
ho, ho

pewnego dnia znieruchomiejesz na liczydle, paciorku.
jest taki dinks, który zamienia Êwiat∏o w

katar. w nosowe nonononono. i choruje si´, choruje.
a jednak nie zapomniano przeflancowaç snu na twoje

konto. nadchodzi ojciec koÊci, wyciàga dzieci z ziemi
i ka˝demu powiada:

twarz jest wahad∏em czasu
czas jest wahad∏em twarzy 
wahad∏a nie ma 

kiedy odchodzi, zostawia zniki.
sny zawsze wiedzà o nas wi´cej, ni˝ móg∏byÊ sobie wyobraziç. 

wi´c oto si´ zasklepi∏o. zasklepi∏o si´ i znów spotykasz widma.
ho, ho, jeÊli umiesz walczyç, trupy poproszà ci´ do

taƒca. ho, ho, policz swoje koÊci. 





RRoobbeerrtt   KKrróóll
ggoodd∏∏oo::  BBeeppoopp
III nagroda

Nocy bez Êladu poranka

Podobno bliskie mi jest umieranie. Podobno nie
ma w tym lepszych od Âlàzaków. Odk∏ada∏em to 
na potem, ale teraz ju˝ mog´, skoro wszystkim
leczyç si´ przysz∏o w Finlandii. Dlatego te˝ robi´

drugiemu, co tobie niemi∏e. A widzisz. A widz´.
Ale mi∏oÊç trzyma nas przy ˝yciu, jak sp∏awik
tafl´ wody spod spodu. Reszta to krótka linka
prowadzona pod przeciwnym katem, stukajàca

przychylnie o falochron w noc, która g∏uchnie
od nadmiaru wiatru. Linka wychylona na zachód.
Jak Odra Tomasza, która mia∏a kiedyÊ najwi´cej
Wroc∏awia w Europie. Potem si´ cofa∏a, to jednak

przeoczy∏. A mówi∏em, ˝e dziewcz´ce kosmyki
nieÊç b´dzie ku morzu. A by∏y to wianki zadbane, 
umyte, które tego lata wróci∏y powa˝nie zu˝yte.
Go∏´bie znosi∏y je do miasta na czytelne miejsca.

Zanim pójd´ spaç

Hop! Hop! By∏ tu kto? Spodziewamy si´ goÊci
z poleceƒ. Taksówka chyba zajedzie od frontu.
Wtedy pieniàdze pow´drujà za kominek, kolia
do puzderka, a suknia na wieszak. Jak widaç,

jest z nami Êwiat, który jeszcze stoi otworem.
Jest taki smak. Gdyby tylko s∏yszeli to klienci
na Harold Street. Ale nie s∏yszà. WieÊ taƒczy 
i Êpiewa. Miasto si´ próbuje wkupiç manierami.

A my im ogórki, prosto ze s∏oika i palcami.
Koper rzucamy pod nogi. Tyle naszego w tym 
powinowactwie. O poranku trzeba doglàdaç
toalet, zapanowaç nad kie∏kujàcym uczuciem,

a wieczorem nad pokojówkami z sàsiedztwa.
Oprócz tego sezon grzewczy w po∏owie i zimne 
poÊladki. A kuku, ch∏opaki, zostawili termos!
Nabieramy rumieƒców. Pi´knie jest googlowaç. 



MMiicchhaa∏∏  PP∏∏aacczzeekk
ggoodd∏∏oo::  aannuuss  mmuunnddiiaall
wyró˝nienie

obszarnictwo

teren wzbroniony
deptaç trawy/zieleƒ

zagro˝enie ˝ó∏tà s∏uchawkà w razie
nieuzasadnionego zg∏osiç s∏udze

!podzia∏u

bez patrzysz we mnie jak bez
za tobà przed nami bez my
oni bez nad bez pod

ja
ja

ty
albo

on.........................o?

wyst´pek w godzinach
zak∏ócanie surowo zbrojone

bez gdy mi ciebie bez mi∏oÊciernia bez
bliêniego swego biednego patrzàcego bez
uderzasz g∏owà w podbródek parapetu bez figury
patrzenia w okno za kimÊ odje˝d˝ajàcym machajàcym umierajàcym
bez ten tekst jest wyki(czo)wany bez telech∏on od ciebie

pozycja limitowana
ja 

+
ja                                     kogoÊ innego



RRaaddeekk  PPuullkkoowwsskkii
ggoodd∏∏oo::  IInnddiirreecctt  eennqquuiirriieess
wyró˝nienie

Meta. Traktat fizyczny

Zobacz: zbiór truizmów.
JesteÊmy z koÊci, mi´sa,
instynktów.

Zobacz: funkcje u∏o˝one
na tej podstawie.

[Wysnute z refleksji g∏´bszych,
ni˝ podglàdanie rozk∏adajàcej si´
Êmierci cia∏ w internecie, choç
tamto by∏o g∏´bokie do trzewi.]

Badania doÊwiadczalne potwierdzajà: 
9/10 obserwowanych zjad∏o, gdy poczu∏o
g∏ód, wykrzywi∏o twarz na skutek bólu
i oddali∏o si´, gdy zwietrzy∏o zagro˝enie.
Nieco niepokoi b∏àd statystyczny.

JeÊli mia∏byÊ wybór – utrat´ 
której z cz´Êci cia∏a
naj∏atwiej by∏oby ci zaakceptowaç?

30oC, bezwietrznie, nas∏onecznienie du˝e,
a ty naprawd´ myÊlisz o pogodzie.
Po okolicy b∏àkajà si´ psy – powoli,
niech´tnie. Sà owady.

Obserwuj oddech. Klatka piersiowa
podnosi si´, opada.

Spi´cia z biologià.
FizycznoÊç jest pomys∏em.

Prawdopodobnie tracisz,
odbierajàc to po swojemu.



PPaawwee∏∏  ¸̧eesszzcczzyyƒƒsskkii
ggoodd∏∏oo::  KKwwaazzaarr
wyró˝nienie

** ** **   

Wszystkim, czego si´ dotkniesz, zarzàdza Helios
w lnianych spodniach, kremowej koszuli i z kubaƒskim cygarem.
Pozwól zapomnieç mi o Skandynawii, zostawiç w tobie monet´,
˝eby mieç gdzie wróciç, kiedy kolejne lato rozerwie na strz´py
kwiaty, trawy i nadmorskie kurorty. Wtedy przyjd´, a niebo w tle
b´dzie powiewa∏o jak peleryna superbohatera Przypomn´
nazwy psyhodelicznych roÊlin, z ka˝dà przybywa∏o tobie imion.

Naucz mnie otwierania oczu przez nasze sny, ˝ebym móg∏ zobaczyç,
jak dzikie zwierz´ta i komety uk∏adajà si´ w nogach ∏ó˝ka.



KKrrzzyysszzttooff  KKlleesszzcczz
ggoodd∏∏oo::  BBeekkaass  kksszzyykk
wyró˝nienie

Wydeptywanie stolicy

Miasto pod plandekà, nieczynne, robione od nowa,
jak sàsiadka, co milczy na nasze dzieƒ dobry. Wsz´dzie
objazdy, kopalnia z∏ota albo ha∏da. Czekam pod Êcianà
deszczu, w pó∏Ênie pod czarno-bia∏ym pa∏acem

z kolorowej wizytówki. Gryz´ si´ jak spirytus z wodà,
przyk∏adam jak pi´Êç do nosa. Poznajcie si´: miasto,
to jest Krzysztof, Krzysztof, to jest miasto. Rozmowa
troch´ dziwna, prawie monolog, gdzieniegdzie uhm.

Win´ bior´ na siebie, nie mam ciÊnienia. Próbuj´ ˝artowaç – 
jestem jak ty, zbudowany z wielkich p∏yt. Mój „dom z ogrodem”
– plik worda. Wcià˝ zbieram kamienie na skalniak.
Wlok´ si´ przejÊciem podziemnym, spulchniam ziemi´. 

MMaacciieejj   RRaaÊÊ
ggoodd∏∏oo::  hhooll ii
wyró˝nienie

Ogó∏ zaj´ç

z drzew schodzà wprost na cudze ∏ona,
z korzenia prosto w s∏oƒce. Zachodzà 
jesienià, ale ˝adnej ich winy, gdy˝ jesieƒ
majà gdy zechcà. Tak wi´c nieco t´˝sze – 

– po rejestry chmur w rejestrach.
A sposoby mam pokr´tne, wi´c przystaj´,
albowiem warto i chyba nie wyzbyto si´

wiarygodnoÊci. I jakie masz jeszcze propozycje?
I o ocean pytasz, czy jeszcze o morze,

bo ja pyta∏em o zimno i o to odchyla∏em
g∏ow´. Drogie, zimne i szlachetne, jak
najnowsze konturki, wisienki i mira˝e.

Potem zahaczajà o nabrzmia∏e s∏oƒca,
przede wszystkim kolorem, dlatego
si´ wydajà ciàgle sprawdzane. 

(W toni myÊlà, przybierajà kszta∏ty,
jakie kto wymyÊli, jakie na bie˝àco)



JJooaannnnaa  LLeecchh
ggoodd∏∏oo::  TTrryyssttaarr
wyró˝nienie

Te Deum laudamus

Z koƒcem dnia przepad∏o gdzieÊ ciep∏o i teraz cisza wychodzi
na brzeg, zaczepiajàc pazury na piasku. Noc ju˝ zaczyna Êmierdzieç
od rzeki, mo˝e w koƒcu spadnie deszcz i coÊ mnie poruszy. Na razie
czekam. ¸awka si´ chwieje, ugrz´z∏a w b∏ocie. Podobno w nim tak˝e
siedzi g∏´bia, wystarczy dotknàç. Bia∏y go∏àb przypomina z ga∏´zi,

˝e jutro bóg b´dzie i ˝e b´dzie czuwa∏. Ale na kogo? Chwilowo nawet
nie trzymam si´ pulsu, od dawna nie podnosz´. Tylko podciàgam
pod siebie nogi, bo resztka zaspy pod spodem przypomina troch´ puch
mleczy, a troch´ bardziej padlin´. Choç podejrzewam, ˝e jednak bóg istnia∏
i ˝e by∏ jakàÊ nadziejà, to zawsze lepiej jest si´ zatroszczyç o suche skarpetki.

MMaarrcciinn  OOrrll iiƒƒsskkii
ggoodd∏∏oo::  MMyyddllaannee  ooppeerryy
wyró˝nienie

***

S∏oƒce przechyla na bok swój kud∏aty ∏eb, staruszki
rozchodzà si´. Po koÊciach pe∏zajà robaczki Êwi´tojaƒskie.
Na moÊcie znowu wypadek. Szklane blaty, oliwa z oliwek.
Wskazówka cofa si´ o sekund´. Trzask. I ˝elazo zaczyna

przemawiaç: kto spoglàda w rozgwie˝d˝one niebo, ten nie
zobaczy wi´cej ni˝ samego siebie. Potem celowniki tracà
ostroÊç, most zamienia si´ w molo. (Reszta, wÊród resztek
banalna – Êwiat∏a, czarne worki, jak w dominie).

Autobus bierze g∏´boki oddech i zabiera mnie na drugà
stron´. Duszna zieleƒ zaglàda do okien i kusi natr´tnym
szeptem: nikt bliski jeszcze nie wie, nikt bliski
jeszcze nie.



niegeniusz... ju˝

nie goƒ ju˝ za tym
co zat´skni∏aÊ
Êwita z tego Êwiata
wyswata ci´
to kosze rozkoszy
nie Êmie(r)ci gonimusu

animuszu pozbàdê si´
nie gaƒ ju˝ wagantko
kogoÊ kto kompromituje
si´ konformizmem
bàdê genialiczna Êliczna
co trwoni a przez to trwa

nie giƒ ju˝ wi´cej
albo giƒ w g´b´ nie w imi´
wymi´ Êwiata ssij pokornie
có˝ ˝e nie w smak
alergia na laktomundoz´
uleczalna wszak

a lek to
byç to

zamiast ja

KKrryyssttyynnaa  TTyyllkkoowwsskkaa
ggoodd∏∏oo::  PPEERRPPEETTUUAA  PPEETTIITT

wyró˝nienie



AAggaattaa  CChhmmiieell
ggoodd∏∏oo::  TTRRUUDDNNYY  KKLLIIEENNTT
wyró˝nienie

trzy rozdzia∏y o kie∏kowaniu

rysy i zadrapania, wàskie blizny chmur znaczà kierunek wielkiej ucieczki.

potem druty kolczaste deszczu. a kiedyÊ zapisaliÊmy si´ w chronologii zdarzeƒ jako drzewa,
genealogie snów, które przesta∏y byç pojedyncze i Êni∏y si´ ca∏ym ogrodom;
watahy szarych budynków przeciàga∏y przez nie, pustoszàc krajobraz Êwitu.
zakola ust dr˝a∏y, szarpane przez rzadko ∏agodniejàce pràdy;
patyki niesione ku s∏oƒcu, nasze zapa∏ki, przedmurza Êwieczek,
ucieka∏y – a˝ nieopatrznie, ∏owiàc je, wypadliÊmy na g∏´bokie wody.

tutaj Êwiat∏ocieƒ, dym z matowego szk∏a, ka˝de dost´pne zasieki. a kiedyÊ po nocy
czytaliÊmy trzy rozdzia∏y o kie∏kowaniu mi∏oÊci – jedyny podr´cznik botaniki, który
zmienia∏ si´ pod spojrzeniem; w trakcie czytania strony wi´d∏y, inne si´ rozrasta∏y,
pnàcza czepia∏y si´ w∏osów. wilgotne ∏ody˝ki przerasta∏y na wylot ∏upin´ cia∏a.

mieliÊmy tyle s∏ów do wypowiedzenia, by∏y jak nagle dojrzewajàce jab∏ka, które same
moszczà si´ w gnieêdzie d∏oni (musisz wyczuç ró˝nic´ w trzasku ogonka, nauczyç si´ myÊleç palcami).

Êmierç by∏a wtedy ma∏a i wàt∏a, puszcza∏a kaczki na jeziorze,
gdy wuj wskakiwa∏ w fale po jej lalk´, szmaciank´ o b∏´kitnych oczach,
z ca∏ej si∏y trzyma∏a go za przesiàkni´ty smo∏à r´kaw.

by∏o tyle przyczajonych wyrazów – ca∏e zast´py, zdania przechodzàce lini´ wiatru; ale kto o tym
pami´ta.
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