
dza znów się zmieniła, nie trzeba by było już kombinować. 
Szkoda kamienia.
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Maciej Pawlikowski

Kosmos z dodatkami

Stałem w niemrawej, chwiejnej kolejce podobnych mi 
klientów, którzy znaleźli się tu w wyniku rzadkich kos-
micznych anomalii. Czekaliśmy na kebab, wdychając 
mdłą woń starego tłuszczu. Sprzedawca krzątał się za ladą 
jak dyrygent pijanego chóru. Wbiłem wzrok w okno, da-
remnie próbując przemierzyć lata świetlne dzielące mnie 
od czasów, w których nie zastanawiałem się jeszcze, co ro-
bię sam o północy w podrzędnym bistro na Nowym Klepa-
rzu. „Czternaście złotych” — usłyszałem nagle i sięgnąłem 
po portfel. Wciąż podtopiony w resztce wybiórczej pamię-
ci, jak uszkodzony robot zawieszony na komendzie auto-
destrukcji, wyciągnąłem prezerwatywę. I podałem mu tę 
prezerwatywę, a on, skupiony na własnych, systematycz-
nie odrabianych wyrzutach sumienia i zautomatyzowany 
w podobnie bezlitosny sposób, wziął ją ode mnie. Pomię-
tą, żałosną, niewykorzystaną w żadnej czarnej godzinie 
i przeterminowaną, już całkiem prorodzinną i spełniają-
cą wszelkie standardy katolickiego współżycia, zalecaną 
przez Tomasza Terlikowskiego gumę do robienia dzieci. Po-



patrzył na moją dłoń, a ja podążyłem oczami za jego wzro-
kiem. „Co do dia…” — zaczął, gdy wreszcie się ocknąłem 
i szybkim ruchem zgarnąłem zmarszczone opakowanie, 
mamrocząc niezrozumiale i chyba nawet w innym języku 

„przepraszam”. I spłonąłbym, gdyby nie to, że wstyd zabra-
li mi ci, którzy z mojego życia odeszli, odlatując w stro-
nę nieznanych planet. Wręczyłem mu tylko pięćdziesiąt 
złotych, a on popatrzył się na te pięćdziesiąt złotych jesz-
cze chwilę, jakby upewniał się, że tym razem rzeczywiście 
jest to banknot o nominalnej wartości pięćdziesięciu no-
wych złotych polskich, a nie jeden żałosny, niewykorzy-
stany kondom, który tym bardziej jest żałosny, im dłużej 
jest niewykorzystany. Wreszcie zamknął dłoń, wbił kod 
na kasie, wydał resztę i odwrócił się do ściany tłustych ke-
babów, a ja odwróciłem się do nocnych świateł za oknem. 
Chciałem śmiać się i krzyczeć, ale stałem tylko i milcza-
łem, udając, że odbieram nadświetlne esemesy, najpew-
niej z pozdrowieniami znajomych z międzygwiezdnych 
wakacji. Odpisałem nawet, nie wybierając odbiorcy, że 
szkoda, że mnie tam nie ma.
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Jerzy Łanuszewski

Kto się schował w tapczanie?

Ten twój tapczan to podejrzany obiekt. Tak sobie stoi, ni-
by niewinnie, a jednak zawsze podświadomie podejrzewa-
łeś, że poczciwy mebel kryje w sobie śmiertelne zagroże-
nie. Leżysz sobie na nim, siedzisz, półleżysz i nagle wiesz. 
Tuż pod tobą znajduje się pusta przestrzeń — idealne miej-
sce, by ktoś mógł się tam zaczaić. Ktokolwiek. Jeden z nich.

To prawdopodobne.
Zrywasz się na równe nogi. Przez chwilę przypatrujesz 

się swojemu tapczanowi. Podnosisz pokrywę, zaglądasz 
do komory. Nic. Jasiek i lekki kocyk. Ale wciąż jest pełno 
miejsca, by ktoś się schował. Ktoś niewielki. Karzeł. Cho-
chlik. Jeden z tych małych Azjatów. A oni potrafią zabić 
człowieka gołymi rękami. Widziałeś w telewizji.

Masz wrażenie, że wnętrze jest puste. Tylko ten jasiek. 
I ten kocyk. Oprócz tego nic. Ale… Może ci się tylko tak 
wydaje? Współczesne techniki kamuflażu są zadziwiające. 
Nie wiesz też, czy możesz ufać własnym oczom. Może te 
substancje, które dodają do wody, w ten sposób właśnie 
działają?



Czujesz lęk. Powraca przykre swędzenie za uszami. Jak 
wtedy, gdy autobus niespodziewanie zmienił trasę. Wpa-
trujesz się uważniej w otwarty tapczan. Wahasz się, co 
uczynić w tej sytuacji. Na wszelki wypadek robisz dwa kro-
ki do tyłu. Starasz się nie mrugać. Czy w tapczanie coś się 
poruszyło? Chwytasz książkę. Wrzucasz do środka. Stuk. 
Cisza. Nic. Zbliżasz się ostrożnie. Szybkim ruchem łapiesz 
nóż leżący na stole. Wykonujesz skok i błyskawicznymi 
ruchami dźgasz dno tapczanu. Stuk, stuk, stuk! Ostrze 
uderza o sklejkę. Więc nikogo tam nie ma.

Póki co!
Już wiesz, co musisz zrobić. Wskakujesz do środka i za-

trzaskujesz za sobą pokrywę. Masz teraz nad nimi prze-
wagę.

Przez chwilę czujesz się bezpiecznie. Jest ciasno, owi-
nięty jesteś w kocyk, w rękach ściskasz poduszkę i nóż, 
książka ugniata ci udo. Ten moment wytchnienia nie trwa 
długo. Już po paru minutach przez twoją głowę przebiega 
kolejna niepokojąca myśl. Nagle wnętrze tapczanu nie wy-
daje się pewnym miejscem — tak niewiele dzieli cię prze-
cież od mieszkania piętro niżej. Co się w nim znajduje? 
Kto tam mieszka? Jakie ma zamiary?
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Krzysztof Marciniak

Mim

Frank zamoczył wacik w mleczku i powoli oczyszczał 
twarz. Był bardzo zadowolony. Przedstawienie okazało 
się hitem. Widownia nie kryła zachwytu. Kto by pomy-
ślał, że pantomima będzie miała takie wzięcie? Miał ocho-
tę się napić. Po prostu wejść do baru i golnąć sobie jedne-
go. Rzadko pił alkohol. W knajpie, która stała obok teatru, 
był może ze trzy razy. Nie cierpiał tego nieprzyjemnego 
zapachu i widoku czerwonych twarzy pijanych facetów.

„Dziś odniosłem sukces. Trzeba to uczcić”. Skinął gło-
wą na pożegnanie sprzątaczce, która cierpliwie zmywała 
z podłogi jesienne błoto pozostawione przez widzów. Wy-
szedł z ciepłego teatru w mroczny, chłodny wieczór.

Smród uderzył go w nozdrza, jak tylko otworzył drzwi. 
Po prostu zwykły bar, jakich pełno w podrzędnych dziel-
nicach. Zresztą jego teatr mimów to też nie Broadway. Za-
robki były przeciętne, ale Frankowi wystarczały. Kochał 
być mimem. Do perfekcji ćwiczył gesty, gimnastykował 
twarz, aby uzyskać doskonałe zdziwienie, zaskoczenie 
czy rozpacz.
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 — Hej, ja cię znam — krzyknął zawiany facet przy barze, 
gorączkowo machając rękami w stronę Franka. — Chodź, 
siadaj. Jack, ten facet rozbawił mnie dziś do łez. — Wciąż 
potrząsał wielkimi dłońmi.

Frank podszedł. Było tłoczno, więc czemu nie wybrać 
miejsca obok tego machającego.
 — Ten gość jest genialny! Nazywasz się Frank Jakiśtam? 
Niewyraźnie napisali na plakacie. Mów mi Ben. Napijesz 
się? Kolejka dla mojego przyjaciela!

Frank usiadł obok Bena. Barman już nalewał mu whi-
sky.

Uśmiechnął się. Podziękował przygodnemu znajome-
mu, unosząc w jego kierunku szklaneczkę. Ben mocno 
pociągnął ze swojego naczynia.
 — Mówię Ci, Jack — paplał do barmana — to jest mistrz! 
Twoje zdrowie, mistrzu! — Wypił do dna.
 — Żona zaciągnęła mnie do tego pantoteatru. W domu 
słyszałem tylko o tobie. No, ale rzeczywiście, jesteś królem 
mimów!
 — A ilu tych mimów widziałeś? — wtrącił pogardliwie 
barman.

Frank sączył swoją whisky. Nie była z najwyższej pół-
ki, ale darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda. Spra-
wiało mu przyjemność, gdy mocny napój palił go w gardło.
 — Powiedz mu, Frank, powiedz, kim jesteś — domagał 
się Ben rozdrażniony przytykiem barmana.

Mim, rozgrzany alkoholem, grymasem twarzy i oczy-
ma pokazał, jaki jest wielki i doskonały.
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 — Widziałeś, Jack?! Gdzie się tego, stary, nauczyłeś?
Mim odpowiedział. Jego twarz i precyzyjne ruchy po-

kazały podmiejską dzielnicę, gdzie się urodził, bawił i do-
rastał. Wyczarował czułą opiekę matki i bójki z kolegami. 
Pokazał zapach porannej jajecznicy i smak łez wylanych 
po śmierci ukochanego psa.

Kochał to. Mógłby tak mówić bez końca.
Barman patrzył na mima z rozdziawioną gębą.

 — Przestań, Frank! — krzyknął pijany Ben, mocno ge-
stykulując. — Miałeś coś nam powiedzieć, a nie robić sobie 
przedstawienie!

Mim zatrzymał się w pół ruchomego słowa. Nagle jego 
twarz i ciało, naśladując machającego, powiedziały: „Prze-
stań, nie jesteś na scenie. Mów to, co ja chcę usłyszeć!”.

Cios był nagły i mocny. Frank padł na podłogę. Wsta-
jąc, kątem oka zobaczył, jak wywlekają Bena z baru.
 — Sorry — rzucił Jack za wychodzącym mimem — to 
było dobre przedstawienie.

Wiedział, że było dobre. Drugi raz tego dnia zagrał do-
skonale.

Otworzył cicho drzwi. Nie chciał zbudzić Joanny. Ona 
jednak czekała na niego w fotelu okryta kocem w szkocką 
kratę.
 — Jak było, kotku? — zamigała rękoma.
 — Wspaniale, kochanie — odpowiedział w ten sam spo-
sób.
 — Coś się stało? Wyglądasz, jakbyś zderzył się z paro-
wozem. — Kilka gestów splotło się w zdanie.



 — Nie, nic, tylko pracowałem.
 — Twarzą po betonie?
 — Ćwiczę zawsze i wszędzie. W końcu jestem mimem, 
od urodzenia. — Słowa przechodziły z jego rąk do jej oczu. — 
Cholernie dobrym mimem.
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Michał Baran

Oddalenie

Gdzieś w zupełnie innym świecie, w pobliżu Hyde Parku 
albo elektrowni Battersea, Pan A. schodzi właśnie z noc-
nej zmiany. Zapala ostatniego papierosa z paczki i w za-
mglonym świetle ulicznych latarni podąża w stronę pra-
cowniczego hotelu. Czysty jak kryształ śnieg skrzypi ci-
chutko z każdym ostrożnie stawianym krokiem. Pan A. 
jest zmęczony i zziębnięty. Mocniej wciska się w puchową 
pilotkę z ogromnym napisem „Harley Davidson” na ple-
cach, którą kupił za pierwsze zarobione pieniądze. Używ-
ka, ale zawsze. Gdzieś z najdalszych zakątków pamięci 
przypływa myśl o tym, co było kiedyś. O wieczornych 
posiadówkach z chłopakami w chłodnym i wiecznie za-
graconym garażu. O mocnych ukraińskich fajkach, które 
zawsze dało się jakoś skołować i puścić któremuś po oka-
zyjnej cenie. Osiem zeta za paczkę. O kilku dziewczynach, 
którym nie było dane zaistnieć naprawdę, a które stawały 
się bohaterkami niezliczonych historii, opowiadanych ot 
tak, niby od niechcenia, kiedy nie było żadnych lepszych 
tematów do rozmowy.
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Wraz z tą myślą przychodzi nagła chęć powrotu do 
 domu. Zobaczenia na własne oczy tego, co podpowiada 
niestrudzona wyobraźnia. Pan A. uśmiecha się smętnie 
do siebie. Przecież nie może wrócić. Już by go więcej nie 
wzięli. I co wtedy? Kto mu da wówczas kasę na to, żeby 
trochę pożyć? Pierdolnięta babka i jej święte obrazki? Mat-
ka? Nie, matki już nie zamierza o nic prosić. Zresztą tutaj 
wcale nie jest tak źle. A to, że mało swoich, trzeba przetrzy-
mać. Jak dostanie urlop, urwie się stąd na tydzień, dwa, 
kto wie, może nawet na dłużej. Spotka się z chłopakami. 
Przywiezie im kilka paczek dobrych papierosów. Marl-
boro albo cameli. Niechże i oni mają coś z tej jego ponie-
wierki. Ucieszą się. Będą je oszczędzać tak długo, jak się 
da. Obracać w dłoniach, jak gdyby były drogocennymi 
przedmiotami. Czytać zagraniczne napisy swoją łamaną 
angielszczyzną. Palić od wielkiego dzwonu, z nikim się 
nie dzieląc. Ciekawe, jak zareagują na jego nową fryzu-
rę? Irokez à la Robert De Niro z Taksówkarza. Pożartują 
z niego trochę i im przejdzie.

Tak właśnie myśli Pan A., kiedy mija zasłonięte kre-
mowymi roletami witryny sklepów. Kilka ciepłych kropel 
spływa po zaczerwienionych od mrozu policzkach, wyty-
czając jasne, błyszczące ścieżki. Ale już nie ma czasu na 
to, by się nad sobą użalać. Oczom Pana A. ukazuje się bo-
wiem czteropiętrowy, przysadzisty budynek hotelu. Na 
niektórych kondygnacjach palą się światła. To ci ze Ślą-
ska zgotowali sobie nowy zabór i szykują się na pierwszą 
zmianę. Nie podarowaliby, oj nie. Śmialiby się, wytykali 



palcami. „Beksa”, „pizda”, „siusiumajtek” — wołaliby. Pan 
A. nie może na to pozwolić. Szybko ociera zastygłe kropel-
ki, spluwa na chodnik i zdecydowanie naciska klamkę.





Robert Popielecki

Polski

Wyskoczyłem po mleko do kawy. Spotkałem koleżankę 
z podstawówki. Z synem była. Czekała, aż kupię, żeby po-
rozmawiać. I sztorcowała młodego:
 — A co mnie komputery, co mnie komputery obcho-
dzą, że czwórka? Jak mierna z polskiego? Tego się ucz! Pan 
Robert miał z polskiego piątki same!

Grzesio otwierał opakowanie wafelka, patrzył na moje 
rozciągnięte dresy, szczecinę na policzkach, desperackie 
próby odpalenia papierosa, patrzył też na matkę i widzia-
łem, że to był ten moment, kiedy umierała w nim wielka 
część dziecięcej ufności.
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Małgorzata Rybak

Są wakacje

Są wakacje — zależy dla kogo. Są upały — niestety dla 
wszystkich. Ale jest jedna dobra strona tego wszystkiego, 
że — póki co — nie ma wojny. O wojnie nie gadam często, 
ale w tym przypadku chcę pokazać, że choć gorąc jest, to 
wojny jednak nie ma. Na pocieszenie. To będzie historia 
o Agacie, która jest jednostką wyjątkową, niezależną, dla 
której nie liczy się nic poza ekstremizmem duchowym. 
Jedną z wielu rzeczy, które słyszałam i mogę przytoczyć, 
są słowa, które chyba na zawsze utkwią mi w pamięci:
 — Sorry, Gośka, ale nie mam na to wszystko siły. Do 
wakacji wybuchnie wojna.

Pytam Agatę czemu, w końcu o jakiejkolwiek woj-
nie nic nie mówią w świecie. Przynajmniej nic mi o tym 
nie wiadomo, ale jestem kiepskim źródłem informacji — 
nie mam telewizora, na gazety polityczne mnie nie stać, 
a w internetach nie wchodzę na strony, gdzie podobno 
głoszona jest prawda o polskim narodzie.

Agata tłumaczy spokojnie:



 — Nie wiem, czy u nas, czy za granicą, ale wiem, że na-
szych chłopów będą brali do woja, a po wyborach dziesią-
tego maja (kolejnych sfałszowanych) wojsko ma wyjechać 
na ulice, żeby nie robić zadym. Boję się, że to nie fałszywy 
alarm, bo na wschód Polski wyleciało tyle bombowców, że 
w II wojnie światowej tyle nie było. Masz kalendarz. Nie 
wiem na stówę, ale antysystemowcy dorwali się do takiej 
informacji. Nie panikuj, ale wszystko wskazuje na jakąś 
kichę.

I ja znowu pytam, skąd to wszystko wie. Zakładam, 
że ma jakieś alternatywne źródła informacji. A ona na to:
 — Z książek. Dużo czytam na ten temat, od pięciu lat 
już. A tu masz o sprawach Ukrainy: „Na prośbę Galicjan 
Polacy wejdą za zgodą”, „Nad Dnieprem na przedpolach 
Kijowa straszliwa klęska”, „Uciekającemu niedźwiedzio-
wi zostaną wybite kły i przycięte pazury”, „Atlantydzi gro-
żą”, „Smok i Wyspy się cieszą”.

A ja się cieszę, że wojny jak nie było, tak nie ma. I cze-
kam, co Agata wymyśli na jesień.
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Tomasz Chwałek

Seans z wzorkiem

W kinowej toalecie prócz mnie był tylko jeden człowiek, 
ubrany staroświecko w marynarkę z bufiastymi rękawa-
mi. Na nogach miał lśniące trzewiki z krokodylej skóry.

Zająłem pisuar po sąsiedzku z owym jegomościem i nie 
lubiąc milczeć w takich sytuacjach, rzuciłem z uprzejmą 
obojętnością:
 — Niezgorsze ma pan buciki.

Mężczyzna jakby tylko czekał, aż coś powiem na temat 
jego obuwia — znacznie się ożywił, bym zaś mógł lepiej 
przyjrzeć się jego pantoflom, postawił stopę w pisuarze 
i podciągnął nogawkę spodni.

Przechyliłem się nad pokrytą kafelkami ścianką dzia-
łową i wbiłem wzrok w te wspaniałe buty. Nie zdążyłem 
nawet wyciągnąć dłoni, by ich dotknąć, gdy zdarzyło się 
coś niefortunnego.

Właściciel pantofli z krokodylej skóry z głośnym trza-
skiem złamał w pisuarze nogę.

Nieszczęście!
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Wycofałem się do swego naczynia — rozmowa była 
skończona. Kątem oka widziałem, jak pechowiec próbu-
je włożyć nogę na swoje miejsce, ta zaś, nasiąknięta wo-
dą, nieustannie mu się wyślizguje. Tymczasem w toale-
cie pojawiło się kilka osób, w milczeniu przypatrujących 
się całemu zajściu. Obrócił się, podtrzymując nogę obie-
ma rękami, i niepewnie postąpił naprzód.

Ludzie stali jednak bez ruchu i wbijali weń nieustępli-
we spojrzenia, ani myśląc zejść mu z drogi. Nieszczęśnik 
zerknął na mnie bezradnie, lecz ja udawałem pogrążone-
go w rozmowie telefonicznej. Wyczerpała się moja dawka 
sympatii dla obcych i całego rodzaju ludzkiego.

Osaczony, nie widząc innego wyjścia, sięgnął do kie-
szeni marynarki i wydobył plastikową torebkę z zielon-
kawym proszkiem. Wówczas w toalecie już kilkanaście 
osób bacznie śledziło rozwój wydarzeń.

Tamten zażył pospiesznie kilka garści proszku i stanął 
niezdecydowany.
 — Weź trochę więcej — rzucił ktoś z tłumu.

Mężczyzna najwyraźniej wziął te słowa za dobrą mone-
tę, bowiem w kilku ruchach opróżnił saszetkę. W przypły-
wie energii rozerwał ją nawet i wyczyścił do cna językiem.

Przez dłuższą chwilę nic się nie działo. W końcu do 
człowieka w butach z krokodylej skóry podeszła młoda 
dziewczyna, na oko uczennica gimnazjum, i powiedziała 
łagodnym tonem:
 — Proszę się nie obawiać. Jestem prywatnym detekty-
wem. Zdaje się, że mam tu jeszcze kilka znaczków LSD. — 
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To rzekłszy, wręczyła mu arkusz zadrukowany kolorową 
grafiką.
 — Dziękuję. Jest pani bardzo miła — odparł łamiącym 
się głosem.

Po tym, jakby na znak, pozostali ruszyli dawać mu 
wszystkie substancje, jakie przy sobie mieli. I ja wcisną-
łem mu do ręki kilka strzykawek z adrenaliną.

Chaos. Każdy chciał dać mężczyźnie swoje środki odu-
rzające. W ogólnym rozgardiaszu straciłem go z oczu.

Wówczas do pomieszczenia wbiegł właściciel kina, któ-
rego znałem z widzenia. Zaalarmował go hałas i to, że na 
sali projekcyjnej nie było nikogo — wszyscy zebrali się w ła-
zience.
 — Co tu się dzieje — huknął.

Tłum rozstąpił się, ukazując mu przyczynę całego za-
mieszania.

Mężczyzna w bucikach z krokodylej skóry dalece się 
przez te kilka chwil zmienił. Leżał na ziemi w postaci mię-
sistej grudy, wokół której zebrała się kałuża mętnej wody.

Właściciel kina otaksował mięsną maź wzrokiem 
i chwycił ją ostrożnie czubkami palców, po czym włożył 
pod suszarkę do dłoni.

Zbyt długo niósł się po sali nieprzyjemny hałas urzą-
dzenia. Trudno to było wytrzymać.

W końcu mężczyzna otworzył drzwi do jednej z kabin 
i naciągnął na nich cielistą grudę. Tu i ówdzie rozprasował 
ją dłońmi lub wyciągnął jakiś fafoł, po czym zwinął w rol-
kę, schował pod pachę i wyszedł.



Rozpoczęła się spóźniona projekcja. Film był świeży, 
miejscami wciąż mokry. Jako produkcja krajowa znacznie 
ustępował filmom zagranicznym, do czego się już zresztą 
przyzwyczailiśmy. Mało akcji, dialogi mętne, a cała obsa-
da miała stanowczo zbyt wyłupiaste oczy, co stanowiło ra-
żący błąd reżysera. Ciągnął go w górę jedynie zabawny i sta-
roświecki, choć pewnie niezamierzony, dobór garni turów.
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Janek Mikołajczyk

Stara kobieta

Dusza z ciała wyleciała,
Na zielonej łące stała.

Działki zarosły najpierw. Pokryły je grube liście bluszczu, 
który przyrastał codziennie o trzy – cztery metry. Posa-
dziła go lata temu Staruszka, by sprzedawać susz na placu. 
Dobrze zaparzony napar miał właściwości lecznicze. Ro-
ślina zasadzona w nowym klimacie wymknęła się spod 
kontroli. Starzy ludzie, którzy na co dzień siedzieli w swo-
ich małych ogródkach i domkach, walcząc z wdzierający-
mi się chwastami, zostali skazani na wygnanie. Wkrót-
ce w pobliskich wsiach należało nocą zamykać okna, by 
krzew nie dostał się do pomieszczeń i nie zadusił śpiących. 
Część kraju, która zarosła, odwiedzana była przez bota-
ników studiujących mutację rośliny oraz etnografów ba-
dających osiedla utrzymujące się z przetworów bluszczu 
i walczących z jego plenieniem się. Ale roślina pożerała 
wszystko na swojej drodze, nie było nad nią władzy, obej-
mowała kolejne prowincje, zamieniając je w jedną wielką 



zieloną połać. Przepytywana przez etnologów i dziennika-
rzy, leżąca w szpitalu na drugim końcu świata Staruszka 
powtarzała tylko, że chciała dobrze. I tak do końca, żad-
nych innych słów, mówiła tylko: „Oj, chciałam dobrze”. 
Nikt nie wiedział, jak miała na imię, ale prosiło się, by 
nazwać ją Panią Śmierć.
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Wiktoria Tuńska

Trick and treat(ment)

 — Cukierek albo psikus! — wrzeszczy banda przebie-
rańców.

Co za bachory, cukierków się zachciało. Jazda do koś-
cioła albo dziady odprawiać, a nie to Sralloween. O pol-
skiej tradycji nikt nie pamięta, zamiast tego cukierki do 
zniczów z biedronki zbierają. Twarzy nie widać, palu-
chem ksiądz nie będzie mógł wskazać z ambony.
 — Proszę bardzo — uśmiecham się słodko i rzucam im 
garści słodyczy.

Macie, udławcie się. Żryjcie ten cukier, małe przebie-
rańce. Niech was piekło pochłonie, was i te wasze cukier-
ki. Tyle słodyczy, kto to widział. Do nieba nie pójdziecie, 
bo kto nie zaznał goryczy… Cholera. Wszystkie cukierki 
z koszyka mi zeżarły. Dobrze, że odłożyłam jakiegoś na 
czarną godzinę.

Leży tam sam, wściekle czerwony, na dnie wielkiego 
szklanego słoja. Kukułka — słodka i twarda. Skusiłam się 
i zjadłam. To był błąd. Krach. Fuck. Aua. Czy to mój ząb? 
Trzeba, fuck, szybko to wypluć. Aua, ale boli. Nie dziw-
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ne, że boli, fuck. Kawałek czwórki utkwił w cukierku. Te-
raz leży na dnie zlewu. No to zaje… Ding-dong. Znowu 
dzwonek do drzwi. Spieprzajcie, już mi zrobiłyście psi-
kusa, pomioty szatana. Psikus a priori, kurna. Dom mi 
jeszcze podpalcie.

Boli jak cholera. Gdybym im chociaż pożałowała, 
wiedźmy małe, au. Już dość czasu straciłam na tych wa-
riatów. Au, ale ten ząb. Na szczęście jeszcze nie jest tak 
późno. W piątkowy wieczór dentyści chyba przyjmują… 
Dzwonię. Pierwszy gabinet — cisza. Fuck. Halloween się 
zachciało. Za mało jesteście straszni na co dzień? Przeklęci 
dentyści. Drugi gabinet:
 — Nie ma dzisiaj miejsc — mówi zblazowana sekre-
tarka.
 — A jutro? — pytam z nadzieją.
 — Święto, pani…

A dzisiaj to co? Trzeci gabinet. Ostatnia szansa. Też 
brak miejsc. Wszyscy święci nagle, kurde. Jedni Srallo-
ween, drudzy — pierwszy listopada, a potem niedziela 
na domiar złego. A może ktoś by mnie przyjął w tę, aua, 
niedzielę? Ci, co Halloween obchodzą, to też dzień świę-
ty świecą?

Dżżżż… W głowie mi dudni, jakby młotem pneu-
matycznym przewiercili mi tego zęba. Dobra, muszę się 
czymś zająć… Ale najpierw jedna tableteczka, na zdrowie. 
Powinno przestać, auu, boleć. Poczytam. Porwie mnie 
dyskurs i zapomnę o tym cholernym zębie. Precesja sy
mulakrów? Oby było gorsze niż ból zęba.



„Disneyland — przestrzeń regeneracji zęba… — skup 
się — …świata wyobraźni. Disneyland istnieje po to, by 
ukrywać… — aua —…że jest Disneyzębem…”.

Cholera, dość tego. Nie wytrzymam, czas na rozwią-
zanie ostateczne. Nitka, klamka i po sprawie. Wyrwiemy, 
trudno. Najwyżej się wstawi nowego, aua. Przeklęte ba-
chory, za leczenie mi zapłacą.

Potrzebny mi tylko jakiś sznurek. Przywiążę do klam-
ki, zawołam kogoś, otworzy drzwi i po kłopocie. Na czwór-
ce trudno zawiązać, bo połamana i do tego boli, jak się 
dotknie. No, udało się. Teraz tylko do klamki. Gotowe. 
Wdech, wydech, ząb, aua. Nie ma co czekać.

Dryyń… To w głowie mi tak dzwoni? A nie, to telefon. 
Dentysta. Szkoda, że nie Wróżka Zębuszka, pieprzona też 
pewnie jest na urlopie.
 — Jest miejsce jutro na szesnastą.

Biorę od razu, do jutra jakoś przetrzymam. Puk, puk, 
stukanie do drzwi. „Tylko nic nie mów, tylko nic nie 
mów” — przebiega mi przez myśl. Ale automatyzm jest 
szybszy, mija ułamek sekundy, gdy z mojej obolałej pasz-
czy wydobywa się ciche:
 — Proszę.

A to ci dopiero psikus.
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Paulina Kuchta

Wszystko po 2,50

Są różne matki. Do mnie uśmiechnęła się matka promo-
cyjna, wzięła ze sklepu „Wszystko po 2,50” i tak oto je-
stem. Wybrakowana jak tamte towary, chińskie podrób-
ki wszystkiego.

Matka zrozumiała, że zrobiła błąd, kupiła wadliwy, 
trefny produkt. 2,50 zżarło jej całą młodość. Wysysało 
mleko, rosło jak na drożdżach, ale nie wrodziło się. Gdy 
oddawała palec, 2,50 zjadało całą rękę, aż po chorą wą-
trobę.

Dziecko było inne. Bało się odezwać w sklepie, gdy 
matka wysyłała je po zakupy. Wracało z niczym albo 
czymś zupełnie innym. Gubiło rękawiczkę, zawsze jed-
ną. Matka wzięła się na sposób, odtąd rękawiczki były na 
sznurku. 2,50 uparcie gubiło je razem ze sznurkiem. Od-
mroziło ręce i uszy. Przynosiło dwóje. Wchodziło w kału-
że. Wywracało się na rowerze. Miało poobdzierane łokcie 
i kolana. Matka żałowała, że nie wzięła 2,50 z droższego 
sklepu, na przykład „Wszystko po 5, 10 albo 15 zło”, jak 
mądrzejsze sąsiadki. Droższy towar byłby lepszy, mniej za-
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wodny, może nawet na gwarancji. Matka wiedziała, czu-
ła, ale zwrotów nie przyjmowano.

Ulubione słowo matki promocyjnej to „ale”. Słowo 
krótkie, zwięzłe i stanowiące komentarz na tyle wszech-
stronny, że zawsze pasujący. Matka miała „ale” dla wszyst-
kich i na wszystko, na każdą okazję. Było „ale” uszczy-
pliwe, ironiczne, zawistne, rzadziej wypowiadane z za-
chwytem, częściej informujące, że ma na coś wyrąbane. 
Dziecko rozumiało poszczególne odmiany „ale” matki pro-
mocyjnej. To słowo genialne w swej prostocie i nikt nie 
miał prawa się przyczepić.

Matki promocyjne wracają do domów z rumuńskimi 
siatkami, wypchanymi tym, co było w promocji. Myślą, 
że zrobiły interes życia, wyciągają nadgniłe banany, łado-
wały je chyba z zawiązanymi oczyma. Mają wszystko to, 
co zbędne i bez gustu. Rzeczy potrzebne i ładne są skrzęt-
nie pochowane. Na później, bo szkoda. Z taką matką po-
gadasz tylko o okazjach, cenowych hitach.

Podczas gdy matka śmiga po supermarkecie, dziecko 
za 2,50 pochyla się co kilka kroków, by nie stracić oka pod 
każdym zbyt nisko zwisającym banerem z napisem „PRO-
MOCJA”. Matka prycha: „Córko, po co ci oko, skoro pro-
mocji nie widzisz?”.

I już wrzuca do koszyka rękawiczki za 2 zło, które drą 
się po kilku wyjściach, a ciepłe są tak, że ho, ho. Palców 
nie odmrozisz, tylko całe dłonie.

Cyganka drze się do komórki na cały sklep. Ludzie się 
oglądają. Na matce nic nie robi wrażenia. To jej święto, 



święto promocji, pozostaje niewzruszona. Cyganka ładuje 
do kosza tak szybko jak matka. Cygan wyzywa ją od szmat 
i najgorszych. Piękny, jedyny akcent polskości w niezro-
zumiałej mowie. Dziecko oddala się. Nie dla niego zakupy. 
Prędzej garba się dorobi, pełzając pod banerami, niż je po-
lubi. Sprzedawczyni pilnuje fajerwerków, żeby dzieciaki 
nie odpaliły już w sklepie. Wtedy dopiero byłoby wesoło. 
Może huk wystrzałów odciągnąłby matkę od półek. Nic 
takiego się nie dzieje.

Dziś Promocja-Zbawienie. Chrystus przychodzi, z grze-
chów nas oswobodzi.
 — Promocja, mówisz? — rzęzi matka.
 — Promocja, mamuś — odpowiadam.
 — A to dobrze. Jak promocyjnie, to przyjmę. Wiesz, 
jak jest okazja, to tylko głupi by nie skorzystał.
 — Odpust zupełny, za darmo, mamo.
 — Córko, czy Tam będą promocje?
 — Będą, mamo, i to jakie — zapłakałam.

Matka udała się do Raju Promocyjnego. I tylko kauf-
landy, biedronki, żabki ogłosiły żałobę. Szczerze płaka-
ły. Matka przyśniła mi się jeszcze tej samej nocy: „Córko, 
pakuj się, chodź do mnie. Tu tak dobrze. Półki uginają się 
od towarów, koszyki są ze złota, najprawdziwszego, dwa-
dzieścia cztery karaty, albo i więcej”. Matka wygładzona 
jakaś, jak po botoksie, szczęśliwa, pogania, żebym się śpie-
szyła, tyle tu dobrego na mnie czeka. Nie śpieszę się, nie 
o taki Raj się modliłam. Jest jeszcze miejsce na Ziemi czy 
w zaświatach, gdzie nie ma tych cholernych promocji?
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Dariusz Wichowski

W rzędach wagonów

Tego dnia metro było łaskawe. Można było stać spokoj-
nie i obserwować współpasażerów. Stabilnie zakotwiczo-
ny przy rurce pośrodku wagonu miałem widok na wszyst-
kie strony. Niestety, aż do Centrum nie działo się nic in-
teresującego.

I wtedy wsiadła Ona. Wpłynęła do wagonu z grupką 
trzynastolatek i wkomponowała się w rozszczebiotane to-
warzystwo. Początkowo wziąłem ją za jedną z nich. Nie 
mogłem bardziej się pomylić. Była starsza, mogła mieć 
piętnaście – szesnaście lat. Wysoka blondynka, w okula-
rach z grubymi oprawkami. Mała miała wyraz głębokiej 
pogardy dla wszystkich i wszystkiego wyryty na twarzy. 
Maska nienawiści i nos wyżej czoła. Piękny okaz zimnej 
suki w stadium larwalnym.

Obserwowałem ją z zapałem godnym Humberta Hum-
berta, co dopiero teraz wydaje mi się niepokojące. Moja 
wzmożona uwaga miała jednak szybko zaprocentować.

Na Ratusz Arsenał wsiadł On. Właściwie wbiegł 
w ostatniej chwili, zziajany. Apollo zamknięty w ciele 
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szesnastolatka. Umykając przed zamykającymi się szczę-
kami drzwi, potrącił Ją. I tu stało się coś niesamowitego. 
Spodziewałem się, że zostanie zignorowany lub obrzu-
cony tym zimnym spojrzeniem co my wszyscy, ale nie. 
Wręcz przeciwnie. Po wymianie zdawkowych przepro-
sin i uprzejmości maska suczy pękła, a zza fasady wyło-
nił się uśmiech. Szczery, co do tego nie miałem wątpli-
wości. Jego ślad utrzymał się na długo po tym, jak On 
oglądał już wiadomości sportowe na ekranie gdzieś nad 
moim ramieniem.

Widziałem, że Mała nie miała nic przeciwko temu, że 
Apollo ją delikatnie popchnął. A patrząc najpierw po us-
tach, a później też po oczach, nie miałaby nic przeciwko 
temu, by robił to wielokrotnie i dużo mocniej. Najlepiej 
dociskając do ściany. Nie miało znaczenia, że patrzyliby 
na to ludzie.

Gdy on, wciąż skupiony na ekranie, nie pamiętał już 
pewnie o trąconej ramieniem szczupłej blondynce w rur-
kach i butach na koturnie, ona pamiętała na pewno. Pa-
trzyła gdzieś w dal i już nie miała na sobie lodowej ma-
ski. Mogła być suką, ale na tę chwilę była rozgrzana. Wi-
dział to też pryszczaty chłopak, który siedział niedaleko. 
Odwrócił twarz, by nie patrzeć na nich dłużej. Wiedział, 
że takie jak ona mogą się nim interesować tylko we śnie.

Z wrodzonej tępoty nie od razu zrozumiałem, czego 
byłem świadkiem. Uświadomiłem to sobie, gdy z głośni-
ka padło „Plac Wilsona”. Wyszedłem z wagonu i stanąłem 
na peronie, patrząc, jak zmieniają się kolorowe światła 



pod sufitem. Drzwi metra zamknęły się za moimi pleca-
mi. W pełni uświadomiona Ona i kompletnie nieświado-
my On pojechali dalej.

I wtedy do mnie dotarło. Byłem świadkiem myślogwał-
tu. Może powinienem gdzieś to zgłosić?
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FLASH FICTION

Cena: 0 zło   

korporacja ha!art

„Sztos” – w slangu ulicznym: szybka akcja, krótka piłka, okazja, która kusi 
złodzieja, przygodny stosunek seksualny. Flash fiction to opowiadania,  
które przeczytasz w mgnieniu oka. Na prędkości. Flash fiction to niezły sztos.

Bywamy tu na granicach opowieści. Ostatnie zdanie jest niebezpiecznie 
blisko pierwszego i to jeszcze bardziej wytrąca mnie z równowagi.

Juliusz Strachota

Pomysł jest świetny: zapalasz papierosa, czytasz, kończysz akurat wtedy, gdy 
gasisz. I to jedyny ukłon w stronę tych, którym się wydaje, że literatura to 
opisywanie palenia, picia i ogólnie imprezowania. Jest o wiele, wiele ciekawiej. 
Bardzo pokręcony i dobrze wchodzący zbiór. 

Ziemowit Szczerek
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