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Chodzi o to, jak papierosa po m´sku z dymem puszczaç. O tym ten rozdzia∏.
Prawdziwi m´˝czyêni nigdy nie u˝ywajà zapalniczek. W gr´ wchodzà jedynie zapa∏ki. Ca∏y

ceremonia∏ zaczyna si´ ju˝ od odpowiedniego zaprószenia ognia. Bo to jednak istotne, czy prze-
ciàgasz zapa∏kà po siarce od siebie, czy do siebie i czy potem uk∏adasz wiatrochron z ràk, czy
wtykasz p∏omieƒ do os∏ony od pude∏ka. Tu ju˝ mo˝na oszacowaç poziom testosteronu u
m´˝czyzny. Otó˝ najefektowniejszà metodà jest zapalanie zapa∏ki od siebie i natychmiastowe
budowanie wokó∏ niej ochrony z d∏oni. Wszystko musi si´ dziaç szybko. Ten sposób to maksimum
punktów, które mo˝na uzyskaç na tym etapie. Pozosta∏e warianty, w dowolnej konfiguracji, punk-
towane sà gorzej, ale w przypadku niesprzyjajàcych warunków atmosferycznych czasem lepiej
s∏abiej zapunktowaç, ni˝ wystawiç si´ na poÊmiewisko. 

Papieros powinien luêno zwisaç z warg. Obserwator nie mo˝e mieç wra˝enia, ˝e trzymanie
go sprawia m´˝czyênie trudnoÊç. Ma tak sobie dyndaç do czasu, a˝ znajdzie si´ w pobli˝u ciep∏a
palàcej si´ zapa∏ki, za gardà z ràk. W tym momencie twarz prawdziwego m´˝czyzny na chwil´
znika. Znika, ˝eby za moment pojawiç si´ w glorii i chwale. Bo oto dotychczas leniwie wiszàcy
papieros, w momencie gdy dotyka ognia, powinien zaczàç wykonywaç miarowe pionowe ruchy,
zsynchronizowane z zaciàganiem si´. Zaciàgaç si´ p∏ytko, jeszcze nie do p∏uc, dym wypuszczaç

szybko. I wreszcie, gdy koniec papierosa Êwieci ju˝ na pomaraƒczowo (kone-
serzy mówià, ˝e to kolor z∏oty), prawdziwy m´˝czyzna wykonuje prawdziwy
g∏´boki wdech. Mo˝liwe, ˝e to najpi´kniejsza chwila palenia. Ale prawdziwy
m´˝czyzna nie poprzestaje na tym, dopiero si´ rozkr´ca. Równolegle z pier-
wszym wdechem szybkim ruchem gasi zapa∏k´ i rzuca jà pod nogi. A teraz,
uwaga, kluczowy punkt – bo rzeczywiÊcie mo˝na dobrze zaczàç, ale gorzej kon-
tynuowaç i ju˝ zupe∏nie êle skoƒczyç.

W tym momencie prawdziwy m´˝czyzna musi (nie „powinien”, ale „musi”)
schwyciç papierosa palcem Êrodkowym i kciukiem. Nie wskazujàcym i Êrod-



kowym, broƒ Bo˝e jakàÊ jeszcze innà, mniej dobranà parà. Kciuk i Êrodkowy przodujà. Wskazujàcy
innà pe∏ni rol´, ale o tym za chwil´. Póki co, papieros jest usidlony w pewnym uÊcisku silniejszej
r´ki. Ta kwestia nie zosta∏a jeszcze poruszona, ale wydaje si´ to raczej oczywiste, ˝e trzyma zawsze
r´ka dominujàca.

Po pierwszym zaciàgni´ciu si´ trzeba chwil´ odczekaç. Póêniej powoli wypuÊciç powietrze i
ogarnàç Êwiat bezwzgl´dnym spojrzeniem. I czuç si´ wspaniale, ale to chyba oczywiste. Prawdziwy
m´˝czyzna wie, ˝e to jest dobre. I nigdy nie zaciàga si´ poÊpiesznie.
I broƒ Bo˝e regularnie. Nale˝y robiç zró˝nicowane odst´py pomi´dzy zaciàgni´ciami tak, ˝eby
inni nigdy nie mieli pewnoÊci, co si´ w danej chwili wydarzy. Prawdziwy m´˝czyzna jest
nieprzewidywalny.

By∏o obiecane o palcu wskazujàcym. Tak, on te˝ jest wa˝ny. Bo niezwykle istotnà kwestià do
rozwiàzania jest strzepywanie popio∏u. OczywiÊcie, nie dla prawdziwego m´˝czyzny. Ten wie, ˝e
wskazujàcy palec s∏u˝y tylko do dwóch rzeczy. Po pierwsze, do otwierania puszek (o prawdziwie
m´skim sposobie otwierania puszek w nast´pnym rozdziale). Po drugie – i na ten moment
najwa˝niejsze – do strzepywania popio∏u. Jak? Po prostu: gdy papieros odj´ty zostaje od ust,
wskazujàcy palec uderza lekko opuszkiem 

w nasad´ filtra. I tyle, popió∏ opada bez ˝adnego
problemu. 

Do omówienia pozostaje jeszcze technika
dzier˝enia papierosa w ustach. To bardzo
istotny moment, gdy˝ w∏aÊnie wtedy
najwi´kszy procent ludzi zauwa˝a, ˝e
m´˝czyzna pali (papieros trzymany w

r´ce i opuszczony do poziomu uda jest
najmniej widoczny, 
a wypuszczanie dymu z ust mo˝e zostaç
wtedy zinterpretowane jako skutek
uboczny niskiej temperatury). Papierosa

nale˝y przetrzymaç przez moment
mi´dzy wargami, mocno Êcisnàç 
i dosadnie possaç. R´ka na moment
opuszcza filtr, by za chwil´ jednak

powróciç. Dym wypuszczamy powoli,
koniecznie odczekawszy, a˝ papieros
zostanie od ust odj´ty. I tak a˝ do
koƒca. Do momentu, gdy ˝ar
dochodzi do napisu (napisu oczy-
wiÊcie pod ˝adnym pozorem paliç
nie wolno; czemu? – bo to nies-
macznie, zarówno jeÊli chodzi o
walory konsumpcyjne jak i o normy

spo∏eczne).
A koniec papierosowi mo˝na pi´kny zgotowaç. Bo choç

p∏onie uczuciem jedynie przez par´ chwil, to przyjaciel przecie˝. A kto
widzia∏ przyjaciela podeszwà przygniataç? Kto przyjaciela rozdusza,
rozciera czy topi? Kto? Na pewno nie prawdziwy m´˝czyzna. Bo on wie,
co to przyjaêƒ, jedyna wartoÊç na tym pod∏ym Êwiecie. Liczà si´ tylko
przyjaciele, a mi´dzy nimi w∏aÊnie dwudziestu oddanych towarzyszy. Nale˝y im
si´ szacunek. A jak go okazaç? Beznami´tnie, bez zb´dnych s∏ów i sentymen-
tów. Nale˝y po∏o˝yç dogorywajàcy papieros na kciuku i daç mu wolnoÊç wys-
trzeliwujàc go palcem Êrodkowym. ¸ukiem wysokim, strza∏em dalekim. I wzro-
kiem za nim podà˝yç. I tyle.



OOllaa  WWaassiilleewwsskkaa
Fragmenty mod-
nych dyskursów

#2
og∏aszam apokalips´, wi´c wyjmijcie oszcz´dnoÊci z banku. 
og∏aszam wy∏àczenie pràdu w rzekach, usuni´cie próchnicy z ziemi; w dniu, kiedy s∏oƒce zajdzie
w niechcianà cià˝´, zbierzemy si´ na placu, s∏uchajàc artystów z zespo∏u bajm.

id´ spaç, i lepiej, ˝eby Êwiat to przemyÊla∏.

#3
∏ord si´ jebie, choç wie, ˝e ∏atwo nie jest, nawet alarmy bombowe usta∏y o tej porze, a kiedy prze-
ciàgi przestanà wymiataç braç studenckà spod okien, to znak, ˝e nadchodzi wiosna, i chodniki
stajà si´ przejezdne, dla karetek, wrotkarzy i psów.

to koniec tego miejsca, typ przed nami zamówi∏ col´, wokó∏ kolarze w profesjonalnych strojach,
ten by∏ fioletowy, w∏aÊnie tak mo˝na wpaÊç pod samochód gdzieÊ w M∏awie, ale nie tutaj, gdzie
wszyscy mamy si´ na bacznoÊci.

bàdêmy bli˝ej ziemi, bratajmy si´ z geodezjà.

#9
Drogi A, nie bàdê przera˝ony. 

Sypiaj w rega∏ach, wàchajàc ksià˝ki, zjadaj przewodniki po Australii, wyklejaj
Êciany waranami, chadzaj z psami za r´ce, a j´zor gwiazd wyleje Ci z nieba
bram przes∏odzone mleko.



s∏owo si´ rzek∏o i tak byç nie mo˝e, nie pytaj czemu, mo˝e ma to zwiàzek z nieroz∏àcznym
zwiàzkiem,  this material touches the issue dymiàcych przeÊcierade∏ (i chuj). Niech marszczà si´
kasztany i kolana w parku, kolonizujà si´ dzikie pola wy˝szych szkó∏, starszy bracie w niewierze,
mog´ Ci prostowaç w∏osy co niedziel´, a i tak nie znaczy to nic, bo b´dziesz kiwa∏ si´ sam pod
obrazami monstrualnej soczystoÊci melonów. Tu ÊwiadomoÊç zawija z obrze˝y obietnic, it’s easy. 

Yeah yeah yeah, radzi Lennon, gej ten, który najlepsze Êmiertelne czasy prze˝y∏ zanim pozna∏
Yoko, Harrison mia∏ pi´tnaÊcie lat, gdy zaczyna∏ graç solówki w zespole, czy to znaczy, ˝e nie
mamy prawa ju˝ ˝yç, czy to znaczy, ˝e nie wolno przeklinaç? 

Drogi, kochany A, kasztany zaiste marszczà si´, te ma∏e kurewskie objawy nadciàgajàcego
szaleƒstwa.

#13
NAUKA JEST NAJWY˚SZYM DOBREM CZLOWIEKA. TO W NIEJ REALIZUJÑ SI¢ NASZE
CELE, NASZE SENSY, A W D¸U˚SZEJ PERSPEKTYWIE ˚YCIE WIECZNE, NIEWYKLU-
CZONE, ˚E TAK˚E NAST¢PNE. NAUKA JEST NAJWY˚SZYM DOBREM LUDZKOÂCI,
ÂWIATA I GALAKTYK JESZCZE NIE ODKRYTYCH. DZI¢KUJEMY CI NAUKO ZA WYE-
DUKOWANIE NOWEGO TYPU WYKSZTA¸CONEGO SKURWIELA. LUDZKOÂå
DZI¢KUJE NAUCE ZA JESZCZE BARDZIEJ WYMYÂLNE SPOSOBY ZN¢CANIA SI¢ NAD
SOBÑ. NAUKA JEST NAJWY˚SZYM DOBREM KULTURY, RELIGII I METAFIZYKI.
NAUKO, BÑDè Z NAMI, BÑDè JAK NAJD¸U˚EJ! NAUKO, NIE WÑTP W NASZE
MYÂLENIE, BÑDè NASZYM WZOREM, A ZAPEWNIMY CI DO˚YWOTNIE ZNI˚KI NA
WSZYSTKO I MACJAB¸KO W ZESTAWIE.

#16
Zdarzy∏o mi si´, ˝e na mocy powszechnego chuizmu ze˝ar∏o mi ca∏à
korespondencj´.

Te idee sà b∏´dne. Widzia∏am to. Widzia∏am! Za 100 tygodni czy 20 minut.
Wstaj´ i mówi´: te idee by∏y b∏´dne. Wstaj´ i mówi´: reakcje by∏y przesadzo-
ne. Zachowania nieczytelne. Pomys∏y zaprz´gni´te z nieprawid∏owych
wniosków.

JeÊli chodzi o Bibli´, to wszyscy wiemy, ˝e kolejna ksià˝ka tego autora b´dzie
o wiele lepsza. I sàdz´, ˝e nie zapomni nas pozdrowiç na koniec. 



Gra z cynizmem [28 stycznia 2009]

zz  JJaassiieemm  KKaappeellàà  rroozzmmaawwiiaajjàà  MMaarriiaa  CCyyrraannoowwiicczz,,  BBeeaattaa
GGuullaa  ii   MMiicchhaa∏∏  KKaasspprrzzaakk

MC: Zacznijmy mo˝e od Wst´pu dla czytelniczek.
JK: To jest kryptocytat z Choromaƒskiego, który stwierdza na kartkach którejÊ ze swoich powieÊci,
˝e pisze g∏ównie dla kobiet. Bardzo urocze wyda∏o mi si´ to samoograniczanie sobie audytorium. 
MC: Zale˝y ci na tym, by kobiety czyta∏y twoje ksià˝ki, czy to tylko gra?
JK: Jasne. Podobnie jak zale˝y mi, ˝eby czytali je m´˝czyêni. A jednoczeÊnie trzeba powiedzieç, ˝e
nie jest to ksià˝ka dla wszystkich, a mo˝e wr´cz dla nikogo.
MC: Korzysta∏eÊ z bloga, piszàc t´ powieÊç?
JK: Nie, chyba nie.
MC: Bo niektóre fragmenty sà przytaczane z tomu ˚ycie na goràco. Pisa∏eÊ jednoczeÊnie wtedy
powieÊç i stàd one si´ tam wzi´∏y?
JK: Nie. PowieÊç pisa∏em póêniej. Ale które fragmenty?
MC: Na przyk∏ad fragment, kiedy Eligiusz rozmyÊla, ˝e nie mo˝na go sprowadziç do jednego
organu.
JK: A tak, prawda. Mo˝e po prostu myÊla∏em wtedy o tych samych rzeczach. Pewnie jestem
w∏asnym epigonem.
BG: By∏eÊ zadowolony z promocji ksià˝ki w Krytyce Politycznej?
JK: Na promocj´ w Krytyce mieliÊmy zaprosiç Dod´, ale nikt si´ nie odwa˝y∏ do niej zadzwoniç.
Chcia∏em te˝ zaprosiç Magd´ Miecznickà, ale nie zgodzi∏a si´ przyjÊç. Mia∏em równie˝ pomys∏, by
zorganizowaç taki panel m´ski, ˝e b´dzie Âwietlicki, Czerski, Dehnel – panel z moich oficjalnych
wrogów.
MC: To sà twoi wykreowani wrogowie?
JK: Nie wiem, na ile w ogóle sà moimi wrogami. Z Piotrem Czerskim to sprawa si´ ciàgnie, odkàd
poszliÊmy na piwo i ja w wyniku tego skoƒczy∏em z procesem, ˝e je˝d˝´ w stanie nietrzeêwym na
rowerze.



Wi´c na Jana znajdowa∏ si´ pierwszy Pi´kny Pies, w którym ró˝ne
harce by∏y odprawiane przez m∏odych poetów, którzy mimo czterech
dych na karku wcià˝ duchem sà m∏odzi i wcià˝ sà ˝o∏nierzami. Ach,
te prochowce, parki i bojówki poety Barana. Ach, te czarne
swetry, wytarte sztruksy i chlebak poety Âwietlickiego. Ach, ten
surowy styl i kurtka z demobilu poety Biedrzyckiego. Kiedy
przyjdà podpaliç dom... b´dà gotowi nasi poeci, z kufra na
strychu wyciàgnà karabin po dziadku i ruszà na barykady. Nawet
poeta Zagajewski, który taki, wydawa∏oby si´, poczciwy – lubi
spacery po krakowskim ogrodzie botanicznym oraz odwiedzaç lokalne
zabytki, na przyk∏ad lanckoroƒski zamek. Nawet on wie:
„Przydzielono mnie / do piechoty, do drugiego pu∏ku synów /
ojczyzny, czyÊciliÊmy broƒ i s∏uchaliÊmy / pokojowych przemówieƒ
/ wcià˝ trwa∏a wojna”. Trwa∏a i trwaç b´dzie. Poeta Zagajewski
nie bywa w Pi´knym Psie, a szkoda. Kombatanci powinni trzymaç si´
razem. W Pi´knym Psie mo˝na wi´c by∏o spotkaç m∏odych poetów oraz
ich kochanki. ˚on raczej nie posiadajà albo trzymajà je w domach,
bo przecie˝ jest wojna, a na co ˝o∏nierzowi si´ ˝eniç, a skoro
ju˝, to lepiej trzymaç ˝ony w domu, ˝eby nie zgin´∏y w pijackim
boju. Musi ktoÊ przetrwaç i w pieÊniach dzielnych ˝o∏nierzy wych-
walaç. Musi ktoÊ przynosiç pociech´, gdy zm´czeni wracajà do
domów.



BG: Za to z Dehnelem pok∏óci∏eÊ si´ w Lampie.
JK: Tak, podszczypujemy si´ nawzajem. Ju˝ nie wiem, kto zaczà∏. Ja uwa˝am, ˝e nale˝y si´ k∏óciç,
jak ma si´ inne zdanie. Mi troch´ brakuje takich k∏ótni. Na zasadzie ˝artu napisa∏em tekst o
Dehnelu, nie czytajàc ˝adnej jego ksià˝ki. Chwali∏em si´ tam, ˝e nie czytam tego, co mnie nie
interesuje, a i tak to krytykuj´. To by∏ performance. 
MC: Mi si´ to bardzo podoba. Pokaza∏eÊ z takà fajnà bezczelnoÊcià, ˝e mo˝na pisaç krytyk´, zaj-
mujàc si´ wy∏àcznie image‘em pisarza. Z∏ama∏eÊ te˝ tabu recenzenckie, bo si´ przyzna∏eÊ, ˝e nie
czyta∏eÊ.
MK: Jak pami´tam, uderza∏eÊ raczej w poetyk´ Dehnela, a nie w wizerunek.
JK: W wizerunek te˝. Dehnel ma takà u∏adzajàcà postaw´, ˝eby byç grzecznym. Mo˝na go
zaprosiç do programu Kawa czy herbata i mieç pewnoÊç, ˝e b´dzie si´ zachowywa∏. A na jego
spotkanie autorskie mo˝na wziàç i cioci´, i babci´ – bez strachu, ˝e wyjdà obra˝one.
BG: Ale chodzi∏o ci te˝ o jego dzia∏alnoÊç na nieszufladzie.
JK: Nie czytam ju˝ prawie nic na nieszufladzie. Wydaje mi si´, ˝e nieszuflada by∏a kiedyÊ
ciekawszym miejscem. By∏y tam ró˝ne osoby z ró˝nych Êwiatów i si´ jakoÊ dogadywa∏y. A potem
przyszed∏ Dehnel i zrobi∏ porzàdek. Teraz zosta∏ tylko on i trolle.
BG: Dunin ch´tnie drukowa∏ t´ k∏ótni´, bo brakowa∏o mu sporów.
MC: Ale dzia∏a na dwa fronty, bo przecie˝ podoba mu si´ poezja Dehnela.
JK: No pewnie. Ch´tnie wydrukowa∏ ten mój tekst, a potem mówi∏, jakie to ˝enujàce.
MC: Ty te˝ wzià∏eÊ udzia∏ w grzecznym spotkaniu – z okazji reaktywacji kawiarni Pod Pikadorem.
Ta sytuacja by∏a archaiczna – artysta kpiàcy z filistra, który jest zadowolony z tego, ˝e artysta kpi z
jego filisterstwa.
JK: Mam nadziej´, ˝e to dzia∏anie by∏o jednak troch´ subwersywne. Choç w∏aÊciwie to te sytuacje
mnie upupiajà. Trudno w takiej chwili nie byç troch´ st∏amszonym, jak ktoÊ organizuje ci obcà
przestrzeƒ – stawia Êwieczki, drzewka, robiàc z ciebie kogoÊ innego. A z drugiej strony nawet w
takiej przestrzeni mo˝na coÊ pokazaç.  
MC: Podobnie jak Dehnel pe∏nisz rol´ prowokatora, tylko inaczej.
JK: Nie wiem, czy Dehnela mo˝na nazwaç prowokatorem. Bo kogo on prowokuje? Dresiarzy na
PowiÊlu? Nawet oni pewnie raczej si´ z niego Êmiejà, ni˝ nim przejmujà. Mnie denerwuje raczej
nie sam Dehnel, tylko kultura, która z radoÊcià propaguje wtórnoÊç, mia∏koÊç i kicz. A Dehnel na
tym p∏ynie. Zrozumia∏bym, gdyby dali paszport Polityki, czy KoÊcielskich jego babci, ale tak...  
BG: A w twojej ksià˝ce – co jest ewidentnà prowokacjà?
JK: Chyba wszystko, poczàwszy od tytu∏u, wst´p, ok∏adka. 
MK: No w∏aÊnie, dlaczego do tej ksià˝ki do∏àczona jest prezerwatywa, skoro stosunek seksualny
nie istnieje?
MC: To jest pytanie, którego nie powinniÊmy zadawaç, bo wszyscy je b´dà zadawaç!
JK: Do∏àczenie prezerwatywy jest ˝artem. Choç dla mnie by∏o troch´ szokiem, ˝e tak bez proble-
mu zupe∏nie to si´ uda∏o za∏atwiç. Mo˝na doszukiwaç si´ w tym jakichÊ metaforycznych znaczeƒ –
czy stosunek seksualny mo˝e, lub mi∏oÊç, mo˝e istnieç przez plastik.
BG: To jeszcze jedno g∏upie pytanie: co przedstawia ok∏adka? 
JK: To jest tajemnica. Ale inspiracjà mia∏a byç wagina.
MC: Choç przypomina te˝ mózg.
JK: Jest tak zrobione, ˝eby nie by∏o wiadomo, co to jest.
MC: Tytu∏ nawiàzuje oczywiÊcie do Lacana...

JK: Na zasadzie mody na Lacana. Taki prowokujàcy tytu∏ pomaga si´ te˝
ksià˝ce sprzedaç. Z poczàtku mia∏ byç tytu∏ „Jebaç policj´”, ale to nie
przesz∏o. Marecki si´ ba∏, ˝e hip-hopowcy si´ obra˝à, bo majà do tego
prawa autorskie. No a ten tytu∏ ma co najmniej kilka mo˝liwych odczytaƒ. W
takiej najprostszej wersji chodzi o niespe∏nienie; ˝e to, co jest, nie jest tym,
czym powinno byç.
BG: Bardzo dobrze, ˝e nikomu nie pozwalasz si´ tu spe∏niç. Dzi´ki temu jest
szansa na kontynuacj´.





JK: Jest nadzieja.
MC: Zastanawia∏am si´ nad tym, czy twoi bohaterowie Eligiusz i Wojtek nie sà przypadkiem ilu-
stracjà dwóch postaw, o których za Lacanem wspomina èiêek w Przekleƒstwie fantazji: lewicowego
b∏azna i prawicowego ∏ajdaka. B∏aznem by∏by oczywiÊcie Eligiusz. Prawicowy ∏ajdak to Wojtek czy-
tajàcy No logo i p∏aczàcy nad dzieçmi pracujàcymi w fabrykach korporacyjnych.
JK: Wojtek jest takim fundamentalistà, bo chcia∏by mieç prawd´, rzeczywistoÊç, którà mo˝na poz-
naç, mo˝na mieç. Jest przedstawicielem kantyzmu, filozofii konserwatywnej. A Eligiusz jest nietz-
scheanistà, postmodernistà.
MC: Jednak Wojtek jest w stanie tylko rozpaczaç nad z∏em, nie potrafi dzia∏aç i wreszcie koƒczy
samobójstwem. Eligiusz zaÊ potrafi znaleêç korzyÊç dla siebie w systemie, nawet jeÊli trwa to krótko,
potrafi jakby go oszukaç, mimo ˝e system tego nie zauwa˝a, ale on czerpie z tego satysfakcj´ dla
samego siebie. 
JK: No tak, staje si´ cyniczny. W sumie od poczàtku taki jest. A Wojtek jest fundamentalistà w
swoim p´dzie do prawdy, w tym, ˝e chcia∏by, by coÊ by∏o naprawd´, bo on nie ma ˝adnej
pewnoÊci.
MC: Jego wspó∏czucie dla ofiar wspó∏czesnoÊci jest zapoÊredniczone. Prze˝ywa cierpienie za tych,
którzy cierpià, a nie sam z siebie cierpi. 
JK: No bo to te˝ jest troch´ taka tragedia tego rozdarcia, ˝e nic nie mo˝na zrobiç. On cierpi
naprawd´, bo jest przera˝ony tym, ˝e nie mo˝na cierpieç naprawd´. 
MC: Twoja ksià˝ka jest rozpi´ta mi´dzy dwoma mottami. Jedno mówi o banalnym pragnieniu
rzeczywistoÊci – potrzebie sensownego jej odczuwania, które sta∏o si´ niemo˝liwe, bo uwik∏ane jest
w pozornoÊç wszystkiego, a drugie – z wiersza Andrzeja Szpindlera – o banalnej rzeczywistoÊci
pragnienia, jakie ka˝dy w g∏´bi siebie ˝ywi. One sà powiàzane ze sobà, bo pozór budzi pragnie-
nie podszewki, a podszewka Êwiadczy o pozorze. I o tym wcià˝ dyskutujà twoi bohaterowie.
JK: Zgadzam si´. Pi´knie to uj´∏aÊ. 
MK: Wydaje mi si´, ˝e obydwie te postawy sà fa∏szywe. W przypadku Eligiusza, który pisze ksià˝k´
o multikulturalizmie...
MC: Eligiusz pisze t´ ksià˝k´ – Stosunek seksualny nie istnieje – którà w∏aÊnie czytamy. To chyba
wa˝ne.
MK: No tak. Ale mówi, ˝e pisze ksià˝k´ o dy˝urnych tematach lewicowych: postkolonializmie,
posthumanizmie...
MC: To obÊmianie modnych tematów literatury tzw. zaanga˝owanej. 
JK: OczywiÊcie.



– A co z twojà ksià˝kà?
– Dobrze. Ca∏kiem dobrze. Mam ju˝ ponad sto tysi´cy znaków i kilka
zwrotów akcji. MyÊl´, ˝e jeszcze drugie tyle, ˝eby jednak by∏a troch´
grubsza ni˝ Ojciec odchodzi czy Bez koƒca, i otrzymam wzorowà polskà
powieÊç wspó∏czesnà. Akurat do przeczytania w ekspresie relacji Kraków
G∏ówny – Warszawa Centralna. 
– A poruszasz w niej jakieÊ wa˝ne problemy? Jak aborcja, homoseksualizm,
neoliberalna hegemonia, konsumpcjonizm czy posthumanizm?
– OczywiÊcie. Jestem przecie˝ studentem kierunku humanistycznego, wi´c
staram si´ wpisaç we wszystkie g∏ówne nurty. Mam ju˝ wàtek gender,
zahaczam tak˝e o postkolonializm, dotykam te˝ problemów transgresji i
subwersywnoÊci, a nad wszystkim, rzecz jasna, unosi si´ duch aporii.
– O. Aporia. To mój ulubiony termin. A co z multi-kulti?
– MyÊl´ o tym, ale jako ˝e ma to byç polska powieÊç wspó∏czesna, trud-
no wprowadzaç mi tu wàtki i postacie nieobecne na co dzieƒ w naszym jed-
nonarodowym paƒstwie. Bo ile˝ mo˝na nabijaç si´ z pijanych Anglików.
Choç po statystykach, które gdzieÊ czyta∏em, ˝e wÊród Europejek Angielki
majà najwi´ksze piersi, nie mog´ nie sprostowaç, ˝e majà równie˝
najwi´ksze dupy. Bo w ogóle sà z nich t∏uste Êwinie. Ale to niewystar-
czajàcy powód, ˝eby o nich pisaç. JeÊli chodzi o multikulturalizm, to
przeanalizowa∏em dog∏´bnie topos Holocaustu, myÊl´ tak˝e, ˝e jedna z
przysz∏ych scen mo˝e rozgrywaç si´ w wietnamskim barze. Problemy emi-
grantów sà moimi problemami. Chcia∏bym uwra˝liwiç czytelników na ich
trudny los w Polsce.
– Tak. Sàdz´, ˝e koniecznie musisz to zrobiç. Wietnamczycy ponoç sta-
nowià w Warszawie najliczniejszà mniejszoÊç narodowà. A polski rzàd nic
nie robi, ˝eby im pomóc. Co wi´cej, wspiera przeÊladowania emigrantów
politycznych przez tamtejsze s∏u˝by bezpieczeƒstwa, tymczasowo
dzia∏ajàce na obszarze naszego kraju.
– Tylko, ˝e akcja mojej ksià˝ki toczy si´ w Krakowie.
– W Krakowie na pewno dzieje si´ to samo. Zresztà mo˝e bohaterowie
mogliby si´ wybraç na wycieczk´ do stolicy? Jakby nie by∏o, to jedyne
powa˝ne miasto w Polsce.
– Owszem, ale bardziej ni˝ Warszawa interesuje mnie krakowski skansen.
Pozwala uwydatniç topos wykluczenia.



MK: W∏aÊnie – czy nie zwracasz si´ przez to przeciw swojemu wydawcy – Krytyce Politycznej?
JK: Nie wydaje mi si´. To raczej Ha!art by∏ specjalistà od pierwszych polskich ksià˝ek np. gejows-
kich. Ale strategia Krytyki jest inna. Ostatni zlot anio∏ów nie jest na przyk∏ad pierwszà polskà
powieÊcià postsekularnà, jak pewnie by∏by nazwany, gdyby wyszed∏ w Ha!. Zresztà ca∏a ta
tytu∏omania jest ju˝ w swoim za∏o˝eniu ˝artobliwa. Pewnych rzeczy po prostu nie mo˝na robiç
Êmiertelnie powa˝nie, pewna dwuznacznoÊç jest w to wliczona. Bo nie chodzi o to, ˝eby nie
poruszaç, czy poruszaç tematy zaanga˝owane, tylko o to, jak to si´ robi. A robiç trzeba to tak, ˝eby
pisaç dobre ksià˝ki. MyÊl´, ˝e ka˝da naprawd´ dobra ksià˝ka jest krokiem w stron´ lepszego
Êwiata. Tak jak ka˝da naprawd´ dobra ksià˝ka jest polityczna.
MK: Jednak te poglàdy, które majà twoi bohaterowie, sà powierzchowne. To takie poglàdy, jakie
obecnie nale˝y mieç. One de facto nijak nie przek∏adajà si´ na praktyk´ – na przyk∏ad Eligiusz w
którymÊ momencie wkurwia si´ na ˝ebrzàcà staruszk´...
MC: Ale on wtedy jest w fazie po grzybach, czuje, ˝e jest „poza dobrem i z∏em”, i ˝e mo˝e wszystko.
BG: Te poglàdy ch∏opcy wyczytali z gazet...
MC: No nie, oni czytajà to, co obecnie czytajà studenci kierunków humanistycznych. Przecie˝
wymieniasz tu konkretne tytu∏y i autorów.
JK: Bo to jest ksià˝ka dla studentów. PowieÊç, odkry∏em to ca∏kiem niedawno i troch´ mnie to prze-
razi∏o, inteligencka.
BG: Te rozmowy Eligiusza i Wojtka, pe∏ne swobody, przypominajà mi studenckie dyskusje w knaj-
pie prowadzone przez nas, moje pokolenie, w latach 80. 
MC: Ja bym nazwa∏a t´ ksià˝k´ „small talk” dla intelektualistów – zestaw tematów do rozmowy,
jak w skeczu Monthy Pythona, gdzie w restauracji goÊcie, zamiast dania, zamawiajà dyskusj´ np.
o platoƒskich ideach. 
BG: Ale w∏aÊnie dzi´ki swobodzie, z jakà sà prowadzone te dyskusje, ta ksià˝ka jest Êmieszna, bo
ka˝dy temat mo˝na zaczàç z ka˝dej strony i nie wiadomo, do czego to zaprowadzi. Tak˝e nat∏ok
skojarzeƒ powoduje, ˝e przechodzenie od jednego tematu do drugiego multiplikuje wàtki, podej-
mowane w kolejnych rozmowach.
JK: Ta ksià˝ka w zasadzie mog∏aby si´ nigdy nie koƒczyç. Te rozmowy mogà si´ toczyç w
nieskoƒczonoÊç.
MC: I dlatego Wojtek umiera – ˝eby ksià˝ka mog∏a si´ skoƒczyç?
JK: UÊmiercenie Wojtka wydawa∏o mi si´ logicznà konsekwencjà jego postawy. On wie, ˝e ˝ycie
po prostu nie jest tym, czego by chcia∏. ˚e w samej istocie ˝ycia jest coÊ nie do przyj´cia. I mo˝na
albo si´ z tym pogodziç i mieç to delikatne uczucia ruchania w dup´, albo si´ nie zgodziç i zrezyg-
nowaç z udzia∏u w tej imprezie, na którà wcale nie mieliÊmy ochoty iÊç.
MK: W przypadku samobójstwa Wojtka skorzysta∏eÊ z konwencji Êmierci Miros∏awa Nahacza.
Dlaczego? 
JK: Âmierç Nahacza by∏a dla mnie wa˝nym wydarzeniem. D∏ugo potem nie wierzy∏em, ˝e on
umar∏. Nie mog∏em si´ do tego przyzwyczaiç. Ciàgle zresztà wydaje mi si´, ˝e gdzieÊ go widz´,
choç by∏em na jego pogrzebie, pali∏em blanty na jego grobie. Ostatnio przeczyta∏em Roberta
Robura i zaskoczy∏a mnie iloÊç zbie˝nych intuicji, jakie mamy w naszych ksià˝kach. W Roburze
istotà Êwiata jest manipulacja. Pytanie, czy mo˝emy si´ na nià zgodziç? Nahacz postanowi∏ si´ nie
godziç. Nie potrafi´ wyjÊç z podziwu nad powagà tej decyzji, jednoczeÊnie wiedzàc, ˝e sam nie
potrafi∏bym jej podjàç. To podobieƒstwo wysz∏o chyba troch´ przypadkowo. Po prostu ta Êmierç jest

rzeczà, o której nie mog´ przestaç myÊleç. No, a to, co pisz´, jest w∏aÊnie
o rzeczach, o których nie mog´ przestaç myÊleç.   
BG: Jednak ta scena koƒcowa jest troch´ za mocna jak na tak lekkà
ca∏oÊç.
JK: Ta ksià˝ka nie ma byç tylko zabawna, ona jest te˝ tragiczna.
BG: Ale jest to taka tragikomedia.
JK: A co nie jest tragikomedià? Siedzimy sobie tutaj, pijemy piwko, a
obok ludzie umierajà. Umierajà z chorób i g∏odu. Troch´ to Êmieszne, a
troch´ smutne.



Wojtek chcia∏ zabrzmieç racjonalnie, ale tylko obna˝y∏ swoje l´ki.
Zresztà nie musia∏ tego robiç, bo one sà powszechnie znane. A nawet
jeÊli nie powszechnie, to na pewno rozpoznane przez garstk´ osób bli˝ej
znajàcych Wojciecha. Byç mo˝e nie wszyscy jego znajomi o nich wiedzà,
ale na pewno sà tacy, którym jego l´ki nie sà obce. W ka˝dym razie,
gdyby tylko jacyÊ jego przyjaciele postanowili wg∏´biç si´ w ten temat,
mogliby by dostrzec skrywane przez Wojciecha l´ki.



MK: Rozmowy Wojtka i Eligiusza majà charakter sublimacyjny. W∏aÊciwie – toczà si´ zamiast.
Ch∏opcy dyskutujà, bo nie mogà wyrwaç laski. 
JK: Poniekàd jest to intelektualny onanizm. Ale czy jeÊli powa˝nie potraktowaç biologi´, to
myÊlenie nim nie jest? Mechanizm, ˝eby myÊleç to, co robi nam dobrze, jest chyba jednym z
nieod∏àcznie zwiàzanych z naszym ˝yciem.
MK: Wychodzi na to, ˝e gdyby stosunek seksualny istnia∏, to nie by∏oby paƒstw. 
JK: Nic by nie by∏o. Ale by∏aby zrealizowana utopia.
MK: Moim zdaniem, ta ksià˝ka to taki przyk∏ad minimalizmu – zarówno jeÊli chodzi o form´, jak
i o minimalizm ideologiczny. Sàdzisz, ˝e nale˝y mieç jakieÊ poglàdy?
JK: Czuj´ odpowiedzialnoÊç. Wydaje mi si´, ˝e „jeÊli Êwiat jest pytaniem, to cz∏owiek jest
odpowiedzià”... Przywali∏em troch´?
MK: No, pojecha∏eÊ...
JK: Nie wiem, czy w ogóle mo˝na mieç w∏asne poglàdy. Bo skàd si´ biorà nasze poglàdy? Mo˝e
to jest genetyczne, ˝e jesteÊmy konserwatystami lub lewicowcami. Nie wiem, na ile to kwestia
naszego charakteru, a na ile przej´cie si´ jakàÊ lekturà. 
MC: Twoi bohaterowie nie wierzà w rewolucj´. Dlaczego?
JK: Bo Êwiat, w którym ˝yjà, nie wierzy w rewolucje. A oni sà cz´Êcià tego Êwiata. Jasne. Mogliby
si´ zbuntowaç. Ale wtedy musieliby byç lepsi od Êwiata, w którym ˝yjà. A nie sà. Nie chcà byç.  
MC: Twoja ksià˝ka jest komplementarna do tomiku Szczepana Kopyta Sale sale sale – tam jest
wyprzeda˝ idei, a u ciebie hipermarket idei. 
JK: Czyta∏em ten tomik Kopyta, bardzo mi si´ podoba. I rzeczywiÊcie czuj´ pewne zbie˝noÊci.
Zresztà Szczepan chyba te˝, z tego, co mi mówi∏. Troch´ mamy podobne problemy. Ja na przyk∏ad
z jedzeniem mi´sa ostatnio. Szczepan wiele lat by∏ wegetarianinem, ale ostatnio doszed∏ do
wniosku, ˝e przemoc jest nieredukowalna. A jednak, gdy ostatnio widzia∏em go jak zjad∏ kebaba,
to wyglàda∏ na cz∏owieka, który zjad∏ kebaba, jeÊli rozumiecie, o co mi chodzi. Wi´c nawet jeÊli
nie redukujemy w ten sposób przemocy, to jednak ulepszamy Êwiat. Przynajmniej estetycznie.
BG: Ta ksià˝ka jest te˝ o braku komunikacji mi´dzy kobietà i m´˝czyznà. 
MK: Bo chodzi te˝ o to, ˝e podryw sta∏ si´ konwencjà.
JK: Tak, to jest dokuczliwe, przymus wchodzenia w konwencj´, która wszystko odrealnia, sprawia,
˝e trzeba udawaç. Poza tym, moim bohaterom si´ troch´ wydaje, ˝e oni sà jakby sami na Êwiecie,
˝e nie ma reakcji z drugà stronà. Kiedy podrywajà dziewczyn´, to ona nie chce byç podrywana.
Jest ona dla nich czymÊ do zdobycia, jest fantazmatem, fetyszem, czymÊ obcym. 



– Pochlebiasz mi, ale mam ch∏opaka. 
Wobec takiego postawienia sprawy Eligiusz nagle czuje si´ kompletnie
bezradny. Mi∏oÊç jest taka bezlitosna. 
Jebana hegemonia mi∏oÊci, pieprzone uniwersalizacje, myÊli Eligiusz, ale
mówi: 
– No. Ale jego tu nie ma.
– Ale go kocham.
– No, ale.
– No, ale naprawd´.
Jebany Platon, jebany Kant, myÊli Eligiusz, ale mówi.
– Tylko ta prawda jest s∏uszna, która skutecznie realizuje postawiony
przed nià cel. Jaki masz cel?
Dziewczyna si´ waha.
Ale szybko wymyÊla ripost´.
– Nie zdradzaç mojego ch∏opaka.
Wobec takich priorytetów na nic si´ nie zda pragmatyczna definicja
prawdy. Jebany Rorty, myÊli Eligiusz.
A kurtyna zapada.



MK: No w∏aÊnie, bo w naszej bezlitosnej kulturze przyj´te jest, ˝e to m´˝czyzna podrywa kobiet´.
JK: Z badaƒ wynika jednak, ˝e to kobiety pierwsze dajà znaki, uÊmiechajà si´. Ale czy mo˝e ist-
nieç niewinna przyjemnoÊç? Czy mo˝na przespaç si´ z dziewczynà nie myÊlàc, ˝e ona chce mieç
z nami dzieci, a nas za m´˝a? Mo˝e mo˝na, ale zawsze gdzieÊ to tkwi z ty∏u g∏owy. Drugi cz∏owiek
jest zawsze zagadkà, a kobieta tym bardziej jest zagadkà dla m´˝czyzny, ale zagadkà o niepoko-
jàco przewidywalnych zmiennych. Nigdy nie mo˝emy wiedzieç, o czym tak naprawd´ myÊli, ale jest
denerwujàco du˝a szansa, ˝e chce, ˝ebyÊmy jà kochali i mieli z nià dzieci.
MK: Twoi bohaterowie sà dopiero przed inicjacjà seksualnà.
JK: Tak, oni o niej marzà i rozmawiajà, ale jej nie doÊwiadczajà. Jest to bardziej metafora. Bo
nawet gdyby im si´ to przydarzy∏o, prze˝yliby tylko rozczarowanie.
MC: By∏aby to wi´c powieÊç antyinicjacyjna.
MK: Czy nie chodzi ci te˝ troch´ o to, ˝e we wspó∏czesnej kulturze mamy przerost ikonografii sek-
sualnej nad rzeczywistà gotowoÊcià seksualnà spo∏eczeƒstwa?
JK: Te˝. Kultura medialna pokazuje nam, ˝e seks jest rzeczà najwa˝niejszà, jest jedynà ostojà,
miejscem, gdzie mo˝emy si´ zrealizowaç, spe∏niç, poczuç coÊ w rodzaju szcz´Êcia. KiedyÊ
wydawa∏o mi si´, ˝e jak si´ wreszcie przeÊpi´ z dziewczynà, to b´dzie to takie wydarzenie w moim
˝yciu, dzi´ki któremu stan´ si´ kimÊ innym, kimÊ wi´cej, kimÊ lepszym. To by∏ cel, do którego by∏o
warto dà˝yç. A potem to si´ wydarzy∏o i okaza∏o si´, ˝e moje oczekiwania by∏y bez sensu, by∏y
˝enujàce i zawstydzajàce. Bardziej mia∏o to wa˝noÊç spo∏ecznà, bo po tym by∏em ju˝ w tej grupie
osób, która ju˝ to zrobi∏a. Mog∏em si´ poczuç lepiej, bo moi koledzy byli prawiczkami, a ja ju˝ nie,
pokona∏em t´ barier´.
BG: Epatowanie seksem w massmediach odar∏o po˝àdanie z prze˝ycia intymnego.
JK: Troch´ tak jest, ˝e ludzie muszà sami dla siebie odkrywaç intymnoÊç w relacji z drugim
cz∏owiekiem, powoli i starannie rozbierajàc fa∏szywà papk´ serwowanà przez media. Ale czy jest
to w ogóle mo˝liwe? Czy mo˝emy si´ pozbyç z g∏owy Êmieci? Tym bardziej, ˝e nie wiadomo, gdzie
koƒczà si´ Êmieci, a zaczynajà produkty stuprocentowo recyklingowalne.
BG: Problemem jest to, ˝e w∏aÊciwie wszystko si´ ju˝ widzia∏o, zanim doÊwiadczy∏o si´ tego
osobiÊcie.
MC: Poniewa˝ seks nadal stanowi pewne tabu, m∏odzi ludzie wchodzà w ˝ycie z g∏owà pe∏nà fan-
tazmatów na ten temat.
JK: MyÊl´, ˝e kiedyÊ by∏o mniej mo˝liwoÊci myÊlenia o Êwiecie. Teraz tych poglàdów do wyboru
jest jakby za du˝o. To fajne, ale powoduje, ˝e ludzie czujà si´ zagubieni. 
MK: W ksià˝ce widoczna jest te˝ przewrotnie trauma masturbacji – jako pewnej koniecznoÊci.  
JK: Podoba mi si´ teoria masturbacji jako bytu autotelicznego, uniezale˝nienia si´ od Êwiata.
Wystarczam sam sobie i nikt inny nie jest mi potrzebny.
BG: Ci ch∏opcy masturbujà si´ ca∏à rzeczywistoÊcià. Chcà mieç w∏asne poglàdy, zdanie, ale bez
przerwy narzucajà im si´ gotowe frazy – s∏uszne, nies∏uszne, modne itp. Ich jedyna wolnoÊç jest
jedynie w ich dyskusji, która prowadzi troch´ donikàd.



– Weê mnie nie denerwuj.
– Wcale nie mia∏em takiego zamiaru. Chcia∏em ci jedynie wskazaç potenc-
jalne wyjÊcie z twojej, jak˝e przykrej, sytuacji.
– Wola∏bym, ˝ebyÊ mi raczej wskaza∏ wejÊcie do seksualnej inicjacji.
– Wi´c pragniesz w∏aÊnie tego rodzaju inkorporacji?
– Zdecydowanie, zamiast przeciàgajàcej si´ stagnacji.
– Nie sàdzisz, i˝ jeÊli chodzi o spraw´ ubikacji...
– To rzecz znajduje si´ na pograniczu dewiacji?
– Lub jeszcze jakiejÊ innej straszliwej aberracji?
– Trudno by by∏o nie przyznaç ci racji.
– Lecz tego nie zrobisz, ty duchu negacji?
– Przynajmniej nie w trakcie tej komunikacji.
– JesteÊ pojebany.
– Pierdol si´. To ty zaczà∏eÊ.
– Wcale nie. Przypadkowo mi si´ zrymowa∏o.
– Mi te˝.
I zaleg∏a cisza mi´dzy kolegami, z których ˝aden nie chcia∏ si´ przyz-
naç do pope∏nienia tego srogiego b∏´du, jakim jest niewàtpliwie
rymowanie w miejscach przeznaczonych do robienia dobrego wra˝enia i
wyrywania lasek. A nie ki∏y, obciachu i padaki.





JK: Na pewno dyskusja jest dla nich zabawà. RzeczywistoÊç jest takà fantazjà, na podstawie której
mo˝na tworzyç kolejne fantazje. Âwiat wewn´trzny te˝ jest fantazjà. Wszystko jest tylko tym, co
postrzegamy, wszystko jest dyskursem itd. JesteÊmy w pu∏apce znaczeƒ i mo˝emy si´ tylko nimi bawiç.
MK: A mo˝e jest tak, ˝e ci bohaterowie projektujà sobie jakiÊ fantazmatyczny Êwiat, bo po prostu
za du˝o pijà? A, jak wiadomo, alkohol dzia∏a na pó∏kul´ mózgowà odpowiedzialnà za
wyobraêni´.
JK: Oni nie muszà tworzyç Êwiata, dostajà go w spadku.
MC: A wi´c pokoleniowa opowieÊç o m∏odym cz∏owieku „zagubionym w gàszczu dyskursów”,
który gubi si´ we w∏asnym soliloqium?
JK: Mo˝na to odbieraç te˝ tak, ˝e Wojtek jest ego, a Eligiusz id. 
BG: Dla prowokacji pos∏u˝y∏eÊ si´ inwokacjà Pana Tadeusza.
JK: Nie wiem, na ile jest to moja prywatna dyskusja z romantyzmem... Nie, to tylko ˝art.
BG: Ale wybra∏eÊ jednak kanon, ˝eby by∏o to prowokacyjne. 
JK: No to takie szkolne, ˝e nabijamy si´ z tego, co nam wmuszajà. 
MC: A przez zamieszczone w ksià˝ce fikcyjne recenzje autorstwa realnych krytyków jest to te˝
powieÊç Êrodowiskowa.
BG: Czy te wypowiedzi, spreparowane przez ciebie, majà jakiÊ ukryty zwiàzek z rzeczywistoÊcià?
JK: Niektóre aluzje sà tu nieoczywiste. Jak ktoÊ nie zna kontekstu, to ich nie zrozumie. Na przyk∏ad
z Martà Sawickà to by∏o tak, ˝e Skrendo prowadzàcy program Rega∏ zaprosi∏ mnie, bym przyszed∏,
bo Sawicka przeczyta∏a na moim blogu, ˝e skoro ówczesnym ch∏opakiem mojej siostry jest Szymon
Wildstein, a jego tata zosta∏ prezesem telewizji, to powinni mniej cz´Êciej zapraszaç. Z Urbanem
to jest odwo∏anie do tego, ˝e jak Mas∏owska wyda∏a ksià˝k´, to przyniós∏ jej kwiaty. A z
Babuchowskim to jest historia taka, ˝e kiedyÊ by∏em na jego wieczorze autorskim i napisa∏em
potem o tym, jak tam by∏o ˝enujàco, skrzypki jakieÊ i Êwieczki, a on w odpowiedzi napisa∏ mi
chamski, zupe∏nie niechrzeÊcijaƒski list, ˝ebym spada∏, ˝e co ja sobie myÊl´. No i tutaj nabijam si´
z niego. A Jan Rokita to jedyny poeta poÊród polityków, ciàgle mówi o kwiatkach i zwierzàtkach,
˝e polityka jest jak kwiat, który roÊnie w ciemnym ogrodzie...
MK: A gdzie jest JaÊ Kapela w tej ksià˝ce?
JK: Nie wiem, ile jest procent Jasia w Jasiu. Cz´sto ludzie oskar˝ajà mnie o cynizm, ˝e to nie
jestem ja. ˚e ktoÊ mi p∏aci za to, co pisz´. Albo ˝e Sierakowski kaza∏ mi pisaç o Âwietlickim, bo
Âwietlicki w JedenaÊcie nabija si´ z lewicy. Dziwià mnie te uprzedzenia ludzi, ˝e wszystko musi byç
cyniczne, albo za pieniàdze.
MC: Ale ty grasz cynizmem.
JK: Gram cynizmem, ale nie jestem cyniczny.
MC: Punkt wyjÊciowy twojej twórczoÊci przypomina troch´ start bruLionowców. Czy nie boisz si´,
˝e kiedyÊ si´ nawrócisz czy zradykalizujesz, jak niektórzy z nich?
JK: Chyba mi to nie grozi. A gdybym si´ nawróci∏, to bym si´ pewnie cieszy∏, ˝e „odnalaz∏em
wreszcie prawd´”. Moi rodzice by si´ ucieszyli. A tak naprawd´ to myÊl´, ˝e sà inne rozwiàzania
ni˝ religia.
MC: To nie musi byç koniecznie religia. Wystarczy jeden spójny Êwiatopoglàd. Bo w twojej ksià˝ce
widaç g∏ównie rozbicie na wiele mo˝liwoÊci.
JK: No, czuj´ si´ troch´ rozbity. Nie wiem, kim jestem i czym jest to˝samoÊç. OczywiÊcie, wydaje
mi si´, ˝e w coÊ tam wierz´. Bardziej jest mi po drodze z lewicà ni˝ z prawicà. A lewica zak∏ada,
˝e nie ma jakiejÊ spójnej to˝samoÊci.
BG: Moim zdaniem, coÊ ci´ ∏àczy ze Âwietlickim. Piszecie obaj
bezpoÊrednio, kreujecie si´ w poezji. W Reklamie jakby chcia∏eÊ zajàç
jego miejsce. Po Âwietlickim ˝aden z m∏odych poetów nie usi∏owa∏ tak
pisaç bezpoÊrednio, jak ty to robisz, w obu tomach.
JK: Ale on jest sentymentalny. 
BG: Bo jest z innej generacji. Ale jest tu jakieÊ podobieƒstwo, i to troch´
z wyboru – jeÊli chce si´ zostaç kultowym poetà, to trzeba zabiç ojca. Tak
jakbyÊ wybra∏ Âwietlickiego na antypatrona.



JK: Nie wiem, czy tak jest. Nie przyznaj´ si´.
MK: A co jest z Krakowem nie tak?
JK: Wszystko jest nie tak. 
MC: Nie lubisz tego miasta, bo „nie nale˝y do ciebie”?
JK: Nie lubi´, bo nigdy nie by∏o moje i teraz jak tak przyje˝d˝am, to okazuj´ si´, ˝e choç sp´dzi∏em
tam pi´ç lat, to mam dwójk´, trójk´ znajomych, którzy zresztà te˝ chcà stamtàd uciekaç.
MK: A co ze Êrodowiskiem literackim?
JK: Nie ma. Jest Âwietlicki, który pije ze swoimi kolegami. Generalnie wszyscy sà zamkni´ci w sobie.
MK: Dlaczego w tej ksià˝ce musia∏a pojawiç si´ autotelicznoÊç – ograny motyw pisania ksià˝ki
(nadrz´dnej narracji) przez bohatera – Eligiusza? 
JK: To jest gra z tym, kim jest pisarz. Ta ksià˝ka jest o tyle osobista, ˝e tu jest zapis gier, które
prowadz´ ze Êwiatem, z instytucjà literatury. Dla mnie pisanie jest przede wszystkim aktem perfor-
matywnym. Literatura jest sposobem dzia∏ania. I to jest ksià˝ka te˝ o tym. W kolejnych pewnie ju˝
nie b´dzie tak wyrazistej postaci pisarza. Choç kto wie, nie wierz´, by da∏o si´ uciec przed auto-
biografizmem. Nie bez powodu jest, nie tylko ostatnio, tyle ksià˝ek o pisarzach. Bo pisarzy zawsze
interesowa∏o to, kim sà. A ostatnio ten problem si´ jeszcze pog∏´bia, w zwiàzku z tym, ˝e rola pi-
sarza sta∏a si´ du˝o mniej jednoznaczna. 
MK: Po dwóch tomikach wierszy zdecydowa∏eÊ si´ na proz´. Dlaczego? 
JK: Proza daje wi´cej wolnoÊci ni˝ pisanie wierszy. Poezja jest bardzo konwencjonalna. Byt
okreÊlany jako wiersz jest tak bardzo zu˝yty, ˝e trudno coÊ z nim zrobiç. Nie od rzeczy te˝ jest
wstr´t, jaki wielu ludzi ˝ywi dla wierszy. A ja, mimo wszystko, chc´ pisaç dla ludzi. I nie chc´ cià-
gle s∏uchaç, ˝e moje rzeczy sà fajne, choç to wiersze. I choç mo˝e nie zawsze tak by∏o, „to te walki,
gdzie stawkà jest ˝ycie, toczà si´ w prozie“, jak s∏usznie zauwa˝y∏ nasz noblista w dziedzinie poezji.
BG: A nie chcia∏byÊ pójÊç w stron´ opowiadania historii?
JK: Troch´ nie interesuje mnie pisanie, ˝e ktoÊ coÊ robi i nagle si´ zmienia pod wp∏ywem jakiegoÊ
wydarzenia i robi coÊ innego, a potem kogoÊ spotyka i robià coÊ razem. OczywiÊcie, w jakimÊ stop-
niu nie da si´ tego uniknàç. Dzianie si´ jest nieod∏àczne od ˝ycia. Ale nie chc´, by pisanie by∏o dla
mnie uk∏adaniem krzy˝ówek. Kto z kim i dlaczego. Choç jednoczeÊnie wiem, ˝e zawsze nim
b´dzie.  
BG: A wiesz, ˝e jak napiszesz drugà takà samà ksià˝k´, to ona b´dzie niedobra?
JK: To napisz´ innà.

wszystkie cytaty z: JaÊ Kapela, Stosunek seksualny nie istnieje, Wydawnictwo Krytyki Politycznej,
Warszawa 2008

[do grafika: prosz´ jakoÊ fajnie oddzieliç/ wyró˝niç
cytaty z ksià˝ki Jasia od wywiadu]

NNiiee  wwiieemm,,  iillee  jjeesstt  pprroo--
cceenntt  JJaassiiaa  ww  JJaassiiuu..
CCzz´́ssttoo  lluuddzziiee  oosskkaarr˝̋aajjàà
mmnniiee  oo  ccyynniizzmm,,  ˝̋ee  ttoo  nniiee
jjeesstteemm  jjaa..  ˚̊ee  kkttooÊÊ  mmii
pp∏∏aaccii  zzaa  ttoo,,  ccoo  ppiisszz´́..





** ** **
Bo˝e jaki mi∏y wieczór

A. Bursa

bo˝e pob∏ogos∏aw naszych martwych ˝o∏nierzy
pob∏ogos∏aw te˝ moje spracowane palce zm´czone obs∏ugà pilota
zrozum klawisze sà takie ma∏e
bo˝e pob∏ogos∏aw ludzi skrzywdzonych z∏ym losem na loterii
pob∏ogos∏aw te˝ moje styrane oczy
od patrzenia wcià˝ i ca∏y czas na zdj´cia gosi ko˝uchowskiej 
która jest naj∏adniejszà zakonnicà w przebraniu
jakà znam to dla niej wydaj´ pieniàdze na plotkarskie gazety
a mog∏abym rozdaç biednym potrzebujàcym i innym

gdzie si´ podzia∏a moja ostoja samotnoÊci
mam minusowy wspó∏czynnik heroizmu
nie jestem nie by∏am nie b´d´
bohaterami zostajà pozostali
na przyk∏ad gosia ko˝uchowska
spoglàda na mnie z billboardów 
penetruje swoim okiem 
za pierwszym razem bola∏o potem mniej [ma∏gorzata ko˝uchowska jest mojà emilià plater] 
dlaczego nie mog´ byç taka pi´kna i niewinna

MMMMiiii cccchhhhaaaa∏∏∏∏     



kkuu  cchhwwaallee
nnaarroodduu

staj´ na Êrodku i czekam na wpierdol
chc´ coÊ od ciebie dostaç prosto w twarz

zas∏aniasz si´ maskà zabiegania 
wyglàdacie tak samo

ca∏y batalion zosiek dzwoni
telefon wwierca mi si´ w udo
mam ochot´ go wyrzuciç ale 
wiem ˝e by∏ doÊç drogi

podchodzi facet zaciska pi´Êç
prostuje r´k´ skr´ca mi nos

niez∏y ze mnie bohater prawie jak jezus
nazaret mnie wielbi

ju˝ spokojnie ju˝ dobrze 
od dzisiaj masz ∏adniejszà ˝on´
i nowy samochód

wieczorami kl´kasz krzyczysz modlisz si´
nie ma mi kto wpierdoliç
nie ma nikogo kto móg∏by mi spuÊciç wpierdol
p∏aczesz i nie wiesz ˝e wszystko s∏ysz´
wiszàc na Êcianie

SS SSzz zzyy yymm mm
aa aa
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ppaajj´́cczzyynnoowwyy  
W gminach ¸ukowica, Podegrodzie, we wsi Kicznia, Czerniec mia˝d˝y si´ Êliwy opad∏e z drzew,
ci´˝kie od s∏odyczy i pierwszej zgnilizny, mia˝d˝y si´ je ˝eliwnym t∏uczniem obciàgni´tym lnianà
chustà, wraz z pestkami. Do Krakowa mo˝na si´ stàd dostaç drogami krajowymi przez Brzesko lub
Limanowà, do szybowiska w Bezmiechowej drogà na Gorlice i Jas∏o przez Góry S∏onne.

Mia˝d˝eniu towarzyszy Êpiew. Âpiew zawodzàcy i s∏odki jak pomrukiwanie wiatru w ∏o˝u jeziora,
jak zapasy wiatru z nas∏onecznionymi zboczami pagórów i ∏agodnych górek z pierwszymi zakola-
mi ∏ysiny, rzedniejàcà grzywkà Êliwowych sadów. Ssi´˝ycowy Pogodzieƒ przysiad∏ na zwalonej przy
drodze topoli i sk∏adanym no˝em US Marines struga∏ koniec kie∏basianego kija. ¸agodna reflek-
sja z mia˝d˝enia Êliw wartko przeskoczy∏a meandry potencjalnej brzeczki miodnej, s∏odowej, warki
i wys∏odków i przysiad∏a na przedramieniu, w miejscu gdzie miano zaszyç esperal. By∏a p∏owoli-
ca, z ma∏ym zielonym czubem nad dziobem pe∏nym z´bów jadowych.

–  Szcz´Êç, Bo˝e! Co te˝, kumie, siedzicie tak sm´tkowato? Mo˝e jebniem szybciorka? – dwuz´bny,
ale postawny wcià˝ dziad, suchy jak wierzba osmalona piorunem, odwinà∏ malowniczo
kapeluszem do ziemi i przysiad∏ w pobok, na topolowym pniu.
– Dyç jebnijmy, kumie – przysta∏ Pogodzieƒ z respektem.

Jebn´li. A potem raz jeszcze. A potem jeszcze dwa razy. S∏oƒce wyd∏u˝y∏o si´ i wyglàda∏o teraz jak
pomaraƒczowy kabaczek, a po kolejnych dwóch jak z∏oty flet poprzeczny. Zagryzali suszonymi

Êliwami z papierowej torebki. Nie wyszed∏by ˝aden ∏achmaniarz,
drwal ani inspektor bez suszonej Êliwy, nie tu, w sercu Krainy
Naan. S∏yszeli, ˝e w Górach S∏onnych umiera ten obyczaj, ale
oni, duszà zwiàzani z niskopiennym szcz´Êciem i wysokopiennà
mo˝liwoÊcià nie byliby w stanie porzuciç irracjonalnej tradycji.

– Powiadajà, ˝e w mieÊcie sto∏ecznym Krakowie jakieÊ nowe
prawa wprowadzajà. ˚e choç mo˝esz i chcesz, kumie, to gadasz
jakbyÊ to nie by∏ ty. Mieli dostaw´ central jakichÊ, czy czegoÊ.



S∏yszeliÊcie?
– Ni chu ja. A kto gada∏?
– Majakowa coÊ bràcha∏a. Podobno wzywajà po peselu i przystawki wszywajà.
– Ja jebi´.

Jebn´li jeszcze raz. S∏oƒce pozielenia∏o jak miód z d´bowo-bukowej spadzi i poczerwienia∏o jak
kulki czerwca, z którego wyrabiajà szelak. Mieli tu takiego, „w∏oÊcianin” mówi∏ o sobie, co repero-
wa∏ meble i wszystko sam od podszewki robi∏: zbiera∏ z morwowców szelakowà zawiesin´, gotowa∏
sposobem, który w hinduskiej ksi´dze wyczyta∏, mia˝d˝y∏ stopami w kadzi – a tak˝e samo Êliw´
traktowa∏, kiedy Êliwowic´ szykowa∏ – a˝ p´ka∏y ziarenka czerwcowe i krwisto barwi∏y liÊcie i
ga∏àzki. Gotowa∏, oddziela∏ frakcje, dym i pogazowà smó∏k´, wytapia∏ cienkie plastry i po wysty-
gni´ciu cià∏ cieniuteƒko w czerwone p∏atki. Szelaku u˝ywa∏ do politury, a wierny hinduskiej recep-
turze nigdy nie nab∏yszcza∏ mebli na francuskà mod∏´, ale zawsze na angielskà, pozostawiajàc
up∏ywajàcemu czasowi wykonanie kilku wieƒczàcych ósemek, które zwykli wykonywaç inni mistrzo-
wie polerki. Sprz´ty wytworzone w taki sposób mia∏y cudowny, szlachetny mat i zdawa∏o si´, ˝e dla
nich budowa∏o si´ domostwo, ˝e nie s∏u˝y∏y do wype∏niania domów, ale od nich zaczyna∏o si´
domowanie.

Z odleg∏ej stolicy poda˝y i popytu nie dobiega∏o nawet równowagowe Êwiat∏o. Có˝ to zresztà
by∏oby za Êwiat∏o – pó∏mrok duszny; wi´c jebali kieliszek za kieliszkiem, a˝ noc rozla∏a si´ na nich
niby stygnàca kawa, wielkimi kroplami, a z upiornego miasta, z∏owrogo b∏yskajàc b∏´kitnym
Êwiat∏em, wyruszy∏ konwój, ˝eby rozpe∏znàç si´ po wioskach, dolinach i pagórkach, ∏anach i
zagrodach, sennych miasteczkach umierajàcych na opuszczonych peronach, zapomnianych
rogatkach, wyruszyli emisariusze, stra˝nicy, esau∏owie zafascynowani nowym, bardziej przewidy-
walnym ∏adem.

*

– B∏ogos∏awiç! – zagrzewa∏ do pracy swoich podw∏adnych starszy komisarz Parzys∏aw Nowak. Z
górnej szcz´ki zwisa∏y mu dwa flaczejàce z´by jadowe. 
– B∏ogos∏awiç! – nieco bezradnie, ale wiernie powtórzyli rozkaz – po trzykroç g∏oÊno – jego
podw∏adni.

By∏o ich czterech, z ich lÊniàcego lazurem b∏yskacza dobywa∏ si´ ró˝owolandrynkowy dym, po
kunsztownych, r´cznie wykuwanych w Êniedziowym srebrze drabinkach biega∏y gronostaje i rysie
w kagaƒczykach. Dobrze ju˝ seksualna karlica wygina∏a cia∏o na per∏owym dachu i strzela∏a z
ogromnej fajki wodnej oparem z haszyszu i acetylocholiny. Trafieni osiedleƒcy s∏aniali si´ przez
moment, s∏ania∏o si´ ostrzelane domowe pog∏owie, chwia∏o si´ na pazurzastych ∏apach pog∏owie
dzikie, spada∏y na ziemi´ og∏upia∏e wróble, sójki i synogarlice, k∏oni∏ si´ do ziemi rdest, czarnusz-
ka i niskoga∏´êna lipa. Wnet jednak podnios∏y liÊcie, ∏ody˝ki, ga∏´zie, dzioby i oczy wsze ˝yjàce
istoty i – o ile zdolne by∏y – sz∏y do napr´dce zaimprowizowanego stanowiska wszczepu.

Maminsyn Nowak s∏u˝y∏ w oddziale b´dzie ze dwie wiosny. Po maturze
wcielony, nie stawia∏ oporu, a nawet wdzi´czny by∏ Tysiàcletniej Rzeplitej
za odpowiedzialnà i dobrze p∏atnà posad´. Niedogolony, ale
szcz´Êliwy, raczej ma∏omówny i ma∏omyÊlny ceni∏ sobie, ˝e po szeregu
szkoleƒ z nachalizmu i oboj´tniactwa to w∏aÊnie jego wybrano – nie bez
rekomendacji komisarza – do obs∏ugi wszczepiacza. Parzys∏aw mia∏ do
niego pe∏ne zaufanie, móg∏ liczyç, ˝e Maminsyn wykona pieczo∏owicie
odarcie skóry od ∏okcia po palec wskazujàcy, z oddaniem dla sprawy, i
˝e dokona wszczepu jak zawsze precyzyjnie.



Z kolei Wilczomir Nowak mniej by∏ wsobny, za to bardziej ekspresyjny. Nie doÊç jeszcze widaç sko-
rzysta∏ z wszczepionki i niekiedy sprawia∏ problemy wychowawcze. Nie s∏awi∏ doÊç b∏ogo, nie doÊç
b∏ogo si´ poddawa∏. Wilczomir zanurzy∏ pos´pny oddech w manueliƒskiej snycerce drabinki i przy-
bra∏ marsowy wyraz trawy. Trawy wypowiedzia∏y sobie wojn´ – jedne, o barwie brunatniejàcej czer-
wieni, p∏o˝y∏y si´ melodyjnie, mrugajàc usypiajàco wielofasetkowym okiem, inne, nieÊwiadome
post´pujàcego, podst´pnego okalania, stawa∏y na sztorc i ch∏odnym, ale pr´˝nie b∏´kitnym sko-
kiem próbowa∏y wyrwaç si´ na wolnà od bezwietrza przestrzeƒ.

Ssi´˝ycowy sta∏ na szarym koƒcu odurzonego ogonka. Pochwycone fluidalnie istoty o˝ywionego
Êwiata cz∏apa∏y z wolna i w milczeniu w kierunku stanowiska wszczepu. Tu Maminsyn wprawnym
ci´ciem nacina∏ istotom skór´ nad stawem koƒczyny chwytnej i jeszcze zr´czniejszym ruchem od-
dziera∏ jà i wrzuca∏ do zw´˝ajàcego si´ s∏oja wielkoÊci ptaka moa. Zdarza∏o si´, ˝e ktoÊ próbowa∏
stawiç opór – wtedy w jego szyj´ wÊciekle, ale bezg∏oÊnie zag∏´bia∏y si´ jadowe trzonowce
Wilczomira, z´by w kapitalnym stanie, z urz´dowym resursem. Ukàszone cia∏o natychmiast
flacza∏o jak przek∏uty, emausowy balon, dlatego Wilczomir niemal jednoczeÊnie wciska∏ ofierze
przez gardziel elastycznà tyczk´, a dla odró˝nienia od tradycyjnie uleg∏ych nak∏ada∏ ukàszonym
˝ó∏tà, bejsbolowà czapeczk´ ze stylizowanà, poszóstnà spiralà. Potem leniwym ruchem poprawia∏
swoje lazurowe slipy z ametystowo rozczochranym lampasem i g∏adzi∏ si´ czule po roz∏o˝ystej pier-
si z trefionym we wspó∏bie˝ne loki g´stym, brokatowym zarostem.

Czarodziej Väinämöinen przyglàdal si´ tym obrz´dom z troskà. Nacisnà∏ na swoim osobistym
m∏ynku szcz´Êcia czerwony guziczek. Czeka∏. Nacisnà∏ jeszcze trzykrotnie, czekajàc za ka˝dym
razem na efekt, ale efekt postanowi∏ widocznie wybraç si´ na promocyjne wczasy do Kapadocji.
Zrezygnowany, wyjà∏ z kieszeni telefon komórkowy i d∏ugo o czymÊ z nim rozmawia∏.

*

Z pióra, mleka p∏odnej krowy, runa jagni´cia urodzonego latem i ziarnka j´czmienia Ssi´˝ycowy
Pogodzieƒ, heraldyczny brat czarodzieja  Väinämöinena, próbowa∏ – podobnie jak jego przod-
kowie przez ostatnich pi´çset pi´tnaÊcie pokoleƒ – wykonaç m∏ynek szcz´Êcia. Nie by∏o to ∏atwe
zadanie, o czym Êwiadczy∏y licznie rozproszone na terenie kraju magazyny wype∏nione do roz-
suni´cia szwów m∏ynkami hydrologicznymi. Pogodzieƒ, cierpiàcy na brak sta∏ych dochodów,
cz´Êciej sprzedawa∏ m∏ynki ze stratà ni˝ z zyskiem, tote˝ jego osobista sytuacja ekonomiczna by∏a
marna, trzeba nawet powiedzieç odwa˝nie, i˝ marnia∏a z ka˝dym dniem. Dorabia∏, owszem,
sprzeda˝à fa∏szywych bulli papieskich, ale nawet tutaj, gdzie wcià˝ ceniono odpusty, zupe∏ne i
cz´sciowe, d∏oƒ ka˝dego wyznawcy handryczy∏a si´ o ka˝dego piàtaka. Kupujàcy furmani, plan-
tatorzy i szklarniowcy w∏aÊciciele sklepów gminnych niech´tnie wsadzali w∏óczkowe d∏onie do tek-
stylnych kieszeni, a ka˝dà najdrobniejszà monet´ ˝egnali pow∏óczystym spojrzeniem.

Wielokrotnie udawa∏o si´ zbiec Pogodnemu Ssi´˝ycowemu przed wszczepieniem. Ucieka∏ na
Warmii, ucieka∏ na Mazurach, po zamro˝onych kana∏ach mknà∏ bez tchu na po˝yczonych
panczenach, zje˝d˝a∏ na rozroÊni´tum nadudziu ze Êwi´tej góry Ânie˝ki, pokonywa∏ wp∏aw zapom-

niane wyrobiska i cyrki skalne w Sudetach, czepia∏ si´ bazal-
towych ska∏ nietkni´tà szcz´kà górnà w Pieninach. W koƒcu dotar∏
do powiatu ∏àckiego, Krainy Naan, gdzie – jak uwierzy∏ – b´dzie
wieÊç ˝ywot bezpieczny, syty i szcz´Êliwy. Jednak szeregi Wiernych
pot´˝nia∏y z ka˝dà wiosennà powodzià. ZanieÊli swojà Ewangeli´
nad Narwi´ i na ˚u∏awy, emisariusze przekraczali rosyjskà
granic´ i przedzierali si´ w stron´ litewskiej K∏ajpedy, tajne sto-
warzyszenia obsiad∏y oba brzegi Niemna. Wkrótce kraj Polan,
Mazowszan i WiÊlitów, kraje poawarskie i pami´tajàce Scytów
zaludni∏y si´ Wyznawcami Powtórzonego S∏owa.



To w∏aÊnie za ich sprawà Pogodzieƒ sta∏ teraz w po∏owie ogonka do wszczepieƒ, na wpó∏ odurzo-
ny, pozbawiony myÊli, somatycznie nadwra˝liwy, pneumatycznie martwy. Wilczomir Nowak
zagryza∏ wlaÊnie kolejnà ofiar´, rozwiera∏ jej gardziel i sprawnie wra˝a∏ jej elastycznà tyczk´. Siwa
kobieta kwikn´∏a ze szcz´Êcia i wyda∏a j´k skruchy. Trzykrotnie pad∏a na lewe kolanko podnoszàc
palce prawej r´ki do Êlubowania, potem ekstatycznie zakrzykn´∏a: b∏ogos∏awiç!
Zaraz te˝ Maminsyn Nowak odar∏ nowà po∏aç skóry z przedramienia nastolatki w markowych
adikach. Osuwajàcà si´ us∏u˝nie przytrzyma∏ pod zalà˝kami piersi Ssàdz Parzys∏aw, szef b∏yskacza.
Klepnà∏ jà przy tym po tryskajàcych energià d˝insach i wyg∏osi∏ sakramentalnà formu∏´: Zaufaj
S∏owu z Zewnàtrz. Nastolatka osun´∏a si´ w ekstazie po trzykroç na lewe kolanko, podnoszàc palce
prawej r´ki do Êlubowania i wyda∏a j´k skruchy, potem ekstatycznie zakrzykn´∏a: b∏ogos∏awiç!
Sp´dzajàc czas w przyjemny sposób, ogonek giba∏ si´ na prawo i lewo i oddawa∏ swojà g∏ow´
s∏owodajnym oprawcom, zachowujàc pe∏ni´ w∏adz ogona, zasilanego wcià˝ i wcià˝ nowymi
kmieciami, urz´dnikami i myÊlicielami z Krainy Naan.

*

Dnia∏o. Sztab Wyznawców Powtórzonego S∏owa z wolna budzi∏ si´ do wznios∏ych zadaƒ.
Mechanicy czyÊcili b∏yskacze, sanitariusze polerowali skalpele. Czworobok elektroników testowa∏
ostatnie nastawy wszczepek. Goràcy lipiec budzi∏ si´ ze snu niby rój robotnic w niepo∏omickiej
puszczy. S∏owodar Nowak, szef Falangi Sprawczej, przygotowywa∏ nowe Êcie˝ki dêwi´kowe, tak,
˝eby ka˝dy wszczepiony móg∏ posiàÊç w∏asnà mow´, zgodnà z kanonem Powtórzonego S∏owa.
W∏aÊciciel Czarnej Limuzyny przyglàdà∏ si´ temu oboj´tnie.

– Dobry cz∏owieku, pozwól na chwil´, zechciej przydaç mi ucha – us∏ysza∏ jego s∏owa jeden z
elektroników.

W∏aÊciciela Czarnej Limuzyny od dawna nie dziwi∏ fakt, ˝e jego wypowiedzi sà s∏yszalne w eterze
inaczej ni˝ je wypowiada. W gruncie rzeczy przyzwyczai∏ si´, ˝e nikt do tego gruntu nie zastuka z
drugiej strony dna. Wszyscy, którzy przyj´li wszczepk´, nauczyli si´ ˝yç z tym, ˝e ich wypowiedê
wypowiedziana ró˝ni si´, niekiedy diametralnie, od jej formy s∏yszalnej. Tak w∏aÊnie dzia∏a∏
Interpretator, zwany potocznie wszczepkà. Choçby teraz – mruknà∏ przecie˝ pod nosem „Fiucie”, a
w kràg posz∏o donoÊne: „Dobry cz∏owieku”.

W∏aÊciciel Czarnej Limuzyny chcia∏ byç przede wszystkim i by∏ – W∏aÊcicielem. Z mniejszych rzeczy
posiada∏ kota maorysa, kanibala, który ˝ywi∏ si´ innymi kotami i nieÊmia∏ymi pos∏ugaczkami na
rencie inwalidzkiej. Z wi´kszych – ˝on´, najcz´Êciej doskonalàcà swojà znudzonà poz´ w sposób
aktywnoinwazyjny oraz dwa rz´dy klaczy na ob∏ocznà pogod´. Teraz by∏a w∏aÊnie pogoda
ob∏oczna i klacze çwiczy∏y samorzutnie k∏us synchroniczny boczny, zachodzàc wachlarzykiem za
siebie i za Lokalne Ogiery. Robi∏y tak zawsze, kiedy dawaly upust swojej radoÊci z powodu wizyty
W∏aÊciciela. W∏aÊciciel nie mia∏ ˝adnego znanego imienia, nawet ˝ona mówi∏a o nim „W∏aÊciciel”
lub „Ten od Czarnej Limuzyny”. Ona sama mia∏a na imi´ Aleksandria, by∏a dwukrotnie wy˝sza od
biblioteki Faros, wypiel´gnowana, z modnymi, wymienianymi co sezon z´bami jadowymi. Z kolei
W∏aÊciciel niczym si´ nie wyró˝nia∏, z´by jadowe mia∏ nieco zszarza∏e,
po˝ó∏k∏e tak, ˝e nie czyni∏y ˝adnego efektu i trudno by∏o stwierdziç, aby
do czegokolwiek by∏y przydatne. Jego przysadzistej posturze
towarzyszy∏o g∏oÊne zawodzenie stawów i Êci´gien.

A zatem Ten od Czarnej Limuzyny zwróci∏ si´ do jednego z elektroników
s∏owami: „Dobry cz∏owieku”. Mistrz lutownicy, maestro kalafonii
pozostawi∏ przekaênik i p∏ytk´ z drukiem wielowarstwowym na
odprysku narzutowego kamienia w stylu przy∏àkowym i nonszalancko
trzasnà∏ obcasami w pytajàcej pozie.



– Czy w piecach tandoora o dzbanowatym kszta∏cie liÊci szpinaku u˝ywa si´ do poprawienia
smaku, czy te˝ decydujàcy wp∏yw na mi´siste majà mi´towy sos i opalanie pieca suszonym
nawozem? – zapyta∏ zaciekawiony W∏aÊciciel. TreÊç tej wypowiedzi, którà us∏yszeli obaj, ró˝ni∏a si´
ponadkrytycznie od s∏ów, które w swoim mniemaniu wypowiedzia∏ W∏aÊciciel. Niezra˝ony i
przyzwyczajony do cz´stych przeobra˝eƒ efektów w∏asnej mowy czeka∏ jednak na odpowiedê.
– Szanowny Panie, rad by∏bym poznaç przyczyn´ przekaênika, ale jego skutki nie dajà si´ opisaç
komunikatami. By∏oby lepiej, gdybyÊmy zarzucili wys∏u˝one parasole szpinaków i przyznali, ˝e
niekiedy wyr´cza nas dipolowy ˝ywio∏. Ponadto, wiem z doÊwiadczenia, ˝e zastosowany nawóz jest
lepszym izolatorem od papieru, a sosy mi´towe psujà powonienie. 
– Dzi´kuj´, ka˝´ wyrwaç Ci z´by, o jadem plwajàcy. Ciesz si´ d∏ugotrwa∏à staroÊcià.

By∏o to rutynowe, serdeczne podzi´kowanie.

– Zablokuj farmazoner, Nowak – syknà∏ rozdwojonym j´zykiem przechodzàcy
S∏owodar i rzuci∏ elektronikowi syntetycznà przysadk´. Potem zniknà∏ w
hangarze, przed którym wcià˝ wachlarzykowato k∏usowa∏y klacze
W∏aÊciciela. Ogonek do punktu wszczepieƒ koleba∏ si´ na boki. Ile˝
takich ogonków ustawi∏o si´ w t´ pi´knà, s∏onecznà niedziel´ w ca∏ym
kraju, rozmarzy∏ si´ W∏aÊciciel, ale nie wypowiedzia∏ na g∏os tych
slów, w obawie przed zmianà ich znaczenia. Ociera∏ si´ z wolna
ow∏osionym grzbietem w siatkowym podkoszulku o g∏adko
wyheblowanà ram´ bramy hangaru, s∏oƒce wierci∏o w noz-
drzach zapachem lipcowej ∏àki. Analizowal w myÊlach
pytanie, które przed chwilà zada∏ Nowakowi, tak jak je
pami´ta∏, nie tak jak je us∏ysza∏: Czy przywodzàc do
Êmierci, ˝ycie u˝ywa codziennych wyobra˝eƒ, czy te˝
korzysta z wyr´ki, z widzeƒ bogów, Êwi´tych i ich
aposto∏ów?

Zastanawia∏ si´ te˝ nad tym, czy elektronik go
zrozumia∏. Kluczem by∏a jego odpowiedê.
Od oÊmiu lat ˝y∏ w Êwiecie interpretacji, w
Êwiecie Powtórzonego S∏owa. System
wcià˝ nie by∏ doskona∏y, wcià˝
dopuszcza∏ mo˝liwoÊç indywidualnego

r o z u m i e n i a
s e n s u .

S ∏oƒce
w toc z y ∏ o

si´ z wolna na
strome zbocze

po∏udnia, a zziajane
klacze z wszczepkami

nadal k∏usowa∏y synchronicz-
nie bocznie, toczàc pian´ z

pysków.





AAnnnnaa MMaacchh
Literatura jako symptom. 
Kinderszenen i AntoÊ Rozpylacz

Zapytana, co sta∏o si´ z jej m´˝em, wzruszy∏a ramionami:
„Wyobraêcie sobie, Józek pierwszy dobieg∏ do tego czo∏gu
na Starówce wy∏adowanego dynamitem (chichot).
W kawa∏eczki! Nogi i g∏owy musieli na balkonach
zbieraç!” (chichot).

Czes∏aw Mi∏osz, Rodzinna Europa

„Sprawa powstania warszawskiego”
Niczego bardziej dziÊ Polsce nie potrzeba ni˝ porzàdnej psychoanalizy. Nie jest to moje

odkrycie, gdy˝ od lat kilku/kilkunastu podobne konstatacje pojawia∏y si´ w wypowiedziach Kingi
Dunin, Joanny Tokarskiej-Bakir, Agnieszki Graff, a nawet Adama Michnika. Sprawa powstania
warszawskiego, a tak˝e wczeÊniejsze: krzy˝y w OÊwi´cimiu, Jedwabnego (czy w ogóle „sprawa
Grossa”), obecne „Tajemnicy Westerplatte” oraz „sprawa Rymkiewicza” – kumulujà si´ w wybuchu
silnie obsadzonych resentymentów i kompleksów. Jak najbardziej wymagajà wi´c podejÊcia kli-
nicznego, w przeciwnym bowiem razie mogà ulec ca∏kowitej mumifikacji i pog∏´biç psychicznà
niedyspozycj´. Debaty wokó∏ Kinderszenen Rymkiewicza przypominajà gombrowiczowski poje-
dynek na miny – histeryczny grymas zbulwersowanych (s∏usznie) i ekstatyczny gest zachwyconych
(nies∏usznie). Czasem, jak w tekÊcie „napisanym z pasjà” przez Andrzeja Ficowskiego
[http://www.ritabaum.pl/go.php?id=59&what=teksty], grymas pierwszy z gestem drugim idzie w
parze, jednak – jak mo˝na si´ domyÊlaç, bo udowodni∏ to ju˝ lat temu wiele mistrz egzorcyz-
mowania polskich (narodowych, a jak˝e) neuroz – ani ich starcie, ani hybrydyczny zlep nie przynosi
niczego nowego. 

Dla porzàdku, by wywód by∏ bardziej przejrzysty, przypomn´ kilka faktów: 11 )) Jaros∏aw
Marek Rymkiewicz, znany i ceniony poeta polski, tzw. neoklasycysta, lubujàcy si´ w kotach i
Êlimakach, nierzadko podziwiajàcy zachody s∏oƒca i kontemplujàcy zimowe podmiejskie pejza˝e,
kultywator poetyki wiersza regularnego i rymowanego, a tak˝e literaturoznawca z PAN-u, napisa∏
ksià˝k´ o chwytliwym tytule (zapo˝yczonym od pewnego niemieckiego kompozytora), którà
uznano za zbiór historycznych esejów o powstaniu warszawskim, opartych na wspomnie-
niach z wojennego dzieciƒstwa, a wi´c opatrzonych pieczàtkami „prawdy” i „doÊwiad-
czenia”. 22))   Opublikowaniu Kinderszenen towarzyszy∏y kontrowersyjne wypowiedzi autora, w

których ten˝e oddaje si´ mi´dzy innymi przyjemnoÊci opluwania
Eriki Steinbach, tudzie˝ zwolenników UE. 33))   To z kolei – na
zasadzie efektu domina – przyczyni∏o si´ do wylewu komentarzy,
recenzji, dyskusji etc., choç – co warto podkreÊliç – by∏y to przede
wszystkim dyskusje historyków lub publicystów zainteresowanych
poglàdem Rymkiewicza na kwesti´ sensownoÊci lub bezsen-
sownoÊci powstania warszawskiego i jego politycznymi zapatrywa-
niami na aktualnà sytuacj´ mi´dzynarodowà.



Nie musz´ chyba przypominaç, ˝e tego typu spory wokó∏ powstania warszawskiego toczà
si´ w Polsce od poczàtku (tj. od roku 1944) i ˝e znamy niemal na pami´ç listy argumentów i kontr-
argumentów. Wiemy te˝, kto b´dzie za, a kto przeciw (jakkolwiek fundamentalnie pytanie by nie
brzmia∏o). Z lewa pop∏ynà pieÊni o perwersyjnym masochizmie narodowym i bezsensownej Êmier-
ci 200 tysi´cy cywilów i 20 tysi´cy powstaƒców (z przykazaniem, by porównaç te liczby), z prawa
zaÊ o ekstazie wolnoÊci i konstytucji to˝samoÊciowych fundamentów suwerennej Rzeczypospolitej.
Rymkiewicz w∏o˝y∏ wi´c kij w mrowisko, w którym kijów tkwi ju˝ naprawd´ wiele – co jakiÊ czas ktoÊ
dok∏ada kolejny, podobny i ca∏a zabawa zaczyna si´ od nowa. Na szcz´Êcie (?) ktoÊ wpad∏ na
pomys∏, by w okolice mrowiska podrzuciç kuku∏cze jajo w postaci g∏osu m∏odego pokolenia
wydobywajàcego si´ z ust Jana Klaty. M∏ode pokolenie ustami m∏odego teatralnego re˝ysera
mówi: odwalcie si´ ju˝ od tej historii, od Niemców i Polaków, Polska jest w Unii, a wcià˝ brakuje
Êcie˝ek rowerowych, wi´c lepiej karabele pozostawiç na strychu i zabraç si´ do konkretnej roboty
[w rozmowie z C. Michalskim, „Dziennik”, 23 wrzeÊnia 2008]. Widaç wi´c, ˝e jajo równie˝ okaza∏o
si´ nadpróchnia∏ym kijem (bo jak˝e stary to spór romantycy kontra pozytywiÊci), a przy tym – w
zestawieniu z Rymkiewiczem, na pierwszych stronach Kinderszenen prezentujàcym si´ jako starzec-
malkontent pogardzajàcy nowoczesnymi czasami, których znakiem jest pojawienie si´ „ró˝owej
plastikowej fiszki” w miejscu starego dowodu osobistego – przedstawia si´ równie groteskowo. 

Jak (nie) czytaç Kinderszenen
Zak∏adajàc, ˝e nie jesteÊmy zwolennikami „nowej polityki historycznej” prawicowego rzàdu

i traktowania powstania jako „oÊlepiajàcego blasku wolnoÊci”, jak to robi np. Dariusz Gawin w
„Teologii Politycznej” (nr 2/2004-2005) oraz w opowieÊci-ekspozycji Muzeum Powstania
Warszawskiego, o Rymkiewiczu mo˝na mówiç wi´c dwojako: 11 )) na serio, oburzajàc si´ na ideo-
logiczne zacietrzewienie, anachroniczne nihilizowanie historii (m.in. tak zareagowali Andrzej
Mencwel i Cezary Michalski), wytykajàc specyficzny styl paralogizmów, tendencyjny dobór faktów
(sic!) i u˝ywanie fa∏szujàcych synekdoch; 22))   lekcewa˝àco jako o starcu zafiksowanym na
masakrze, nacjonaliÊcie zachwyconym martyrologicznym spektaklem, niemcofobie i rasiÊcie (por.
uwag´ o „azjatyckich rysach” lotnika ostrzeliwujàcego ma∏ego ch∏opca i jego ojca oraz pe∏ne iry-
tujàcych stereotypów oceny „narodowego charakteru Niemców”, tudzie˝ sadystycznych sk∏onnoÊci
niemieckich dzieci w Kinderszenen). Nie uwa˝am bynajmniej za s∏uszne zapominanie o skrajnych,
pro-PiSowskich inklinacjach poety i przebijajàcej z kart Scen dzieci´cych mowie nienawiÊci (jak robi
to chocia˝by Zofia Rosiƒska w skàdinàd i poniekàd psychoanalitycznie zorientowanym eseju,
„Kronos” nr 4/2008), jednak Kinderszenen chcia∏abym traktowaç inaczej. Przede wszystkim jako
literatur´, co wi´cej – nie uto˝samiaç podmiotu nadawczego z osobà poety (zatem zapomnieç o
pakcie autobiograficznym i wypowiedziach poety w wywiadach). Nie wdawaç si´ w ocen´ kondy-
cji umys∏owej ponad siedemdziesi´cioletniego pana, zajàç si´ literà i poetyckim obrazem. Zamiast
uniewa˝niaç, zakrzykiwaç, ewentualnie w oburzeniu zas∏aniaç oczy (antynacjonalistyczny wstr´t to
typowa reakcja lewicy) – chc´ potraktowaç rzecz jako symptom.

Rymkiewicz perwersyjny?
Najbardziej interesujàcy wydaje mi si´ w Scenach dzieci´cych krnàbrny i butny ch∏opiec,

jakiego wyprojektowa∏ sobie podmiot podawczy opowieÊci na
g∏ównego bohatera, stylizowanego w recenzjach przede wszys-
tkim na ofiar´ przemocy okupanta i Êwiadka historycznej zbrodni.
Manipulacja figurà dziecka albo figura dziecka w s∏u˝bie
emocjonalnej manipulacji to niez∏y temat, jednak zostawi´ go
sobie na innà okazj´. Tymczasem ów najpierw cztero-, potem
oÊmio-, dziewi´cioletni ch∏opiec nie jest tu jedynie prostà
emanacjà stereotypu „czystego”, niewinnego Êwiadka-ofiary. W
centrum jego inicjacyjnego doÊwiadczenia umiejscowione zosta∏y



bowiem sceny per-wersji (p¯re-version), czyli przekroczenia kulturowych zakazów i tabu (gestu
zaprzeczenia zakazom ojcowskim, a jednoczeÊnie postawienia Prawa w centrum zainteresowania,
w sensie Lacanowskim). Przede wszystkim tabu Êmierci i rozk∏adu – w scenach rzygajàcych, umie-
rajàcych kotów oraz w samym finale: w scenie odnalezienia trupiej zgnilizny po ˝ó∏wiu, które
pe∏nià rol´ ramy strukturujàcej opowieÊç. Wewnàtrz ramy, z∏o˝onej ze zwierz´cych szczàtków, w
samym centrum obrazu-opowieÊci o powstaniu mamy masakr´ ludzkà – wybuch tankietki na
Kiliƒskiego, której Rymkiewicz poÊwi´ca naprawd´ wiele miejsca. Ma∏y ch∏opiec uczyni sobie nawet
takà „masakr´” w szkolnym zeszycie: 

Lubi∏em stalówki zwane krzy˝ówkami – kiedy takà stalówk´ z∏ama∏o si´ i rozdziawi∏o (przy-
ciskajàc jà mocno do czarnego, poci´tego scyzorykiem blatu szkolnej ∏awki) mo˝na by∏o
przy jej pomocy zr´cznie wyciàgaç z dna ka∏amarza (...) ró˝ne atramentowe brudy i flaki,
a przy pomocy tych flaków mo˝na by∏o robiç kleksy i mo˝na by∏o mazaç, rozmazywaç to,
co ju˝ uprzednio by∏o zamazane i rozmazane – na skos, z do∏u do góry oraz w kó∏ko. (...)
Potem to, co by∏o namazane w kó∏ko, mo˝na by∏o jeszcze zamazaç na krzy˝ [73].

Stary Rymkiewicz te˝ wyciàga z czarnego ka∏amarza historii wiele ró˝nych brudów i flaków
– i z nich konstruuje nie przejrzystà i nie spójnà opowieÊç, lecz w∏aÊnie rodzaj mazaniny w kó∏ko i
na krzy˝, nie tylko ze wzgl´du na poetyk´ fragmentu, powracajàce motywy, czy alogiczne struktu-
ry wywodu, z których wynika np., ˝e A jest B dlatego, ˝e B jest A. Przede wszystkim ta masakra
dotyczy pami´ci i zapisanych w niej obrazów, a tak˝e wyobraêni. Kinderszenen sà wi´c niczym
Freudowskie Urszenen – fantazmaty trwale strukturujàce psyche i oddzia∏ujàce jeszcze d∏ugo d∏ugo
post factum. Poniewa˝ zaÊ obiecywa∏am podejÊcie kliniczno-terapeutyczne, musz´ przytoczyç
jeszcze jeden fragment. Z psychoanalitycznego punktu widzenia najbardziej interesujàcy jest
rozdzia∏ zatytu∏owany Dziura, w którym pojawia si´ taki obraz i takie wyznanie: 

W plecach kobiety, mi´dzy ∏opatkami, troch´ poni˝ej ∏opatek, by∏a wielka krwawa dziu-
ra (...). Kiedy kobieta siedzàca na szpitalnym wózku obitym bia∏à ceratà poruszy∏a si´,
poruszy∏o si´ te˝ coÊ w jej otwartych plecach – nie wiem, co to by∏o, mo˝e by∏a to krzep-
nàca tam krew, mo˝e to by∏y robaki, takie, które ˝yjà w ranach, mo˝e w dziurze
porusza∏y si´ p∏uca tej kobiety. Mia∏em wielkà ochot´ przyjrzeç si´ z bliska temu czemuÊ,
co si´ tam porusza∏o, mia∏em ochot´ podejÊç i w∏o˝yç r´k´ w t´ krwawà dziur´ [51-52].

Masakra wojenna, ta przemoc straszliwa i tajemnicza, a nawet szaleƒcza, jak wprost pisze
Rymkiewicz, stanowi wi´c obiekt fascynacji, wydobytej na jaw, nie skrywanej i w zasadzie bezwstyd-
nej. To, co zakazane i najbardziej obrzydliwe (abject) – z∏o w „najbrudniejszej” postaci – przycià-
ga, doprasza si´, by „w∏o˝yç w nie r´ce”. W Kinderszenen ch∏opcu imponujà nawet czapki z trupi-
mi czaszkami i mundury esesmanów, a w z∏oÊci wyobra˝a sobie zorganizowanie rzezi na
lodowisku, na którym matka zabroni∏a mu si´ bawiç. Fakt, ˝e Rymkiewicz wprost wskazuje winnych
tego, ˝e jego dzieciƒstwo i wyobraênia zosta∏y zrujnowane  – „zosta∏a kupa gruzów, kupa trupów,
wielkie szambo, wielka dziura wype∏niona czarnà krwià” [53] – nie uniewa˝nia istotnoÊci
ujawnienia dzieci´cych fascynacji, jakie wzbudza∏y w nim sceny Êmierci, rozk∏adu, zniszczenia.
Dziecko staje tu po stronie tego samego prawa, które nakazywa∏o nazistom mordowaç i niszczyç.
A zatem znajdowa∏o si´ (i byç mo˝e nadal si´ znajduje) w czasie wojny, która ów stan wyjàtkowy

(bo wyj´ty spod prawa) czyni∏a prawem obowiàzujàcym.

Rymkiewicz skandalista
Rymkiewicz wojn´ demonizuje i monumentalizuje, nie robi wi´c

pozornie kroku naprzód w stosunku do europejskiej tradycji pisania o
wojnie (np. nurt ekspresjonistyczny po I wojnie Êwiatowej). Czyni to jed-
nak na tyle przewrotnie, ˝e nie nale˝y zbywaç go ideologicznymi



hase∏kami. Odszukiwanie w Scenach dzieci´cych tez zgodnych lub sprzecznych z czyimÊ Êwiato-
poglàdem nie mo˝e s∏u˝yç bowiem niczemu konstruktywnemu. O wiele wa˝niejsze jest – i tego
mi´dzy innymi mo˝e nauczyç lektura ksià˝ki – przyglàdanie si´ tym l´kom i fascynacjom, które
zwykle nie stajà si´ przedmiotem publicznych dysput. Dlaczego fiksacja na stanie wojny, na wyzwa-
niu „my” albo „oni” wcià˝ dokucza mieszkaƒcom nadwiÊlaƒskiej krainy? Dlaczego jest taki prob-
lem z tym powstaniem, z tà strasznà przemocà, którà de facto sami sobie zadaliÊmy? Dlaczego tak
bulwersuje (albo zachwyca!) ksià˝ka, w której uto˝samiany z autorem narrator mówi o swojej nie-
nawiÊci do przedstawicieli innego narodu? Dla mnie odwagà Rymkiewicza nie jest, jak stwierdzi∏
Dariusz Kar∏owicz, „wskazanie na zagro˝enia, jakie dziÊ mogà p∏ynàç ze strony Niemiec” (sic!),
tylko ujawnienie gniewu, agresji, przera˝enia, wstr´tu – swoista „podró˝ do kresu nocy”. Ten psy-
choanalityczny coming out wymaga prawdziwej brawury. 

Joanna Tokarska-Bakir napisa∏a kiedyÊ o Henryku Grynbergu, ˝e jest skandalistà
[Skandalista Henryk Grynberg, w: Rzeczy mgliste, Sejny 2004], który jako ocalony z Zag∏ady
(dziadkowie, wujowie i ciotki zgin´li w Treblince, a ojciec zosta∏ zamordowany siekierà przez pol-
skiego ch∏opa w rodzinnej okolicy) uwik∏a∏ si´ w „holokaustowy m∏yn” nigdy nie zadoÊçuczynionych
krzywd. Utrwalony na traumie – zbyt cz´sto zap´dza∏ si´ we w∏asnym zacietrzewieniu i nie
zauwa˝a∏, ˝e sam pos∏uguje si´ mowà nienawiÊci, doszukujàc si´ przy tym w dzisiejszych konflik-
tach politycznych powtórzenia planu eksterminacji ˚ydów. Tak jak Grynberg nazywa II wojn´
„˝ydowskà wojnà”, poniewa˝ nazwa ta ma definiowaç przeÊladowanie ˚ydów jako jej kwintesencj´
(a jednoczeÊnie esencj´ ˝ydowskiej to˝samoÊci), tak Rymkiewicz pos∏uguje si´ w Kinderszenen
okreÊleniem „niemiecka wojna”, podstawà polskiej to˝samoÊci czyniàc w istocie antyniemieckà
furi´. Diagnoza Tokarskiej-Bakir dotyczàca postawy Grynberga jest odwa˝na, a zarazem nie lekce-
wa˝y ona „skandalicznych” opinii, lecz szuka w podejÊciu psychoanalitycznym klucza do ich rozu-
mienia, co warto doceniç i zapami´taç. „Polska aryjska” te˝ ma swój „m∏yn” (zaborów, zaborowych
represji, wrzeÊnia 1939, okupacji, komunizmu etc.), z którego ci´˝ko jest si´ wydobyç, a
Rymkiewicza mo˝na nazwaç polsko-aryjskim odpowiednikiem  ˝ydowskiego „skandalisty”
op´tanego urazem/urazà. Jego Sceny dzieci´ce stanowià wi´c wymowny symptom, ˝e pewne
wa˝ne rzeczy nie zosta∏y powiedziane, wa˝ne lekcje nie zosta∏y w polskiej kulturze odrobione. Do
ideologicznego zap´tlenia Rymkiewicza mo˝na wi´c tak˝e podejÊç terapeutycznie, nie odwracaç
oczu, tylko spróbowaç zbli˝yç si´ do krwawej rany, nawet jeÊli wywo∏uje md∏oÊci: „To ju˝ zosta∏o mi
na ca∏e ˝ycie – pragnienie zbli˝enia si´ i dotkni´cia tego czegoÊ” [51-52]. 

Projekt etyczny El˝biety Janickiej
Podobne podejÊcie do uwik∏ania myÊli i emocji w ideologi´ nacjonalistycznà przyÊwieca∏o

El˝biecie Janickiej, autorce jednej z najciekawszych monografii literackich ostatnich lat, nagrodzo-
nej przez Polskie Towarzystwo Wydawców Ksià˝ek rozprawy Sztuka czy naród. Monografia pisar-
ska Andrzeja Trzebiƒskiego [Kraków 2006]. Nie dziwi zatem kolejny projekt tej badaczki: opra-
cowanie i opublikowanie – wraz z obszernym komentarzem-esejem – dzie∏a hybrydycznego, „sar-
macko-partyzanckiej” epopei o czasach II wojny. Mowa o Antosiu Rozpylaczu Wac∏awa Antczaka,
dziele powsta∏ym prawdopodobnie w drugiej po∏owie lat 60., ukoƒczonym w 1971, z którym w
pierwszym odruchu chcia∏oby si´ postàpiç podobnie, choç z innych powodów, jak z Kinderszenen
czy z uwik∏anà w ideologi´ Konfederacji Narodu spuÊciznà publicystycznà Trzebiƒskiego – czyli nie
zadajàc sobie trudu interpretacyjnego, naznaczyç uniewa˝niajàcà etykietkà (tu by∏aby to etykieta
grafomanii, kiczu, wtórnoÊci formalnej). „Staruszek-obsesjonat”
Rymkiewicz (po Êwiatopoglàdowej wolcie) wraz z „wariatem-artystà”
Antczakiem i „ch∏opcem-faszystà” Trzebiƒskim tak samo zas∏ugujà na
symboliczne wykluczenie z przestrzeni bezpiecznej: ideologicznie
poprawnej, czystej „jakoÊciowo” i nie budzàcej zbyt wielu trudnych pytaƒ.
To by∏oby jednak zbyt proste. Janicka powtarza∏a wielokrotnie, ˝e nie
sposób oddzieliç tekstu od kontekstu, zw∏aszcza zaÊ oglàdaç literatury
wydestylowanej z kulturowej i historyczno-politycznej otoczki. Je˝eli fakt



literacki zaistnia∏ lub doczeka∏ si´ komentarza w konkretnym miejscu i czasie, czytaj: pod egidà
konkretnego Êwiatopoglàdu i w konkretnym polu dyskursywnym, to znaczy, ˝e nie nale˝y tych
okolicznoÊci w procesie interpretacyjnym pomijaç. W ten sposób w∏aÊnie literatura czytana jest jako
symptom i jako symptom w∏aÊnie stanowi element projektu odpowiedzialnego, etycznie zaanga-
˝owanego podejÊcia badawczego i krytycznego.  

Decyzj´ o opracowaniu i opublikowaniu opus magnum Antczaka rozumiem jako
odpowiedê na powrót polityki historycznej (czyli „centralnego zarzàdzania fantazmatami”, jak
pisze Janicka) i obfitoÊç rozmaitych „spraw”, które wymieni∏am na samym poczàtku, wÊród nich
oczywiÊcie najwa˝niejszà jest „sprawa powstania warszawskiego”. Rozumiem jà (czyli t´ decyzj´)
tak˝e jako ch´ç dodania kontekstu dla sytuacji, w której powstanie jest przedstawiane, m.in.
w∏aÊnie przez Rymkiewicza,  jako akt za∏o˝ycielski – a wr´cz krwawy za∏o˝ycielski mord – Trzeciej
Rzeczypospolitej. W eseju Hybryda (nie) z tej ziemi albo sarmatyzm partyzancki. Próba oglàdu
analitycznego „Antosia Rozpylacza. Polskiego Odyseusza. Najs∏awniejszego wojownika w walce z
Niemcami hitlerowskimi. Epopei partyzantów z czasów powstania w Warszawie” – apokryfu w
czternastu pieÊniach wierszem autorstwa Wac∏awa Antczaka Janicka przeprowadza czytelnika
przez enigm´ Antczakowego lalangue (chmura j´zyka – gra znaczàcych). Analizujàc szczegó∏owo
lektury, dyskursy oraz manipulacj´ historià, s∏u˝àce wykreowaniu mitów legitymizujàcych w∏adz´
PRL, a obowiàzujàcych w czasie powstawania utworu oraz demistyfikujàc figury wrogów i etos par-
tyzancki (oczywiÊcie chodzi∏o o partyzantk´ GL-AL, tak jak dziÊ przedmiotem heroicznej pami´ci sà
jedynie „ch∏opcy” z AK), zastanawia si´, jakie odzwierciedlenie znajdujà one w „zlepie” ∏ódzkiego
artysty. 

Historia apokryficzna?
AntoÊ Rozpylacz jako epos heroiczny, czerpiàcy przede wszystkim z wzorca homeryckiego i

mickiewiczowskiego (trzynastozg∏oskowiec, parzyste rymy, bohater zbiorowy, obecnoÊç rozmaitych
si∏ nadprzyrodzonych – w tym antycznych bóstw), zawiera w sobie równie˝ elementy hetero-
geniczne, jak pieÊni (na melodi´ Mazurka Dàbrowskiego lub Czerwonych maków z obowiàzkowo
zmienionymi s∏owami, w tym drugim przypadku chodzi o Lenino), ballada, s∏uchowisko, fragmen-
ty prozà (Prolog i Epilog). Równie hybrydyczna okazuje si´ wizja historii, cz´ste przeinaczanie fak-
tów (np. samobójstwo Stefana Starzyƒskiego) czy kontaminowanie ró˝nych tradycji –
moczarowskiej z AK-owskà, narodowej z ponadnarodowà (np. Murzyn walczàcy w polskim
mundurze). LeÊni ch∏opcy poddani sà z jednej strony heroizacji, z drugiej ich g∏ównym zadaniem
– podobnie jak w Czarnym potoku Buczkowskiego – jest mÊciwe i bezwarunkowe wype∏nianie
wyroków Êmierci na wszelkiej maÊci zdrajcach i odszczepieƒcach. Janicka zauwa˝a, ˝e Antczak
„pieczo∏owicie relacjonuje dla nas: szmugiel, donosicielstwo, rabunki, bezsensowne poÊcigi, dobi-
janie rannych”, ods∏aniajàc przy tym „bratobójcze i bandyckie oblicze wojny partyzanckiej” [44].
Historia II wojny okazuje si´ tu ponadto historià tyle˝ walk z okupantem, co tragicznego losu
cywilów. W tekÊcie znalaz∏o si´ te˝ miejsce na niemal symultanicznie ukazany lament matki
rosyjskiej/radzieckiej i matki niemieckiej, niepokojàcych si´ o losy odpowiednio syna i córki znaj-
dujàcych si´ na froncie, oczywiÊcie po dwóch ró˝nych jego stronach. Wojna okazuje si´ tu
˝ywio∏em egalitarnym, a prawo do rozpaczy posiadajà zarówno „nasi”, jak i militarni przeciwnicy
(odwrotnie post´puje narrator Rymkiewicza, dla którego wróg nie ma prawa do niczego, tym

bardziej do pami´ci czy jakiejkolwiek racji, poza tà szaleƒczo-
morderczà).  

Janicka analizuje rozmaite odst´pstwa, jakich w stosunku do
oficjalnej polityki dopuszcza si´ Antczak. Sam wybór na bohatera
powszechnie znanego, b´dàcego przedmiotem legend „ch∏opca z
AK” stanowi ju˝ akt odejÊcia od obowiàzujàcego w PRL wzorca
opowieÊci o II wojnie (choç w tekÊcie Antczaka AK-owiec Antoni
Godlewski, pseud. Antek Rozpylacz, zmienia si´ w Antosia
Rozpylacza z AL, „namaszczonego” przez Rydza-Âmig∏ego).



Interesujàce sà te˝ wàtki kobiece, niektóre wyraênie emancypacyjne, jak sylwetka komendantki
Marii Niedzielskiej czy Emmy Szynkwas – rebeliantki w sferze obyczajowej. Ta ostatnia, córka
niemieckiego bauera, sprzeciwia si´ zarówno w∏adzy ojcowskiej, jak i hierarchii paƒstwowej,
odrzucajàc zaloty Wachmeistra Engelhardta i konsumujàc uczucie, jakie ˝ywi do niewolnika
Wasyla, Rosjanina. Poniewa˝ wedle nazistowskiej retoryki Emma i jej kochanek dopuÊcili si´
Rassenschande,  Wasyl zostaje powieszony. Najciekawsze wydaje si´ jednak zakoƒczenie Epopei
partyzantów, a tym samym zakoƒczenie II wojny Êwiatowej w wizji Antczaka – Niemka Emma
bierze w ukryciu Êlub z alianckim ˝o∏nierzem Romanem (byç mo˝e Polakiem, choç nie zosta∏o to
powiedziane wprost), po czym oboje wsiadajà na statek do Sydney, nie pragnàc wcale budowaç
swego szcz´Êcia w nowym powojennym porzàdku Europy:

Wracaç nazad?  Nie wracam, kochamy si´ na fest.
MyÊla∏am wzajem kochaç, jeÊli kto z nas pragnie.
Z Hamburga wyszed∏ okr´t. W Sydney kto nas wstecz nagnie? [241]

O wojnie abiektalnie i kampowo
W takim razie, jak czytaç dzisiaj – w kontekÊcie powrotu polityki historycznej, w ramach

której nie ma miejsca ani na histori´ cywilnà, ani na rozprawienie si´ z mitologià „ch∏opców z lasu”
i „moralnego zwyci´stwa” powstania warszawskiego – Kinderszenen Jaros∏awa Marka
Rymkiewicza i Antosia Rozpylacza Wac∏awa Antczaka? Oba interesujàce mnie dzie∏a okazujà si´
podatne na lektur´ przewrotnà, prawdopodobnie zmierzajàcà w kierunku zupe∏nie odwrotnym ni˝
intencje dajàce si´ odczytaç z powierzchni tekstu. 

Obsceniczne Sceny dzieci´ce ujawniajà pora˝k´ próby usensowniania masakry powstania
warszawskiego lub sakralizowania jej (jako „tajemnicy” czy wydarzenia znajdujàcego si´ poza
„normalnym” biegiem historii). Fiksacja na traumie uniemo˝liwia przezwyci´˝enie opozycji ofiara-
oprawca oraz wyjÊcie poza oddzia∏ywanie mitu m´czeƒstwa. Jednak w jej efekcie otrzymujemy
obraz rany oddzia∏ujàcej subwersywnie jako fascynujàco-wstr´tny dzieci´cy fantazmat. Natomiast
w kampowej – jak proponuje jà czytaç Janicka – epopei Antczaka miesza si´ to, co oficjalne z tym,
co popularne, tu podlegajàce kiczowym schematom westernowym czy romansowym, oraz to, co
wyraênie odszczepieƒcze. JeÊli przypomnieç, ˝e AntoÊ napisany zosta∏ przez uczestnika kampanii
wrzeÊniowej w Ochotniczej Robotniczej Brygadzie Obrony Warszawy, dojdzie do tego tak˝e
wyraêne przekroczenie etosu kombatanckiego. Samo zakoƒczenie opowieÊci o polskim Odyseuszu
stanowi bowiem wyraz t´sknoty do porzàdku poza-historycznego, do ucieczki z historii. 

Oba teksty ujawniajà zatem takie obszary wizji historii (w zamierzeniu nacjonalistycznej i
militarystycznej), które nie mieszczà si´ pod wàsko skrojonà flagà bia∏o-czerwonà. Zbyt cz´sto
gubià rytm, próbujàcego usilnie podtrzymaç ciàg∏à gotowoÊç do walki, narodowego hymnu.    

Jaros∏aw Marek Rymkiewicz, Kinderszenen, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008

Wac∏aw Antczak, AntoÊ Rozpylacz. Polski Odyseusz. Najs∏awniejszy wojownik w walce z Niemcami hitlerowskimi.
Epopeja partyzantów z czasów powstania w Warszawie, wst´p, opracowanie i redakcja polonistyczna El˝bieta Janicka,
Paƒstwowa Wy˝sza Szko∏a Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera, ¸ódê 2008
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Wac∏aw Antczak jako „powstaniec warszawski“ przy w´êle kolejowym,          



         1973, sfotografowana fotografia Marka Guza z ksià˝ki 



AntoÊ Rozpylacz. Polski Odyseusz. 
Na j s¸awn i e j s zy wo jown i k w walce
z N i emcam i h i t le rowsk i m i .  
Epopeja partyzantów z czasów powstania
w Warszawie 
[fragmenty]

zz   PPiieeÊÊnnii  11 [[AAnnttoossiiaa  pprrzzeemmoowwaa  ddoo  ppooddrróó˝̋nnyycchh]]

KtoÊ z Polaków w przedziale stojàc, w oknie, s∏ucha.
Nie móg∏ ju˝ Êcierpieç swego gniewu, zaraz wybucha:
„WidzieliÊcie, jak spirytus Niemcy ∏apali,
Za ˝andarmem wszyscy si´ przeÊcigali.
Zaraz puste walizki zosta∏y. Kto zabra∏?
Jeden z Niemców. A˝ w krwi si´ Polaka ubabra∏.
Tak ci´˝ko dziÊ w Warszawie. Ka˝demu ˝yç trzeba.
Niemcom robiç, Polakowi brak cz´sto chleba.
Tak, co dalej b´dzie? Razem z g∏odu zdechniemy.
Jak walczyç? Nie ma czym. Z go∏à r´kà pójdziemy?”
Wszyscy podró˝ni z wagonu w jego stron´ spojrzeli
Tak odwa˝nie, m∏odego cz∏owieka poj´li,
Tak go zapoznali, szepczà wszystkim do ucha:
„Nasz AntoÊ jest z Warszawy. Cz∏owiek wszystko s∏ucha.
S∏ysza∏eÊ, jak on mówi∏? Powie nam coÊ wi´cej
M∏odzik. Twarz powa˝na. Jest postawy ksià˝´cej.”[...]

zz  PPiieeÊÊnnii  33  [[ppaarrttyyzzaannttaa  RRoocchhaa  ÊÊmmiieerrçç  bboohhaatteerrsskkaa]]

˚andarm z Tomawy rzek∏: „W tej wsi Roch si´ ukrywa?
W tym domu? FeluÊ Kulpiƒski im si´ odzywa.
Wpad∏ g∏os ˝andarmów z ob∏awà. Roch s∏yszy ró˝nie
W domu. Skok do obórki. Wbieg∏. Strzela w las, w pró˝ni´. 
Leci, ˝eby móg∏ iÊç przez pola, w las tak ca∏y.
Brzde-´k! Z schmeisserów kulà dosta∏, z okien szk∏a zadr˝a∏y.
Pad∏ Roch! J´czy, ∏yka krew z Êlinà, z wiatrem lasu.
Broni∏ ch∏opców z honorem, stàd mieli doÊç czasu.
W ob∏awie, s∏yszàc strza∏y, w las si´ wycofali.
Idzie luba przez wieÊ, ju˝ ch∏opcy grób kopali.
Przechodniu obcych mogi∏, spójrz, jak ziemia kryta
¸zami. Ile ∏ez w nià si´ wla∏o! Niech zapyta
Ch∏opców z lasu, Maryjki. By∏eÊ wierny sobie?
W grób da∏eÊ kwiat z ˝yciem, by ˝yç mogli po Tobie.
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zz   PPiieeÊÊnnii  33 [[ppaarrttyyzzaannttóóww  ppoottyycczzkkaa  zz  ww∏∏aassoowwccaammii]]

S∏ychaç szum blisko, bli˝ej ju˝ warkot, a˝ wpad∏y.
P´dzà w∏asowcy. W ka˝dym z dwudziestu aut trzaÊnie.
Reflektor pali∏ w las wraz z innymi. Âwiat∏o gaÊnie
Od bomb. S∏ychaç w detonacji Êwist kul, wybuch, krzyk
W kolumnie. Drugi z trzecim wpad∏ w pierwszy wóz, Êwierk znik∏.
„Gottes Will!” – niesie las j´k rannych w nocnej ciszy.
Drwià z tych strz´pów cia∏, wÊród huku bomb ten nie s∏yszy.
Ju˝ i tak – Êmierç – bo bój wygasa, nie strzelajà.
Otoczeni otaczajàcych otaczajà. 
„Jeszcze puÊç w nich granat, kilka serii z pepeszy
Wspólnie” – rzek∏ „Burza” i bli˝ej sam do aut spieszy.
Z nim ch∏opcy doszli aut otoczonych przy drodze
W∏asowców. Dym wÊród trupów. Ten o jednej nodze,
Bez ràk. Tamten nie ma nóg, kad∏ub opalony.
Wielu poranionych. Ten dymem okopcony
Benzyny. „Bum-um!” – wóz z amunicjà eksplodowa∏.
Niejeden od∏amek zza drzew sam kontuzjowa∏.
„DziÊ najechali na nas tu, ˝eby mordowaç. 
J´cz! – rzek∏ „Burza”. – Teraz psich synów likwidowaç!” 

zz   PPiieeÊÊnnii  44 [[ssaanniittaarriiuusszzkkii  EEmmmmyy  ttrruudd  ii   mmaarrzzeenniiaa]]

J´k rannych. Siostry latajà. To anio∏ w bieli.
Przed chwilà na wszystkich frontach „Sieg Heil!” krzyczeli.
Tak le˝à cicho z polowych ∏ó˝ek. Spokojnie.
Wariat umar∏! Schwester Emma! Ten ju˝ po wojnie.
Skàd?! Tu wcià˝ zwo˝à rannych cia∏ strz´py so∏datów.
Na tysiàc operacji – pi´çset grobów z kwiatów.
DziÊ Johann z pola walki zosta∏ przywieziony.
– Gdzie brat? – Ranny! W nogi przez lotnika trafiony. 
Delikwent przed operacjà – koszt nerw – ryzyko.
Daç chloroform. Johann mówi: – Pi´kna muzyko! [...]
Jej brat ma wyjechaç. Ju˝ mu bliênià si´ rany.
Stàd Urlaub weêmie Emma, wyruszy do domu.
Z frontu zawiezie wiadomoÊç rodzicom – komu?
A rodziców nerwy sà, jak jej, roztrz´sione.
Z tajemnic wojskowych – to Niemcy sà zgubione.
– Tu Schwester poda banda˝, znów! Wyprowadê rannego!
Z ka∏em w noc. Nie ma w dzieƒ spoczynku dobrego.
Operowanych wcià˝ wo˝à do Reichu w wagonach.
Blitzkrieg si´ koƒczy w m´skich ramionach.
Tego tak pragnie m∏oda w tym wieku dziewczyna.
Mi∏oÊci szuka. – Hübsch – mówià. Nie zapomina.
Huk dzia∏ zza okien zaciemnionych, dym si´ snuje.
Zapach z cia∏, co w krwi gnijà miesiàc.
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zz   PPiieeÊÊnnii  44 [[EEmmmmyy  rroommaannss  zz  WWaassyylleemm  ii  jjeeggoo  ppoowwiieesszzeenniiee]]

Wasyla w sztubie podpatrzy Engelhardt. Kr´ci 
Kim? Emmà! Biedna dr˝ysz w swej sztubie – kogoÊ Êmieszy
Tym. Raz z frontu nerwy znów roztrz´sione – spieszy 
Z pokoju swego w drugi. T∏ok sproszonych goÊci.
Tam do sztuby Wasyla. Och∏onie w ca∏oÊci 
Z nerw. – Jak ka˝demu z nieba Êwieci nam s∏oƒce raz
Mocno, tak ca∏uj. Bez przerw przyÊwieca s∏oƒce w nas,
Tak mi Êwiecisz, Wasyl. – Ja, Emmo, kocham ciebie! [...]
Józef z Emmà na pociàg koƒmi jedzie
Zaraz. Wasyl ma byç wieszany po obiedzie
Jutro. DziÊ zbity. Zamkn´li w chlew niewolnika.[...]
Na podwy˝szeniu stoi ju˝ Wachtmeister, sam mu
Stryczek zak∏ada. Kopnà∏ podwy˝szenie. Do snu
On mia∏ miejsce: tam chlew. Do snu ju˝ jest pora.
Walczyç. On nie zwalczy snu. Jak? Tego potwora,
Czy mo˝na, co krtaƒ Êcisnà∏ – bez ràk – sà zwiàzane.
Wisi mg∏a, w p∏ucach tchu ju˝ brak. Widaç – spracowane. 
Targa si´. Drugi! W ósmy raz p´k∏ w kr´gos∏upie
Mlecz. Tak w szubienicy wisia∏ tydzieƒ. Na s∏upie.
Z kartkà: „Za to, ˝e Wasyl z Niemkami si´ wdawa∏
Wy˝szej rasy. On praw niemieckich nie uznawa∏”.
Na ludnoÊç zebranà woko∏o pad∏ strach. Ludzie,
Majàc ∏zy w oczach, stojà spracowani, w trudzie
Z widoku. Lecz przez prace Temidy, tam po nas
W dziejach. Wierna pami´ç Temidy tu si´gnie was.
Z ci´˝kiej pracy wolno iÊç? – Jawohl! – odpowiada.
Wyspany – mówià – myÊl lepiej w sercu uk∏ada.

[uwaga do grafika: AntoÊ do tekstu
Anny Mach]
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Joanna Mueller
Pierwszy dzieƒ Armagedonu
(apokaliptyczny apokryf
wed∏ug Kobierskiego)

Zaczn´ od manifestu. Bez obaw – nie b´d´ tu niczego manifestowaç ani tym bardziej nie
nawià˝´ do neolingwistycznego wyciàgu tez, który kiedyÊ podpisa∏am. Tekst, od którego chc´
zaczàç, ukaza∏ si´ 2 stycznia 2009 roku w „Rzeczypospolitej” (dodatek „Rzecz o ksià˝kach”, korzystam
z internetowego wydania pisma: http://www.rp.pl/artykul/73290,242633_Manifest_neomes-
janistyczny.html), nosi tytu∏ „Manifest neomesjanistyczny”, jest sygnowany przez Rafa∏a Tichego i
reprezentuje wspólne stanowisko redakcji nowego kwartalnika „44/CzterdzieÊci i Cztery”,
za∏o˝onego przez by∏ych redaktorów „Frondy”. 

Jakie sà g∏ówne – interesujàce mnie – tezy tekstu Tichego? Manifest zaczyna si´ od
radykalnej pobudki: „Czas na apokalips´. Czas przebudziç jeêdêców czasów ostatecznych. Czas
o˝ywiç ducha mesjanizmu. Czas, by ten duch, uÊpiony przez ostatnie stulecia cywilizacji zachodniej,
znów zaczà∏ krà˝yç nad Europà”. Dalej autor zaznacza, i˝ dzia∏ania, które interesujà jego i
wspó∏redaktorów, nie dotyczà KoÊcio∏a czy spo∏eczeƒstwa, lecz ograniczajà si´ do sfery kultury. To
tutaj – w literaturze, sztukach plastycznych, filmie, muzyce – ma zostaç wskrzeszony duch mesjaniz-
mu, który sk∏ania∏ si´ do snu przez ca∏y wiek XX, a w pierwszej dekadzie XXI wieku Êpi ju˝ snem tak
kamiennym, ˝e niemal ostatecznym. Tichy boleje przede wszystkim nad tym, ˝e XX-wieczna sztuka
przesta∏a czerpaç ze Êwi´tego êród∏a, jakim dla wielu poprzednich stuleci by∏a Apokalipsa. Pisze:
„Ogieƒ ostatecznej po˝ogi, zapowiedê ostatecznej bitwy, nadzieja ostatecznego odrodzenia
niepokoi∏y i twórczo inspirowa∏y, fascynowa∏y i budzi∏y l´k, w ka˝dym razie nie pozwala∏y pogrà˝yç
si´ w u∏udzie duchowego i kulturowego samozadowolenia”. Twórcy magazynu „44” pragnà wytrà-
ciç wspó∏czesnà polskà kultur´ z mi∏ego, acz gnuÊnego stanu samozadowolenia (w czym akurat im
bardzo kibicuj´) i w∏aÊnie dlatego wybierajà z Biblii ksi´g´, w której – mówiàc kolokwialnie – „nie
ma przebacz”, sà za to ostro rozgraniczone winy i kary, nieodwo∏alny sàd i ostateczne zniszczenie.

Ciekawi mnie, jaka jest (lub ma byç) owa „zara˝ona syndromem apokalipsy” sztuka –
zarówno ta postulowana przez neomesjanistów, jak i ta powstajàca niezale˝nie od nich, a nawet
na przekór nim. Zastanawia mnie, co – w praktyce dzie∏a, a nie w teorii manifestu – znaczy marze-
nie Tichego, by „apokaliptyczna wizja Êwiata na nowo rozpala∏a umys∏y teologów, filozofów i his-
toriozofów, by budzi∏a natchnienie poetów i malarzy, by w jej odg∏osy ws∏uchali si´ muzycy, jej dra-
matyzm zauwa˝yli re˝yserzy, a ilustracyjnà atrakcyjnoÊç oddali twórcy komiksów i plakatów”?
Próbuj´ dociec, jak pogodziç sztuk´, która zawsze opiera si´ na wieloznacznoÊci i niedookreÊleniu,
z apokalipsà, b´dàcà przecie˝ ostatecznym dookreÊleniem, rozszczepieniem barw i pó∏tonów, a
wreszcie sprowadzeniem ich do jednoznacznych kolorów – czerni i bieli? 

Podobnym sprowadzeniem wszystkiego do czerni i bieli jest – brzmiàca albo bardzo
z∏owieszczo, albo tylko prowokacyjnie (skandal i prowokacja to przecie˝ ulubione narz´dzia
neomesjanistów) – puenta „Manifestu neomesjanistycznego”. Tichy, w typowà dla by∏ych frondys-
tów postmodernistycznà ironià, pisze: „Czy jest wi´c coÊ radoÊniejszego ni˝ zapach napalmu o
poranku? Tak, zapach nadchodzàcej apokalipsy!”. Niestety, te mocne frazy (odwo∏ujàce si´ do
s∏ynnej sceny z „Czasu Apokalipsy” Francisa Forda Coppoli) mówià nam wiele o nieub∏aganym

radykalizmie redaktorów „44”, ale nie oznajmiajà niczego o kszta∏cie pos-
tulowanej przez nich „apokaliptycznej” sztuki. 

***

Nie, nie b´dzie to tekst o poetach i prozaikach promowanych przez
sygnatariuszy „Manifestu neomesjanistycznego”. B´dzie to tekst o poecie i
prozaiku, który – jak myÊl´, choç wola∏abym si´ myliç – w ˝adnym wypad-
ku nie by∏by przez redaktorów „44” promowany. Nie b´dzie to tekst o
twórczoÊci, która wpisuje si´ w czarno-bia∏à, apokaliptycznà wizj´



neomesjanistów, wyzbywajàc si´ tym samym niezbywalnej si∏y poezji – wieloznacznoÊci. B´dzie to
tekst o pi´ciu tomikach, których autor prze˝y∏ groz´ prywatnego Patmos, ale opowiada o tym z
mniejsza dezynwolturà ni˝ niektórzy jeêdêcy poetyckiej apokalipsy. Wreszcie – nie b´dzie to tekst o
poezji, którà a˝ korci mnie, by nazwaç „sakrealizmem” (sakralnym realizmem), ze wszystkimi
negatywnymi konotacjami, jakie to s∏owo ze sobà niesie. B´dzie to tekst o pisaniu z „nak∏adkà
metafizycznà”, o sztuce, którà – nawiàzujàc do s∏ynnego „Manifestu mistycznego surrealizmu”
Salvadora Dalego – ch´tnie nazwa∏abym „surrealizmem mistycznym”, gdyby nie to, ˝e ta poezja –
„Niedogony”, „Rzeê winiàtek”, „W dwójk´ p∏ynà umarli”, „Po∏udnie”, „Lacrimosa” Rados∏awa
Kobierskiego – jednoznacznym kategoriom ciàgle si´ wyrywa i wymyka. 

***

Wyrywa i wymyka – to samo mo˝na by zresztà powiedzieç o objawieniu i o apokalipsie. Co
wi´cej – to w∏aÊnie mówi o objawieniu Roger Scruton, jeden z myÊlicieli najch´tniej
przywo∏ywanych przez neomesjanistów. W „Przewodniku po kulturze nowoczesnej (dla inteligent-
nych)” (¸ódê–Wroc∏aw 2006, s. 23) Scruton pisze: „z jednej strony objawienie domaga si´, by je
opisaç, z drugiej jednak tego zabrania”. Ta wewn´trzna sprzecznoÊç mistycznej wizji, która musi
byç jednoczeÊnie odkryta i zakryta, umyka uwadze Rafa∏a Tichego lub celowo zostaje przez niego
pomini´ta. Uwydatniona przez Scrutona dwuznacznoÊç nie pasuje do jednoznacznej wizji neomes-
janistów, którym wydaje si´, ˝e schwytali apokalips´ na goràcym uczynku – i teraz muszà jà tylko
(tylko?!) opisaç. 

O schwytaniu apokalipsy na goràcym uczynku Rados∏aw Kobierski pisze w pozbawionym
tytu∏u wierszu z tomu „Rzeê winiàtek” (¸ódê 1999, s. 17). Utwór ten wpisuje si´ w – ca∏kiem
pokaênà (kultywowanà np. przez Szymborskà) – tradycj´ poetyckich „zatrzymanych kadrów”,
ukazujàcych wycinek rzeczywistoÊci w chwili przed zag∏adà. U Kobierskiego widzimy „plac z zatrzy-
manym j´zykiem / Êwiat∏a”, „p∏omienie zapalniczek / skaleczone bezruchem”, s∏yszymy dzwon
„przechylony mi´dzy jednym a drugim / uderzeniem” oraz nieprzyjemny zgrzyt naÊladujàcej go,
„stajàcej w najwy˝szym punkcie” dzieci´cej huÊtawki, czujemy „wstrzymany oddech / miasta”... – I
w∏aÊnie wtedy, kiedy nadejÊcie kataklizmu wydaje si´ nam nieodwo∏alne, puenta wiersza objawia
odroczenie. Nast´puje „radosny powrót”, do zatrzymanego kadru apokalipsy zostaje dopisany
dalszy ciàg, sequel historii, film rusza dalej, „jakby znów w∏àczono pràd”. Sequel – jak to sequel
– troch´ rozczarowuje, a poza tym uniewa˝nia wszystko, co nastàpi∏o przed nim, dlatego trwoga
ust´puje „zmieszaniu, chrzàkni´ciom, klni´ciom”, a to, co jeszcze przed chwilà braliÊmy za obja-
wienie koƒca – okazuje si´ snem. Wiersz zostaje domkni´ty frazà „Êni∏o si´” – tak jakby poeta
lekcewa˝àcà puentà zmazywa∏ poprzedzajàce jà prorocze obrazy. Czy jednak trwoga rzeczywiÊcie
ust´puje? A mo˝e raczej jeszcze si´ wzmaga, skoro – jak s∏usznie zauwa˝y∏ Scruton – obosieczne
dzia∏anie objawienia polega na tym, by (apokalips´) odkrywaç i zakrywaç jednoczeÊnie? 

Swoistà kontynuacjà przywo∏anego wy˝ej wiersza – kontynuacjà w odwróconym porzàdku
chronologicznym, bo chodzi o tekst z debiutanckich „Niedogonów” (Kraków 1997, s. 37) – jest
„28 marca”. Poczàtek przypomina uspokajajàcà puent´ „Êni∏o si´”: „na to wyglàda, ˝e nic si´ nie
sta∏o. po prostu / przewróci∏o si´ kilka drzew i wy∏àczyli pràd. / zaroi∏o si´ od aureoli pustych
wewnàtrz jak / wypatroszone cielska Êwiƒ przed Êwi´tami. / ˝adnych zb´dnych objawieƒ”.
Mechanizm odkrywania i zakrywania jest tu inny ni˝ w wierszu z „Rzezi winiàtek”. O ile tam wizja
najpierw zosta∏a ods∏oni´ta (ruch odkrywania), a potem znik∏a pod naporem „zmieszaƒ,
chrzàkni´ç i klni´ç” (zakrywanie), o tyle w „28 marca” przeczucie katak-
lizmu najpierw zostaje skwitowane uspokajajàcym „nic si´ nie sta∏o” i
zaliczone do rz´du „zb´dnych objawieƒ” (ruch zakrywania), ale póêniej
podmiot przywraca mu wa˝noÊç, a zatem dokonuje ponownego ruchu
odkrywania. Jak bardzo jednak niekonwencjonalne objawienie fundu-
je nam Kobierski! To, co si´ zdarzy∏o i jednoczeÊnie nie zdarzy∏o – ten
„niedogon” apokalipsy – zostaje przyrównane do kawa∏ka mi´sa, który
utkwi∏ w szczelinie mi´dzy z´bami, nie daje si´ wypchnàç j´zykiem,
gnije i „rozrasta si´, jak ka˝da Êmierç”. 



Wiersz „28 marca” (który – umówmy si´ – mo˝e, ale przecie˝ wcale nie musi byç tekstem o
apokalipsie) dobrze naÊwietla istot´ „apokaliptycznej apokryficznoÊci” Kobierskiego. S∏owem
kluczem stajà si´ tytu∏owe tomikowe „niedogony”. W warstwie dos∏ownej oznaczajà one produkt
uboczny powstajàcy w trakcie fermentacji alkoholowej, zbierany w koƒcowej fazie destylacji
zacieru. Gdyby nadbudowaç nad tym terminem warstw´ metaforycznà (a nie da si´ tego nie zro-
biç), nale˝a∏oby widzieç w owych Êmierdzàcych i niesmacznych fuzlach nie tyle odpady po fer-
mentacji samogonu, ile w ogóle odpady rzeczywistoÊci. Te odepchni´te resztki, zat´ch∏e truche∏ka,
niedoistnia∏e istnienia, niedogony abortowane ze Êwiata i poezji – sà przez Kobierskiego zbierane
z jakàÊ jurodiwà czu∏oÊcià i stanowià o specyfice jego poezji, od debiutanckiego tomu do
najnowszej ksià˝ki. 

Jednak na dodaniu warstwy metaforycznej kwestia niedogonów si´ nie koƒczy. Wbrew iro-
nicznie wyra˝onemu przykazaniu „˝adnych zb´dnych objawieƒ” musimy dodaç do dwóch poprzed-
nich poziomów tekstu jeszcze jednà warstw´ – transcendentalnà (˝eby uniknàç patosu, a jed-
noczeÊnie pozostaç w ramach metafory alkoholowej, mo˝emy u˝yç tu okreÊlenia „warstwa spirytu-
alna”). Niedogony by∏yby w tym uj´ciu synonimem czegoÊ, co na poziomie realnoÊci wprawdzie si´
nie dokona∏o (bo zosta∏o zatrzymane jak apokalipsa z analizowanych wierszy), ale co dokona∏o si´
i wcià˝ dokonuje w sferze nadrealnoÊci (czyli w dziedzinie snu, przeczucia, podÊwiadomoÊci, pro-
roctwa, znaku, wiersza, wiary – czy jak to na w∏asny u˝ytek zechcemy nazwaç). T́  trzecià warstw´ –
warstw´ wed∏ug mnie niezb´dnà (i tu zgadzam si´ zarówno z neomesjanistami czy Scrutonem, jak
i z samym Kobierskim) – nazw´ „nak∏adkà metafizycznà” i zaryzykuj´ stwierdzenie, ˝e bez niej nie
daje si´ w pe∏ni czytaç ani omawiana tutaj, ani prawie ˝adna (˝adna istotna?) poezja. 

***

Wyraênà – i wyraênie przeÊmiewczà – grà z motywem apokalipsy jest wiersz „poczàtek
maja. czarnowidzenia” (równie˝ z „Niedogonów”, s. 29). W roli odpadków rzeczywistoÊci
wyst´pujà tutaj m.in. „nierówne p´dy” przycinane sekatorem oraz „och∏apy wygotowane z koÊci i
krwi”. Niedogonami okazujà si´ tak˝e „nieopierzone noworodki szpaków”, które nie zdà˝y∏y
zach∏ysnàç si´ istnieniem, bo ju˝ „l´gnà si´” na nich dzikie koty. Do tego momentu obrazy poetyckie



dajà si´ czytaç na podstawowym poziomie dos∏ownoÊci. Zwrot w interpretacji nast´puje wraz z
ironicznym zdaniem: „czy to nie jest czasem pierwszy dzieƒ / armageddonu?”. Od tej chwili do
wiersza zostajà dodane dwie nak∏adki – metaforyczna i metafizyczna. Synonimem Armagedonu
staje si´ „czas rdzawej wody z kranu / o smaku spalonego pio∏unu”. Rdzawà wod´ moglibyÊmy
wpisaç w schemat zwyczajnej siermi´˝nej rzeczywistoÊci (ma∏o to razy kran robi∏ nam takie
niespodzianki?), jednak odczytywana metaforycznie i metafizycznie staje si´ pierwszà z plag egip-
skich – Nilem zamienionym w krew. 

W kolejnych wersach – jak przysta∏o na katalog plag – apokaliptyczne znaki zaczynajà si´
mno˝yç. Pojawia si´ zatem „kurz / przechowujàcy niczym cia∏a szamanów / zw∏oki owadów wysuszo-
nych jak rodzynki”, co oczywiÊcie jest nawiàzaniem do plagi trzeciej (komary), czwartej (muchy) i
ósmej (szaraƒcza). Interpretowana z „nak∏adkà metafizycznà” fraza „zastygni´cie wodnistej cieczy
nocy” daje si´ czytaç jako peryfraza „egipskich ciemnoÊci” (czyli plagi nr 9), ale te˝ jako rozstàpienie
si´ wód Morza Czerwonego przed Izraelitami i ponowne zstàpienie si´ toni podczas pogoni Egipcjan.

Nawet w zdaniu „przecie˝ mia∏o si´ zaczàç inaczej: / puszczeniem soku w odrapane ga∏´zie”
mo˝na dostrzec aluzj´ do wydarzenia, które da∏o poczàtek zemÊcie Jahwe na ciemi´˝àcych
Izraelitów Egipcjanach. W Biblii wszystko zacz´∏o si´ przecie˝ od przybycia do faraona Moj˝esza i
jego brata Aarona, który dokona∏ pierwszego apokaliptycznego znaku, poprzedzajàcego egipski
katalog zag∏ady. Aaron mianowicie – na dowód, ˝e Bóg sprzyja Izraelitom – zamieni∏ swojà lask´
w w´˝a, a wi´c – mówiàc metaforà Kobierskiego – wpuÊci∏ ˝ywotne soki w odrapanà ga∏àê (jak
wiemy z Biblii, o˝ywionych ga∏´zi by∏o wi´cej, gdy˝ magicy faraona potrafili dokonaç podobnej
sztuczki, jednak ostatecznie wà˝ Aarona po∏knà∏ gady stworzone przez czarowników). 

Co ciekawe, czytelnik, który zrozumie schemat potrójnego kodowania zastosowany przez
Kobierskiego (warstwy realistyczna, metaforyczna i metafizyczna), b´dzie musia∏ – po lekturze
drugiej cz´Êci wiersza – dokonaç reinterpretacji przeczytanych wczeÊniej wersów. W takiej trójwar-
stwowej lekturze pozabijane przez koty piskl´ta oka˝à si´ bliskie zarówno egipskim synom pier-
worodnym wymordowanym podczas Paschy przez anio∏ów Jahwe, jak i niemowl´tom wybitym
przez siepaczy Heroda podczas rzezi niewiniàtek (tytu∏ drugiego tomu Kobierskiego nie jest tu oczy-
wiÊcie w najmniejszym stopniu niewinny). I wreszcie – w ramach dope∏nienia reinterpretacji – tak˝e
opisane na poczàtku „nierówne p´dy”, przycinane „w porze wieczornej sjesty”, tracà swà
dos∏ownà niewinnoÊç, stajà si´ bowiem (znowu) egipskimi synami pierworodnymi, a tak˝e –
wpisane w kontekst biblijnej przypowieÊci o winoroÊli – wszystkimi synami marnotrawnymi, którzy
nie przynoszà owoców, wi´c za kar´ zostajà przez pana winnicy wyci´ci i rzuceni w ogieƒ piekielny.

***

W „Ilustracji do Apokalipsy. Gwasz, pastel” – wierszu z najnowszej ksià˝ki „Lacrimosa”
(Kraków 2008) – Rados∏aw Kobierski powraca do motywu krwawej wody („Umywalka pe∏na rdzawej
wody”), ale deprecjonuje jà autotematycznym nawiasem: „(Obrazy zbyt dos∏owne)”. Dos∏ownoÊcià
grzeszy tak˝e tytu∏ – uwydatnia on i nazywa t´, która jeszcze w „Rzezi winiàtek” pozostawa∏a cicha,
domyÊlna i bezimienna. Tym wierszem poeta niejako „odkrywa karty”, obna˝a apokryficznoÊç swo-
jego pisania, choç wie (jako ponowoczesny ikonopis musi o tym wiedzieç), ˝e apokryf to etymologicz-
nie tekst niejawny, tajemny i skryty. Skàd zatem bierze si´ dos∏ownoÊç tego wiersza? Chyba nie jest
jedynie konsekwencjà poetyki dominujàcej w dwóch ostatnich tomach Kobierskiego („Po∏udnie” z
2004 roku i „Lacrimosa”), w której dawna zawik∏ana palimpsestowoÊç ustàpi∏a miejsca metaforyce
bardziej klasycznej, „oczyszczonej” z nadmiaru intertekstów i wieloznacznoÊci.

Zacz´∏am swój tekst od „Manifestu neomesjanistycznego” i chc´ do tego wàtku powróciç,
poniewa˝ „Ilustracj´ do Apokalipsy. Gwasz, pastel” czytam w∏aÊnie jako
Êwiadomie ukszta∏towany manifest poety. Jaki to manifest? Czy mo˝na go
nazwaç neomesjanistycznym – a jeÊli tak, to czym wyró˝nia si´ ten samotny
neomesjanizm? 

Pierwszà wskazówk´ otrzymujemy ju˝ w tytule. Rados∏aw Kobierski jest
nie tylko pisarzem tekstów literackich, ale tak˝e pisarzem ikon. OkreÊlenie
techniki malarskiej w tytule wiersza pozwala potraktowaç go jako rodzaj



ekfrazy – i w tym momencie niewa˝ne, czy tekst odnosi si´ do obrazu rzeczywiÊcie istniejàcego (jak
wiele innych utworów tomu), czy raczej do malarskiego „niedogonu”, który zaistnia∏ nie na p∏ótnie,
a jedynie w wyobraêni poety. A mo˝e jeszcze inaczej? Mo˝e wiersz mia∏ byç w zamierzeniu ekfrazà,
ale zosta∏ w tej formie porzucony (sta∏ si´ niedogonem eksfrazy), podobnie jak wczeÊniej obraz
(niedogon ikony?), by w efekcie zamieniç si´ w manifest? Tytu∏ i dwie pierwsze strofy sà jeszcze
„malarskie” – prócz okreÊlenia techniki mamy ∏adny, wyrazisty jak u caravaggionistów, modelunek
Êwiat∏ocieniowy („Tutaj noc a po tamtej stronie jest dzieƒ”), scenk´ rodzajowà jak z p∏ócien
barokowych artystów holenderskich („ruch na ulicach”, „wymiana towaru / Za pieniàdz”), wresz-
cie umywalk´ znanà z aktów innego wspó∏czesnego ikonopisa, Jerzego Nowosielskiego (o
bliskoÊci obu artystów Êwiadczà m.in. wiersze z „Po∏udnia”, np. „Wieczorna toaleta” i „Jerzy
Nowosielski, Toaleta”). Jednak ju˝ pod koniec drugiej zwrotki malarskoÊç zaczyna ust´powaç
j´zykowoÊci. Obrazy okazujà si´ zbyt dos∏owne – po „rdzawej wodzie”, niejako z rozp´du, poja-
wia si´ kolejny element egipskiej zag∏ady, czyli fraza „Tafle wód le˝à jak lustra”, która daje si´ czy-
taç jako metaforyczno-ekfrastyczne odniesienie do „Toalety” Nowosielskiego, ale pozwala te˝ na
interpretacj´ metafizycznà (podobnie zresztà jak ikony samego Nowosielskiego, w których warst-
wy realistyczna lub abstrakcjonistyczna otwierajà si´ „przeÊwitowymi okienkami” na wymiar tran-
scendentalny). Czytane z „nak∏adkà metafizycznà” „tafle wód” stajà si´ nie tylko lustrami, ale te˝
rozpo∏owionymi falami Morza Czerwonego ze starotestamentowej historii o wyzwoleniu Izraelitów. 

Trzecia strofa, zwiastowana wejÊciem demonów, to ju˝ zupe∏ne porzucenie narz´dzi malars-
kich – przedmioty, które swobodnie mog∏yby si´ u∏o˝yç w martwà natur´, tracà swój wymiar obra-
zowy, a zyskujà poetycki, gdy˝ zostajà nazwane „litaniami rzeczy”. 

Wreszcie dwie ostatnie zwrotki, które ju˝ otwarcie przemieniajà niedogon ekfrazy w mani-
fest. OczywiÊcie konstrukcja pierwszej osoby liczby pojedynczej mog∏a zostaç u˝yta dla zmy∏ki – a
wtedy to, co wydaje si´ manifestem autorskiego ja, mo˝e byç równie dobrze bluênierstwem
op´tanego („Przez otwarte usta wchodzi demon, / Ciàgnie za sobà siedem nast´pnych”), ale te˝ –
i tu podmiot jeszcze bardziej si´ rozszczepia – uzdrowicielskà mowà cudotwórcy, ponowoczesnego
jurodiwego albo po prostu przypadkowego Êwiadka wspó∏czesnej apokalipsy („Mój j´zyk nie bluêni
i nie mówi´ biegle / W aramejskim, w innych narzeczach martwych. / Krzy˝yk nosz´ na piersi i
mnie nie pali. // Wyp´dzam choroby, po tym mnie poznajà”). Mimo wyrazistego g∏osu „ja” – „ja”
pozostaje niejasne. Kobierski celowo komplikuje tu sytuacj´ nadawcy – i jest to zabieg podobny do
dialektyki zakrywania i odkrywania, tak charakterystycznej dla „apokaliptycznych apokryfów” z
jego poprzednich tomów. 

O tej dialektyce ju˝ mówi∏am i jeszcze do niej wróc´, teraz jednak chcia∏abym pozwoliç
wybrzmieç dwóm ostatnim wersom tekstu Kobierskiego. Podobnie jak nie wiemy, do kogo nale˝y
puenta – do op´tanego ukrytego pod maskà Êwi´tego jurodiwca czy do g∏´boko wierzàcego
Êwiadka odkrytego w ciele bluêniercy i agnostyka – tak samo trudno nam okreÊliç, co ona
w∏aÊciwie wyra˝a. Co znaczà s∏owa: „Dwa Êwi´te wyrazy: tolerancja i litoÊç. / W ich obronie karz´,
gotów jestem zabiç”? Ta puenta paradoksalnie koresponduje z puentà „Manifestu neomesjani-
stycznego” Rafa∏a Tichego – obie ∏udzà manifestacyjnà jednoznacznoÊcià, a zarazem sà swoim
absolutnym przeciwieƒstwem. Zderzenie tych skrajnie ró˝nych tekstów wydaje si´ ciekawe,
poniewa˝ majà wspólny punkt wyjÊcia – a jest nim apokalipsa. O ile jednak u Tichego siepacze
neomesjanistycznej rewolucji – owo silne „my” – upajajà si´ zapachem „napalmu o poranku” i
dziarsko wdziewajà szaty mÊcicieli apokalipsy, o tyle niedookreÊlony bohater Kobierskiego – to
samotne „ja”, które ma wiele imion – niesie apokalips´, b´dàc jednoczeÊnie jej Êmiertelnym wro-
giem. Skoro ona – „ostateczne rozstrzygni´cie”, „Endlösung” – wyzbywa si´ tolerancji i litoÊci, to ja,

Êwiadek apokalipsy i dziejopis jej apokryficznej historii, ocal´ te „dwa
Êwi´te wyrazy”. „W ich obroni´ karz´, gotów jestem zabiç”. 

***

Nie przypadkiem jako jednego z imion apokalipsy u˝y∏am powy˝ej
s∏owa „Endlösung”. Kiedy mówi si´ o „apokaliptycznych apokryfach”
Rados∏awa Kobierskiego, nie sposób przeciàç milczeniem powiàzaƒ,



jakie poeta wysnuwa mi´dzy zag∏adà ludzkoÊci a zag∏adà jednego z jej narodów – narodu
wybranego. 

Apokalipsa Holokaustu to g∏ówny temat celanowskiego (ju˝ w tytule) tomu „W dwójk´ p∏ynà
umarli” (¸ódê 2002). W∏aÊciwie wszystkie wiersze z tej ksià˝ki w warstwie poetyki zosta∏y poddane
„potrójnemu kodowaniu”. I tak na przyk∏ad drugi utwór tomu – „Dom na Jasnej” – mo˝emy staraç
si´ czytaç jak najbardziej dos∏ownie i wspó∏czeÊnie, ale wówczas pozostanie tylko opowieÊcià o
sàsiadach, opowiedzianà przez kogoÊ, kto ju˝ wie, jaka Êmierç czeka za kilka lat ka˝dego z nich
(to zabieg typowy dla wielu utworów z „Lacrimosy”, gdzie Êmierç ojca, kolegi chorego na raka,
przypadkowych znajomych lub nieznajomych jest w opowieÊci „antycypowana”, pokazywana z
perspektywy wielu lat wczeÊniej, a przez to staje si´ jeszcze bardziej dotkliwa i przera˝ajàca). Taka
lektura jednak nie wystarcza. Tekst domaga si´ odkrywania kolejnych warstw znaczenia. Domaga
si´ chocia˝by metaforycznym nawiasem w pierwszych wersach: „moi sàsiedzi ju˝ nie pokazujà si´
(te gwa∏towne / porody do cienia)”. To niepokojàce wtràcenie, uwydatnione póêniej kolejnymi
nawiasami, ka˝de nam czytaç s∏owa „porody do cienia” jako metafor´ ukrywania si´ sàsiadów
(w domyÊle – ˚ydów) przed innymi sàsiadami – potencjalnymi donosicielami i oprawcami. Równie˝
i to ukrywanie si´ nie jest jednoznaczne – mo˝emy je czytaç jako jeszcze jedno ocalenie przed
zag∏adà (niedogon apokalipsy), ale okrutne podpowiedzi („powinno byç g∏oÊniej, coraz wi´cej /
Êwiat∏a (˝eby potem nie oÊlepli)”) sk∏aniajà nas raczej do innego interpretacyjnego wyroku. Nawet
jeÊli apokalipsa na razie zosta∏a odroczona, to przecie˝ i tak w koƒcu nadejdzie (chocia˝by wskutek
przej´zyczenia bohatera, który – przyznaje si´ – nie ma odwagi „powiedzieç wi´cej ni˝ dzieƒ dobry,
dobranoc. / (l´k, ˝e powiem za du˝o lub za ma∏o, / i wyda si´, jak mi zale˝y na ich Êmierci, / lub
nie zale˝y na niej wcale)”). 

W tekÊcie „Edith” (s. 28) Kobierski powraca do motywu wyzwolenia ˚ydów z niewoli egip-
skiej, ale konfrontuje owà biblijnà histori´ z realiami zag∏ady narodu wybranego w XX wieku.
Tytu∏owa Edith to jedna z ˝ydowskich dziewczàt, które poeta okreÊla ze wstrzàsajàcà ironià, ˝e by∏y
„zadziwiajàco dobre z historii”. O ile lektura „Domu na Jasnej” mog∏aby si´ obroniç nawet bez
dodania „nak∏adki metafizycznej”, o tyle wiersz „Edith” nie mo˝e si´ bez niej obejÊç. Âmierç
˚ydówki, opowiadana z punktu widzenia zamordowanej, zostaje wpisana w histori´ biblijnà.
Âwiadczà o tym s∏owa „przez zapomnienie nie masz krwi / na drzwiach”, b´dàce jawnym odniesie-
niem do pierwszej Paschy, w czasie której ˚ydzi znaczyli swe domy krwià baranka, co mia∏o ich
chroniç przed Êmiercià z ràk mÊciwych anio∏ów Jahwe. To nawiàzanie ma w wierszu Kobierskiego
wymow´ gorzko ironicznà – Êmierç Edith (i rzeszy jej wspó∏braci) zostaje tu sprowadzona do
„pomy∏ki Boga”, który pozwoli∏ zabiç swych wybranych, bo ci – przez nieuwag´, przez zapomnie-
nie – nie uczynili na drzwiach w∏asnych domów umówionego znaku. 

Ironiczne rozszczepienie dotyczy równie˝ intertekstu pojawiajàcego si´ w puencie wiersza.
Zamiast ducha zabitej bohaterki (zmuszonej do milczenia, bo – jak powiedzia∏a wczeÊniej – „wle-
wano mi terpentyn´ do ust, a palce tkwi∏y w siódmych / drzwiach. nie mog´ teraz zrobiç nimi
˝adnego znaku”) pojawiajà si´ „spóênieni” oraz tajemniczy „on”. Spóênieni pytajà o to, gdzie jest
dziewczyna, a z kolei tajemniczy on – jak pisze Kobierski – „zapomnia∏ / ich zapytaç, czemu szuka-
jà jej wÊród martwych”. S∏owa te dajà si´ rozszyfrowaç jedynie dzi´ki na∏o˝eniu na nie nak∏adki
metaforycznej i metafizycznej. „Czemu szukacie ˝ywego wÊród umar∏ych? Nie ma Go tutaj” –
us∏ysza∏y z ust tajemniczych m∏odzieƒców niewiasty, które przysz∏y do grobu namaÊciç cia∏o
Chrystusa. Rozszyfrowaç – tak, ale czy wyk∏adnia ca∏ego wiersza staje si´ przez to choç troch´
bardziej jednoznaczna, a apokalipsa – choç odrobin´ mniej dotkliwa? 

***

Wiersz „Edith”, dzi´ki przewrotnemu nawiàzaniu do or´dzia
wielkanocnego, przynale˝y do sporej grupy tekstów Kobierskiego, które
odwo∏ujà si´ do najwa˝niejszych Êwiàt chrzeÊcijaƒstwa – Wielkanocy i
Bo˝ego Narodzenia. Poeta powraca do tego tematu obsesyjnie i – co
wa˝ne – blasfemicznie. W utworze „Wielkanoc” (z tomu „W dwójk´ p∏ynà
umarli, s. 32) tytu∏owe Êwi´to zostaje przywo∏ane tylko po to, by tworzyç



t∏o dla w∏aÊciwego wydarzenia – Êmierci ˝ydowskiej dziewczynki Esterki. Z kolei pochodzàcy z tego
samego tomu wiersz „MaleƒkoÊç i jej Mocarz” to rodzaj kol´dy ∫ rebours. W centrum nie ma jed-
nego nowo narodzonego Dzieciàtka – jest za to wiele dzieci narodzonych niepotrzebnie (niedo-
gonów): umierajàcych w hospicjach, dogorywajàcych w psychuszkach, okaleczonych, poza-
mykanych w szpitalach. Co wi´cej, w wierszu w ogóle nie ma centrum, bo wszystko odbywa si´ na
marginesach: „ciche stajenki na obrze˝ach miast, / jak dawniej choleryczne cmentarze, / domy
wariatów. sterylne od Êwiat∏a ko∏yski”. To w∏aÊnie tu, w odrzuceniu, króluje MaleƒkoÊç i tutaj obja-
wia swojà nieub∏aganà si∏´ jej Mocarz (szerzej znany pod imieniem Mistrza z Niemiec). 

Bo˝e Narodzenie pojawia si´ te˝ w wierszu „Wigilia”, który pochodzi z tomu „Rzeê winiàtek”
i porusza tytu∏owy problem tej ksià˝ki. Podmiot utworu ostro oddziela si´ od t∏umu Êwi´tujàcych
ludzi, których deprecjonuje animizacjà, przyrównujàc ich do wigilijnych karpi. Surrealistyczne obra-
zowanie przyczynia si´ te˝ do wykpienia rytua∏u religijnego: „koÊcio∏y pe∏ne wody. ludzie jak karpie
czekajà / na swoje Êwi´to, na rzeê w drewnianych / baliach ∏ó˝ek, wigilijnych sto∏ach pachnàcych
// sianem amoniaku i jodyny”. „Mistyczny surrealizm” Kobierskiego nie prowadzi wprawdzie do
„spotkania na stole sekcyjnym parasola i maszyny do szycia” (jak chcia∏ tego Lautréamont), lecz
zamienia w sto∏y sekcyjne mieszkania Êwi´tujàcych t∏umów: „wszystko jest ju˝ / gotowe. sztuce jak
skalpele le˝à oniemia∏e / i puste nakrycie czeka na moje bezdomne cia∏o”. Hekatomba przygo-
towana. Czas na przyjÊcie koƒca. A do kogo nale˝y – wyraênie wyró˝nione z t∏umu – „bezdomne
cia∏o”? Do przypadkowego w´drowca, do samego poety czy wreszcie do Dzieciàtka, na którego
narodzenie wszyscy czekajà? A mo˝e – czy to pytanie nie b´dzie blasfemià? – do ka˝dego z nich
po trochu? 

W tomie „Niedogony” oprócz blasfemicznych i antymieszczaƒskich „rytmów wigilijnych”
znajdujà si´ dwa wiersze wielkanocne: „wielka nocna” oraz „wielkanoc. sjesta”. Drugi z nich
Êwiàtecznemu nastrojowi przeciwstawia sfer´ profanum: zagubionà obràczk´, wzajemne wyrzuty
ma∏˝onków, a w koƒcu obraz krowiego zadu. Mo˝na spieraç si´ o wartoÊç artystycznà czy o si∏´
takich prowokacyjnych zaczepek, ale jedno jest pewne – stanowià one rodzaj wabika dla apoka-
lipsy, tak jakby Kobierski, uderzajàc bluênierstwem w najwa˝niejsze Êwi´ta chrzeÊcijan, chcia∏
przyspieszyç przyjÊcie sàdu ostatecznego, a w dodatku – skierowaç jego ostrze w samego siebie. 

Nieco mniej jednoznaczny jest utwór „wielka nocna” (choç i buntownicza „wielkanoc. sjes-
ta” koƒczy si´ aktem pochylenia g∏owy – podmiot wyznaje przecie˝: „ja spuszczam wzrok” i trze-
ba to wziàç pod uwag´, nawet je˝eli schyla si´ nie w pokorze, ale w poszukiwaniu obràczki).
Metaforycznie brzmià ju˝ pierwsze s∏owa: „schodziliÊmy w dó∏ bo by∏a potrzeba zwyk∏ego /
zmroku”, tak jakby bohater wiersza t∏umaczy∏ si´ ze swoich ciàgot do tego, co przyziemne i
mroczne (a mo˝e te˝ – wbrew or´dziu o zmartwychwstaniu – urokliwie Êmiertelne). Fizjologiczny,
haptyczny, skupiony na sferze profanum opis („zdychanie psa w norze”, „pleÊƒ, do której lgnà
palce”, „ciep∏y jeszcze gips w ustach”, „kokony rozwieszone nad g∏owà”, „paj´czyny lepkie i md∏e
jak cia∏o grzàskie”) wypiera wszelkie mo˝liwe obrazy sacrum, jakie mog∏yby si´ pojawiç w ten
wielkanocny poranek, a przecie˝ si´ nie pojawiajà. Jednak chocia˝ sakralnoÊç zosta∏a w pier-
wszych wersach zakryta przez przyziemnoÊç, to w ostatnich linijkach dokonuje si´ akt odkrywania,
objawiania. Kobierski pisze: „g∏upio by by∏o / nie pomyÊleç wtedy o przeÊwicie i nie otrzepaç si´ /
z zasuszonej gliny i zb´dnego ˝ebra, wiedzàc, ˝e to / by∏o dobre”. W wierszu nast´puje przeni-
cowanie znaczeƒ – jest tak, jakbyÊmy w pierwszej cz´Êci widzieli jedynie fizjologicznà poszewk´
rzeczywistoÊci, a póêniej, po przewróceniu obrazów na drugà stron´, ujrzeli równie˝ jej metafizycz-
nà podszewk´. Poeta, wbrew swym bluênierstwom, zdaje si´ mówiç: g∏upio by∏oby zasuszyç si´ w
swej cielesnoÊci i przegapiç przeÊwit, bezdusznie by∏oby odrzuciç „nak∏adk´ metafizycznà”, niepo-
etycko by∏oby pozbawiç wiersz „szyfru transcendencji”. 

*** 

Metafizyczny „kod Kobierskiego” mo˝na by odszyfrowywaç dalej,
Êledzàc w jego twórczoÊci zarówno znaki nadchodzàcej apokalipsy, jak
i stygmaty historii biblijnych czy apokryficznych, otwierajàce si´ – a co
wi´cej: celowo przez poet´ rozdzierane – w ciele-tekÊcie ponowoczes-



noÊci. W wierszu „Czarny kruk” z „Rzezi winiàtek” pojawia si´ zapowiedê nieust´pliwego wabienia
metafizyki: „krzy˝e o smaku wapna. wàwozy uciekajàce / w stron´ piek∏a. b´dziemy tam powracaç
/ jak op´tani”. To neomesjanistyczne (tak, tak) nastawienie poety nie da si´ ukoiç ani uspokoiç,
mimo ˝e „tu ka˝da myÊl / obraca si´ w popió∏ zanim zdà˝y wypaliç / na skórze ropiejàcy stygmat”.
Szczególna poetyka tego wiersza – wojenna, pe∏na m∏odzieƒczego buntu i w dodatku przywo∏ujàca
do boju duchy polskich straceƒców – sprawia, ˝e mogliby go (gdyby tylko chcieli) przyjàç za swój
hymn czciciele apokalipsy z pisma „44”. Czwarta cz´Êç „Czarnego kruka” jest zwiastunem zag∏ady.
Czytamy: „przepowiednie si´ sprawdzajà. zapowiada si´ / d∏uga, m´czàca noc” – i mo˝emy si´
domyÊlaç, ˝e ze snu tej nocy wybije nas – w∏aÊciwych bohaterów apokryfu Kobierskiego – „zapach
napalmu o poranku”, swàd apokalipsy. 

*** 

(„Dotar∏em do koƒca. stàd wszystko bierze swój / gorzki poczàtek”.) Tekst, który chyli si´
w∏aÊnie ku koƒcowi, nie mia∏ byç o apokalipsie. Mia∏ byç odpowiedzià na pytanie, dlaczego
„Lacrimos´” Rados∏awa Kobierskiego uzna∏am (w ankiecie przeprowadzonej przez Biuro
Literackie) za najwa˝niejszà ksià˝k´ poetyckà minionego roku. Tymczasem o samej „Lacrimosie” –
wstrzàsajàcym zapisie pracy ˝a∏oby – powiedzia∏am w swoim tekÊcie najmniej. I nie sta∏o si´ tak
tylko dlatego, ˝e j´zyk komentarza skapitulowa∏ przed dos∏ownoÊcià Êmierci. Wczytujàc si´ w gaze-
towe sprawozdania o post´pach kryzysu (i kres, i krach, i nevermore...), ws∏uchujàc si´ w rytmy
klezmerskich pieÊni zmiksowanych w stylu hiphopowym przez Socalleda&Salomona, wreszcie
patrzàc na rzeczywistoÊç przez pryzmat „nak∏adki metafizycznej”, arcydzielnie zastosowanej w
prozie Marka S. Huberatha (prozie, która porusza mnie w ostatnich miesiàcach bardziej ni˝
jakiekolwiek inne dzie∏a literackie) – zobaczy∏am po prostu znacznie wyraêniej ni˝ kiedyÊ, ˝e we
wspó∏czesnej sztuce nastàpi∏a inflacja, ˝e dotknà∏ jà kryzys i ˝e w tej sytuacji nale˝y wprowadziç w
˝ycie – w pismo – konstruktywny program antykryzysowy. 

Takim programem antykryzysowym móg∏by byç cytowany we wst´pie „Manifest neomes-
janistyczny”. Tekst ten w wielu punktach przera˝a, w innych dra˝ni, a w jeszcze innych zwyczajnie
si´ myli, ale jednego nie mo˝na mu odmówiç – w∏aÊciwie rozpozna∏ i nazwa∏ czas, w którym
wszyscy tkwimy, a mianowicie „czas czekania na apokalips´”. Manifesty jednak majà to do siebie,
˝e odstraszajà swojà radykalnà jednoznacznoÊcià, tym groêniejszà, gdy dotyczà dziedziny z natu-
ry wieloznacznej – sztuki. Redaktorzy „44”, nawo∏ujàcy do wzbogacania kultury o „nak∏adki
metafizyczne”, nie mówià w gruncie rzeczy nic nowego – mówià to tylko bardziej zaczepnie, wi´c
mocniej. To samo, ale lepiej, piszà dzisiaj najlepsi poeci (z których wybieram Kobierskiego) i proza-
icy (np. Huberath). Tylko oni widzà apokalips´ jako zag∏ad´ wcià˝ niejednoznacznà, dzi´ki czemu
potrafià daç jej Êwiadectwo g∏´boko poetyckie, a nie kiczowato „sakrealistyczne”. Nawet jeÊli...?
Nawet jeÊli ostateczna nagroda za to „obosieczne kodowanie” („wyobraê sobie na przyk∏ad, ˝e
dead city / i te deum to jedno”) oka˝e si´ te˝ karà ostatecznà. 

*** 

„otwórzcie drzwi, wi´c b´dà otwarte. 
specjalnie na t´ noc, na którà si´ zanosi 
od wieków s∏onych jak sól. mam nadziej´, 
˝e przyjdziesz, a ja wtedy b´d´ trzeêwy – 

b´dziemy ju˝ czekaç z gwoêdziami i gàbkà octu”

jj ´́ zz yykk   kkoommeenn ttaarr zzaa
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Kamil Brewiƒski

Karaluchy

Mam magnum pod poduchà, kiedy robi si´ ciemno
wypalam sobie w g∏ow´ i otwieram oczy
w Ugandzie, jestem czarny jak wn´trze jaskini.
Drugà stron´ ksi´˝yca pokrywajà lasy.
A ty jakie masz zdanie w kwestii harakiri?
Ju˝ dopada nas staroÊç, rosnà nam odnó˝a,
zmieniamy si´ w tramwaje, czy ty mnie obchodzisz?
Czy jeszcze je˝d˝´ w tobie do lasu na grzyby?
Mg∏a nie jest ju˝ ∏askawa, nie daje prawdziwków,
tylko kopce ze Êció∏ki, opuszczone mrowiska.
Dlatego wol´ byç czarny, mieç luf´ przy skroni,
a kiedy broƒ wystrzeli po prostu przemilczeç,
jest mnie tutaj zbyt wielu, by poczuç ró˝nic´,
wi´c pobawmy si´ Êmiercià, chodêmy do lodówki. 

Âmierç

Wielki poeta w Chinach? Jebaç poet´ w Chinach.
Jak ty si´ tutaj czujesz? Bo ja jestem ˝ó∏ty.
Tak, Sahara wyla∏a, Rivanol na ranie.
Pisz´ o w∏asnych si∏ach, prosz´ to zrozumieç.  
Nie chodêcie na imprezy, kamienie na szaniec,
oprzyjmy si´ na Êcierwie, rozum jest tu krótki.
Jaka jest teza wiersza? Zamydliç ci oczy,
pokazaç metafizyk´ niczym myde∏ko fa.
Pami´tam stare radia, to nas rajcowa∏o,
ty mia∏aÊ spory pos∏uch, który mnie zamroczy∏.
Chodzi∏em po koÊcio∏ach, pomodliç si´ za Ra –
bez zb´dnego pieprzenia, za to ˝ó∏te cia∏o.
Wielka poetka w Chinach – skoÊnooka cipka
zespala podzespo∏y w stalowym hangarze
za misk´ ry˝u z waty, by∏aÊ taka s∏odka,
upad∏em teraz nisko, mam g∏ow´ na szynach,
jedzie pociàg z daleka, wiadomo co jest da-

-- lleejj ..   
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11..  WWaarrttooÊÊccii  kkoonnkkuurreennccyyjjnnee  wwoobbeecc  ppooeezzjjii  ssaammoo˝̋yywwnneejj

W modelu poezji, któremu na imi´ „klasycyzm”, jest coÊ, co przyciàga wiersz do rzeczywistoÊci,
oraz coÊ, co go od niej nonszalancko odgania, przy czym t´ drugà si∏´ ∏atwiej okreÊliç. Jest nià
umownoÊç. Nazwa Iluzjon brzmi co najmniej równie dobrze, jako bardziej obrazowa. W dodatku
tytu∏ ten odsy∏a do wiersza idealnie ilustrujàcego, czym grozi poddanie si´ wzmiankowanej sile.

Wiersz nazywa si´ G∏ód, zatem teoretycznie nie mo˝na odmówiç s∏usznoÊci decyzji, by zosta∏ z
niego sam szkielet. Có˝ jednak po tej s∏usznoÊci, kiedy ów szkielet sprowadza si´ do m´czàcych
repetycji: Wiersz karmi wierszem. Niebo karmi niebem. Niby si´ to i owo powinno w vilanelli pow-
tarzaç, ale regu∏y gatunku nie wymagajà chyba, by wszystko opiera∏o si´ na jednym czy dwóch
czasownikach. 

Powtarzajàcy je wiersz, acz sam wyg∏odzony, pokazuje, ˝e wszystko karmi si´ sobà, w normalnych
warunkach samo si´ podtrzymuje, i tylko g∏ód, paskudnik, czeka na swojà kolej (i jest to czekanie

warunkiem koniecznym jego istnienia, bowiem chcia∏by si´ najeÊç, czyli
sam siebie zniszczyç). Wiersz, co jasno wynika z liturgicznych
powtórzeƒ, te˝ mia∏by staç po stronie zjawisk samonap´dzajàcych si´.
Metafora obraca si´ jednak w swoje przeciwieƒstwo: ten pokarm jest
ja∏owy, i w∏aÊnie w g∏odzie nadzieja, aby przerwa∏ niestrawnà, repety-
tywnà diet´.



Problem, o którym tu mowa, bezczelnie rozsiad∏ si´ w ksià˝ce. Mówi∏by nawet: I mam najlepsze
miejsce w „Iluzjonie”, gdyby dopisaç zaledwie cudzys∏ów. I tomik by∏by stracony, jeÊli temu g∏osowi
nie odpowiada∏by inny, gdyby drugiej ze wspomnianych si∏, zwracajàcej si´ w stron´ Êwiata
zewn´trznego, równie˝ nie da∏o si´ wyraziç s∏owami poety: Tak si´ otwiera no˝em z mi´sa, Tu si´
zdejmuje. Tu si´ patrzy / jak si´ zdejmuje, Tutaj nic nie jest sobà, To jest jak hologram. Zwykle
zaimki w poezji postrzegam jako niebezpieczny skrót, lecz te akurat wycenia∏bym wy˝ej, jako wyraz
bardzo wa˝nej t´sknoty. Tak, to tutaj klasycyzm zwraca si´ w stron´ Êwiata i zaczyna wskazywaç
poszczególne jego elementy, szukaç dla wiersza punktu zaczepienia. NiewystarczalnoÊç, od której
zaczà∏em niniejsze rozwa˝ania, wzbudza ruch, który z kolei generuje wartoÊci konkurencyjne
wobec poezji samo˝ywnej.

To zjawisko, doÊç kiepsko przystajàce do rzeczy, do jakich raczy∏ nas przyzwyczaiç klasycyzm
(zarówno w deklaratywnej wersji Starych Mistrzów, jak i w dekoracyjnej odmianie w∏aÊciwej
m∏odym zdolnym) pozwala obdarzyç tomik Woêniaka rodzajem warunkowego zaufania. Przyjàç
zarówno deklaratywnoÊç (widocznà przecie˝ w zaimkach wskazujàcych), jak i dekoracyjnoÊç
(repetytywnà form´) jako odsy∏acze, w których wiersz si´ nie wyczerpuje. Sprawdziç, dokàd nas ta
poezja zaprowadzi, ca∏y czas patrzàc jednak, czy docelowy krajobraz nie budzi jakichÊ zasad-
niczych podejrzeƒ.

Wszystko, co powy˝ej, zmierza do wniosku, ˝e o Iluzjonie nale˝y pisaç w sposób s∏odko-gorzki,
naraz wskazujàc na klasycystyczne automatyzmy i na te rzeczy, które pomimo nich uda∏o si´
osiàgnàç. W poczet sukcesów zaliczam i to, ˝e najpierw przysz∏o zastanowienie nad zaimkami, a
potem dopiero nad wierszami o sztuce czy nad sposobami u˝ycia w tej poezji mott i dedykacji.
Iluzjon nie pozostawia bowiem wàtpliwoÊci, ˝e to narz´dzia, wi´c nie nale˝y si´ wyg∏upiaç mówiàc,
˝e m∏otek jest brzydki. Dotykamy tu sprawy niezmiernie wa˝nej: coÊ, co u kolegów po piórze i po
klasycyzmie sprawia wra˝enie wartoÊci absolutnej, tutaj akurat zachowuje si´ jak wehiku∏ dla
g∏´bszych jakichÊ treÊci. Co robiç z takà obietnicà?

22..  MMoo˝̋lliiwwooÊÊçç  ooppiissyywwaanniiaa  ddaajjmmyy  nnaa  ttoo  zz∏∏oommuu

Zobaczmy najpierw, co w ksià˝ce mo˝na znaleêç na temat podobnych obietnic naddanego sensu.
Wiersz, który si´ do tego celu nada, to Wrzesieƒ, mg∏a nad ∏àkà. W rzeczonych okolicznoÊciach
przyrody rozmaite przejawy ingerencji cz∏owieka w wiejski, czy mo˝e raczej podmiejski krajobraz
(˝uk blaszak, ugi´te / elektryczne przewody, ponad akacjami / rudy komin cukrowni) stajà si´
sygna∏ami:

b∏yskajà w szczelinie,  

jakby by∏y czymÊ wi´cej ni˝ sà. W niskim blasku
przestajà tylko wype∏niaç krajobraz, jak graty
w mieszkaniu.

Problematyczne jest tylko to wydajà si´, ten pe∏zajàcy l´k przed wielkà metaforà 
(niech tam, tak˝e potrafi´ zagraç w zaimki). L´k, który nie wynika z potrzeby dope∏nienia d∏ugiego
wersu, lecz par´ linijek dalej rozwiàzuje si´ tak oto:

wàski, b∏´kitny dreszcz od horyzontu,

pomi´dzy brzegiem mg∏y a brzegiem ∏àki,
jak mi´dzy skórà a skórà, cokolwiek
napotka po drodze,zmienia w objet trouvé



Rzekoma treÊç naddana okazuje si´ zatem estetykà, doÊwiadczeniem malarskim, i to (po drobnej
koncesji na rzecz pierwotnego prze˝ycia koloru) zapoÊredniczonym przez histori´ sztuki: najpierw
jest wprawdzie wibracja b∏´kitu, lecz zaraz potem nast´puje refleksja, ̋ e obecnoÊç szpecàcych krajobraz
dodatków mo˝na usprawiedliwiç nawiàzaniem do prowokacji rodem ze sztuk plastycznych pierw-
szej po∏owy XX wieku. Trzeba je mianowicie „znaleêç” jako obiekty sztuki, odpowiednio zaklasy-
fikowaç. Jakkolwiek jest to post´p wobec tych odmian klasycyzmu, które ubrda∏y sobie, ˝e styl
mo˝na kupiç za miedziany pienià˝ek italskiego s∏oneczka, to jednak naczelna zasada pozostaje
niezmienna. Estetyka i sztuka sà kwestià klasyfikacji, a odwo∏ywanie si´ do elementów ju˝ zakla-
syfikowanych stanowi najpewniejszy sposób, aby przypadkiem nie znaleêç si´ poza sztukà.
Dopiero kiedy miejsce po stronie sztuki zostanie zapewnione, mo˝na negocjowaç z tradycjà
mo˝liwoÊç opisywania dajmy na to z∏omu.

Co tu du˝o mówiç – nie podoba mi si´ takie postawienie sprawy. Je˝eli jednak poezja Woêniaka
wzbudza tu polemicznà agresj´, nie zaÊ stylistycznà repulsj´ czy poczucie pustki, jakie
przyzwyczai∏em si´ wiàzaç z klasycyzmem, to podobna reakcja Êwiadczy o Iluzjonie jak najlepiej.
Ksià˝ka zawiera treÊç, wyra˝a konkretne poglàdy, a odrzucanie ich to autentyczna walka, której
stawka jest taka, ˝e sprzeciw zbyt kategoryczny podwa˝a∏by z kolei i moje zdanie o poezji. Dlatego
najpierw powinienem napisaç, ˝e Woêniak jest poetà, który znaczy, a dopiero w drugiej kolejnoÊci
dzia∏aç przeciwko temu znaczeniu, przeciwko ewentualnym pomy∏kom.

33..  RRoozzppoozznnaanniiee,,  ˝̋ee  oottoo  mmóówwiimmyy  oo  uubbiieerraanniiuu  ttrruuppaa

Podstawowa pomy∏ka Woêniaka streszcza si´ w dwóch s∏owach: trzeba wyciszaç. Mylny ogólny
aksjomat, wyprowadzony z ca∏kiem sensownych obserwacji szczegó∏owych. Poczesne miejsce
poÊród nich zajmuje wiersz Sukienka, który od delikatnego erotyzmu przechodzi w rozpoznanie,
˝e oto mówimy o ubieraniu trupa:

Nie rozpinaj mnie. Trzeba mnie ubraç w t´ lnianà
sukienk´, chyba za wczeÊnie zdj´tà ze sznurka po praniu,
bo wilgotny materia∏ czyta cia∏o, jakby banda˝ uczy∏ si´
kszta∏tu rany. [...] Zasuƒ
czarnà foli´, w której le˝y ogolona na g∏owie, skaleczona
najbardziej intymnie lub zabita kamieniami dziewczyna,
nie chc´ wiedzieç, kim by∏am.

Wiersz – sama delikatnoÊç, którà poznaç w omownym sposobie nazywania gwa∏tu (skaleczona
najbardziej intymnie), czy nawet w pewnej niezr´cznoÊci j´zyka pojawiajàcej si´, gdy mowa o sym-
bolicznej przemocy (ogolona na g∏owie). Wiersz, który mówi, ˝e ofierze nale˝y si´ milczenie (w
domyÊle: nie medialne epatowanie nagim trupem, w jakimÊ stopniu niegodne niezale˝nie od poli-
tycznej s∏usznoÊci protestu, od godnoÊci sprzeciwu). Wiersz tak cichy, ˝e proÊba o uzasadnienie
stanowiska jawi∏aby si´ jako nietakt. Wi´c dobrze, nie dotkn´ go. Przypominam: mówi si´ tutaj o
ogólnych zasadach, i mo˝na przywo∏ywaç inne przyk∏ady.

Bo niby tak samo wszystko zgadza si´ w wierszu Transmisja (II), gdzie
opis ubierania zmar∏ego gnieêdzi si´ w nawiasach rozrzuconych poÊród
relacji z nadrzecznego w´dkowania. I niby identycznie s∏uszna jest Msza
za wujka Józefa, gdzie nieskutecznà liturgi´ zast´puje wspomnienie
partyjki pokera, a puenta dla odmiany rzeczywiÊcie jest groêna i mi-
styczna (lipcowa noc // wiszàcy nad bzem bia∏y kokon, hostia, która
po∏yka). Tyle, ˝e podobnych wyciszeƒ jest zwyczajnie za du˝o.



Ciemniejsze warstwy rzeczywistoÊci, nieoÊwietlone pi´tra wiersza zosta∏y schowane, i tylko niekiedy
przeÊwiecajà z ukrycia jak hologram (autor wie o tym, wi´c mamy w ksià˝ce równie˝ i wiersz
Hologram, traktujàcy o tym przeÊwiecaniu i o tym, jak konkretne mo˝e byç to, co ukryte). 

44..  KKiinnoo  kkllaassyycczznneejj  ssppóójjnnooÊÊccii  ddaa  ssii´́  zzaacchhoowwaaçç  jjeeddyynniiee  zzaa
cceenn´́  nniieeddoorróóbbeekk

Mnie te˝ niekoniecznie idzie o wrzask i epatowanie, lecz o to, by zachowaç mo˝liwoÊç krzyku,
pe∏niejszego rejestru. Wiersze Woêniaka w paru miejscach sprawiajà natomiast wra˝enie, jak
gdyby same siebie zag∏usza∏y. Najwyraêniej widaç to w sonecie Dziewczyna przy rotundzie, gdzie
zamiast domknàç niepokojàcy obraz miasta-kieratu obracajàcego si´ wokó∏ ronda i rotundy, wiersz
na koniec wyrzuca z siebie teatralne Dziewczyno przy rotundzie, nie mów mi, kim jesteÊ. Kiedy
zacz´∏o si´ ju˝ opowiadaç rzeczy straszne (Uzdy wszyte sà pod skór´ / pomi´dzy neurony, z pre-
cyzyjnym bólem), a zaraz potem proponuje si´ brak komunikacji, wówczas nie mamy raczej do
czynienia ze s∏awetnà apolliƒskà kontrolà, lecz raczej ze zwyczajnym zduszeniem g∏osu. Wobec zaÊ
ca∏ej poetyckiej ÊwiadomoÊci Woêniaka niezr´cznie by∏oby pytaç, jak to si´ sta∏o, ˝e poeta tego
efektu nie widzi. W∏aÊciwe pytanie brzmi: po co nie widzi, jakie jest praktyczne uzasadnienie tej
jednorazowej Êlepoty?

Od razu trzeba przyznaç, i˝ jest to niedowidzenia rodzaj szlachetniejszy, ni˝ mo˝na by si´
spodziewaç. Klasycyzm zwraca si´ w tym momencie przeciwko sobie, nie przeciw czemuÊ
poza sobà. Aby utrzymaç spójnoÊç poetyki, czyli upartà tendencj´ do wyciszania, Woêniak
woli raczej os∏abiç wiersz, ni˝ ograniczyç zasi´g jego zastosowaƒ poprzez zamkni´cie si´ w
takiej czy innej oswojonej przestrzeni. I gdyby decyzja by∏a tylko taka – jakoÊç czy zakres
u˝ycia – by∏bym z nim.

Jest jednakowo˝ coÊ g∏´boko niepokojàcego w fakcie, ˝e iluzj´ porzàdku, kino klasycznej spójnoÊci
da si´ zachowaç jedynie za cen´ niedoróbek. I w fakcie drugim: ˝e dzieje si´ tak w∏aÊnie przy
najpowa˝niejszym podejÊciu do sprawy, jakie w dzisiejszej poezji widz´. Bo nigdy doÊç podkreÊleƒ,
˝e projekt Woêniaka, ma∏o w krytycznym dyskursie eksponowany, gdy˝ ma∏o dekoracyjny, jest w
istocie najsensowniejszà z obecnych prób zbawienia klasycyzmu. Tyle, ˝e nawet to widocznie nie
wystarczy.
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AlbertSienkiewiczImi´ asfaltu
1. 
Wilgotny asfalt jest aktywnym filtrem traumatycznych wspomnieƒ. Z pnia drzewa, rosnàcego dziko na Êrodku
skrzy˝owania, wy∏aniajà si´ mgliste sylwetki duchów dni wczorajszych i jutrzejszych. Duchy teraêniejszoÊci po
prostu je˝d˝à po asfalcie w swych wehiku∏ach spalinowej Êmierci: rozstrojonych kabrioletach, eterycznych
waletach pik i sypiàcych si´ kuwetach. G∏os z ty∏u g∏owy, a najprawdopodobniej ze studzienki kanalizacyjnej,
mówi: „Nie l´kaj si´, ja ci´ oprowadz´”. Po chwili z mg∏y wy∏ania si´ Jezus Kowalski.

2. 
Kim jest Kroczàcy po Asfalcie? Dlaczego jego r´ce sà sp´tane drutem kolczastym? I czemu ma przestrzelonà
czaszk´? 
„Cierpia∏em za wasze Êciechy”, odpowiada Jezus Kowalski, chocia˝ ˝adne pytanie nie zosta∏o
wypowiedziane. „Dilowa∏em po parkach, szko∏ach i koÊcio∏ach, a˝  sprzeda∏ mnie pewien trzynastolatek po
nieudanej próbie samobójczej. Wiedzia∏em, ˝e chce si´ zaçpaç, wi´c dosta∏ koƒskà dawk´ zupe∏nie
nieszkodliwej substancji. Potem napuÊci∏ na mnie kryminalnych z W11. Jak widzisz, nie sprzeda∏em skóry
tanio. Jednego pogryz∏em w ∏ydk´”.

3.
Z betonowych ksià˝ek uczymy si´ samotnoÊci. Zamykamy si´ na problemy w∏asne i cudze, wielbimy letarg,
rozsmakowujemy si´ w s∏odkich l´kach i lekkich snach, po˝àdamy niemo˝liwego. 
Na skrzy˝owaniu ulic Upojnej i Znojnej stoi pomnik Szatana. Wyglàda on doÊç spokojnie, ma twarz
dobrotliwego staruszka, i ∏adnie wkomponowuje si´ w krajobraz, zw∏aszcza na tle osaczajàcych nas pól
kukurydzy. Samo oblicze Szatana uÊmierza ból i pomaga mi zrozumieç moje w∏asne z∏o. W trz´sàcych si´
d∏oniach widz´ obietnice zmian, znowu b´d´ musia∏ to przespaç. Tutaj nie ma nic, co móg∏bym ∏yknàç,
˝adnego miejsca, z którego móg∏bym skoczyç. Nawet piwa nie ma, co najwy˝ej odrobina dymu.
Jezus Kowalski zaciàga si´ g∏´boko mentolowym papierosem. CzeÊç dymu uchodzi mu przez dziur´ w
g∏owie, on jednak zdaje si´ tego nie dostrzegaç. „Rzucam to Êwiƒstwo”, mówi usprawiedliwiajàco. „Tak
samo i ty powinieneÊ wyrzec si´ dóbr doczesnych. JeÊç tylko popcorn, piç sok nowotworowy, kochaç pol-
skie seriale. Tylko wtedy zaznasz szcz´Êcia”.
Szatan z pomnika kiwa g∏owà z aprobatà. Ma za sobà wiele ról serialowych.

4.
W mglistej zas∏onie, w otoczeniu duchów asfaltu i ich epigonów, najprostsze fakty
stajà si´ skomplikowane, strz´pki zmieniajà si´ w p∏achty, echa i pó∏dêwi´ki w
etiudy, cieƒ drzewa wi´zi mnie w  puszczy domys∏ów, w wàtpliwoÊç podajàc
prawdy fundamentalne. 

„Jestem cz∏owiekiem!”, myÊl´ rozpaczliwie, szarpiàc si´ ze swojà cienistà
pow∏okà, nagle otoczony przez kukurydz´. 

AAllbbeerrttSSiieennkkiieewwiicczzIImmii´́ aassffaallttuu



„Jestem cz∏owiekiem!”, powtarzam i wtedy dostrzegam, ˝e mam kopyta. 
„Doprawdy?”, pyta Jezus Kowalski, dla kontrastu merdajàc ogonem.

5.
Parujàcy asfalt jest moim przyjacielem, z powrotem przyciàga mnie do siebie, mówi do mnie czule, ale
niezrozumiale, mimo i˝ wszyscy wiemy, ˝e chce mnie zabiç za to, co uczyni´ w przysz∏oÊci. Jest tak˝e moim
wrogiem, pieÊci mnie i odgra˝a si´, odgryza kawa∏ki mojej duszy jakbym by∏ czekoladà z nadzieniem.
Jestem nià, jestem uk∏adankà, puzzlami 10000 elementów, stanem wstawionym budowli, tajnym kr´giem
piek∏a. Mam ochot´ skubaç traw´, ale na asfalcie nie ma trawy, skubi´ zatem asfalt, i nast´puje prze∏om.
Widz´ czasy, które nigdy nie nastàpià, osoby, których nigdy nie by∏o, kipi we mnie niebieskie Êwiat∏o i jet
lag syndrome. W odruchu samoobrony padam ni˝ej, to tylko pot´guje ból, zak∏óca trwanie i trawienie,
czuj´, jak coÊ we mnie p´ka. Tak, to lewa górna jedynka. 

6.
˚ycie ssie, i wcale nie tam, gdzie byÊmy sobie ˝yczyli. To pasmo potkni´ç, upadków i kl´sk absolutnych, podanych
na tacy z dymiàcym sosem, to dziurawa ulica, po której zawsze jedzie si´ pod pràd. Pod pràdem sà te˝ wszystkie
bariery i ogrodzenia, jechanie po bandzie to Êmierç lub kalectwo, nie mo˝esz naleêç przycisku uruchamiajàcego ka-
tapult´? Jest w g∏owie, ca∏kiem p∏ytko, wystarczy tylko odpowiednio mocno uderzyç g∏owà w Êcian´. Odpowiednie
Êrodki te˝ mogà pomóc, te ostre i te psychotropowe. Tylko nie nale˝y przesadzaç, wtedy làduje si´ tutaj. 
„Jak myÊlisz, skàd si´ tu wzià∏eÊ?” mówi Jezus Kowalski, drapiàc si´ po mózgu. „JesteÊ pionkiem w wi´kszej
grze, piankà w szerszym oknie, z´bem pi∏ki w szwadronie drwali. Twoja obecnoÊç to efekt spisku, którego nie
powstydziliby si´ czciciele rze˝uchy i organizacje ekologiczne. Zosta∏eÊ zes∏any, by wype∏niç misj´, dlatego
masz wizje czyste i Êliskie. Musisz udowodniç, ˝e jesteÊ godzien, ˝e masz odwag´ i odpowiedni numer buta”

„˚e co?” pytam, czujàc na karku zimny brzeszczot odpowiedzialnoÊci.
„Skàd mam wiedzieç?”, odpowiada zdziwiony Jezus Kowalski. „Jestem tylko przewodnikiem duchowym na
trzy czwarte etatu”

7.
Ludzie majà ró˝ne wspomnienia. A wspomnienia majà ludzi. 
Asfalt kipi i dymi, ˝arzy si´ i parzy, k∏´by dusz z ró˝nych okresów mojego ˝ycia nie ustajà w próbach przej´cia
w∏adzy nad mojà poczytalnoÊcià, chocia˝ nie czuj´ si´ jak ksià˝ka. Oto ze spienionej mg∏y wynurza si´ bogi-
ni z czasów m∏odoÊci, Pornoafrodyta, naga, tak jak jà pami´tam z filmów. W jej pe∏nych piersiach kryjà si´
rozkosze nie do okie∏znania przez zwyk∏ego cz∏owieka, rozko∏ysana magia w rozmiarze D+, zakazane
arbuzy egzystencji. Gapi´ si´ na jej nabrzmia∏e sutki i czuj´, jakbym znowu mia∏ trzynaÊcie lat.
„Co tak patrzysz, g∏uptasie?”, mówi Pornoafrodyta, wyzywajàco ˝ujàc gum´. „Mog∏eÊ mnie mieç kiedy tylko
chcia∏eÊ, ale nie zrobi∏eÊ tego. Pozwoli∏eÊ, by rozsàdek zwyci´˝y∏ marzenia.”
„Jak to?”, pytam za∏amany.
„To proste, mato∏ku. By∏am tà, która pokazywa∏a ci drog´, tà, która rozjaÊnia∏a ciemnoÊç i rozwiewa∏a zwàt-
pienia. Pomaga∏am ci zwalczaç smutki i czerpaç z si∏y duchowej. Nieraz wyp∏akiwa∏eÊ si´ w moje piersi.
By∏am twojà katechetkà w gimnazjum”
„Pani Jadzia?”, krzycz´, ale jej ju˝ tam nie ma. Zosta∏y po niej ciep∏e, wilgotne
wspomnienia i kilka niszowych filmów. 

8.
Czuj´ si´ jak je˝, który musi przedostaç si´ na drugà stron´. A zaledwie wczoraj
otwarto autostrad´. 



Uciekam, bo ktoÊ mnie goni. Stopy grz´znà w lepkim asfalcie, potem kolana, potem ∏okcie. Zapadam si´
i ton´, wszystko zwalnia, nie mog´ biec, czuj´ si´ jak w matriksie czy innym orgazmotronie. Wokó∏ mnie
rykoszetujà z∏ote kule, ciekawe, jaki inwalida móg∏by sobie na to pozwoliç. 
Statecznym, filmowym truchcikiem podbiega do mnie mój przeÊladowca, czasem odgrywajàcy rol´ wybaw-
cy. SkàdÊ znam tà twarz, mo˝e z telewizji? „Znowu si´ spotykamy”, mówi, pokazowo wyciàgajàc broƒ z
kabury, a ja rozwiàzuj´ zagadk´ jego to˝samoÊci. To Cz∏owiek Dupa ze Z∏otym Pistoletem, gwiazda seriali
kryminalnych i pogadanek dla gimnazjalistów. On wie, ˝e ja wiem, przez chwil´ mierzymy si´ wzrokiem.
Cz∏owiek Dupa, mimo i˝ jest wy˝szy, wzdycha sm´tnie, garbi si´ i kurczy, jego maska przestaje byç potrzeb-
na. Nawet ubiór ma w nie∏adzie, kurtka z lumpeksu, znoszone trampki i spodnie z podartà nogawkà. „Ja
ju˝ odpokutowa∏em swoje winy”, mówi, wspierajàc si´ na z∏otej kuli. „Za nieumyÊlne spowodowanie Êmier-
ci dosta∏em 15 lat, wyszed∏em po 7 za dobre sprawowanie, ale nigdy nie by∏em ju˝ taki jak wczeÊniej.
Zobacz, co w wi´zieniu zrobili mi z twarzà.”
„Niez∏a dupcia”, pocieszam Cz∏owieka Dup´. „Zrobisz jeszcze karier´ jako gwiazda komedii
romantycznych”
„Po moim trupie”, odgra˝a si´ Jezus Kowalski, ale nikt go nie s∏ucha.

9.
Wymian´ zdaƒ przerywa trz´sienie asfaltu. Fale kosmosu zamieniajà si´ w fale dêwi´kowe, fale sejsmiczne,
rzeczywistoÊç faluje i pokrywa si´ siatkà zmarszczek i p´kni´ç. Bucha z nich po˝ar, bryzga z nich powódê,
a nad wszystkim góruje kicz. Upaja nas i zalewa, obmywa nasze nawyk∏e go kultury elitarnej cz∏onki,
wype∏nia nam usta i mózgi. Z niewiadomych przyczyn wszyscy mamy ochot´ klaskaç. Ze skot∏owanych
ko∏tunów ektoplazmatycznej aktywnoÊci kszta∏tuje si´ pulpit, za którym, niczym z∏oÊliwy wygaszacz ekranu,
stoi sam Maestro. Jednym machni´ciem bujnej blond grzywy kie∏zna 666 dusz – od teraz sà one jego
chórem i orkiestrà, hordà i haremem, niewolnikami i kochankami. Rozpoczyna si´ koncert w piekle, ora-
torium ku czci betonowego Szatana, jajecznica na dêwi´kach, która sprawia, ˝e czuj´ si´ jak na imieninach
proboszcza. Chór dusz skanduje s∏owa, których ˝aden Êmiertelnik nie jest nawet w stanie sobie wyobraziç,
mimo to sens i przekaz wgryzajà si´ w mózg wystarczajàco mocno. Przez rozpalonà skór´ intuicyjnie
wyczuwam takie konstrukcje, jak gwa∏t moralny, triumf upadku wartoÊci, pogrom pogrobowców, oraz,
troch´ bardziej komercyjnie,  niech mówià, ˝e to nie jest litoÊç. 

10.
Muzyka wybrzmiewa i wykoƒczone duchy rozpierzchajà si´ na szeÊç wiatrów. Maestro, zadowolony z dzie∏a,
zsuwa si´ zza pulpitu i staje przed nami niczym Stwórca. „Jestem ostatnià piecz´cià przedpiekla”, mówi
niskim, zachrypni´tym g∏osem. „Po mnie nadejdà legiony pot´pionych i nikt nie wyjdzie stàd ˝ywy, ani
martwy. Z∏amcie mnie, zjedzcie cia∏o moje, niech si´ dokona!”, krzyczy, a Cz∏owiek Dupa wali go z∏otà kulà
w ∏eb. Maestro pada, ale po chwili wstaje. 
„Jestem waszym koszmarnym snem, horrorem klasy D, psem Szatana, ska∏à i bramà, hienà, higienà i chci-
cà. Mam w∏adz´ nad duszami, uszami i demonami, danà mi przez mojego ojca a waszego rogatego pana,
lorda ma∏ego g∏odu i brzydkiego mordu. Zaklinam was po raz wtóry, z∏amcie mnie!”, powtarza, intensy-
fikujàc napi´cie, pojawiajà si´ b∏´kitne nitki wy∏adowaƒ, a Jezus Kowalski, który nie wie, co czyni, uderza
Maestro kamieniem w g∏ow´. W malowniczym rozbryzgu Kompozytor – Akwizytor umiera po raz drugi, ale
po chwili znowu zmartwychwstaje. 
„KiedyÊ by∏em cz∏owiekiem, przez krótkà chwil´, choç nie mia∏em okazji zaczerpnàç pierwszego oddechu”,
oznajmia Maestro. „Wdech-wydech”, Êpieszy z podpowiedzià Jezus Kowalski, ale zostaje zignorowany. 
„Pot´piony jestem bezgranicznie i beznadziejnie”, ciàgnie niezra˝ony Kompozytor, „I wiem, ˝e na to

zas∏uguj´, pisana jest mi ostateczna zguba. Dlatego b∏agam was, zakoƒczcie
to!”
Na te s∏owa podnosz´ z asfaltu dwumetrowe dildo i wbijam w Maestro. Mam
wra˝enie, ˝e widmo Pani Jadzi jest tu˝ obok, ˝e kieruje mojà r´kà i sercem, jak
za dawnych czasów, i nabieram pewnoÊci, ˝e to, co zrobi∏em, by∏o dobre.  
„Urodzi∏em si´ jako martwy p∏ód”, wyznaje Kompozytor i kona po raz ostatni.
Otwierajà si´ bramy piekie∏. 



11.
Majà kolby i majà lufy, ale pozory mylà. Dzieci Szatana majà od 12 do 15 lat, wszystkie zgin´∏y Êmiercià
samobójczà. Mg∏a asfaltu zabarwia si´ na czarno, dzieci Szatana te˝ sà ubrane na czarno, nadchodzà ze
wszystkich stron, wype∏niajà horyzont i wypalajà uczucia, depczà pola i kaleczà wszystko na swojej drodze.
Jest ich tak du˝o, ˝e zaczynam poddawaç si´ nachalnej sugestii samobójstwa.
Kolby rytmicznie uderzajà o bruk, ten z nami, kto zawsze by∏ sam, nie ma Êpiewaków, sà pot´pieƒcy. „Musi
byç stàd jakieÊ wyjÊcie”, mówi Cz∏owiek Dupa. Ale wyjÊcia nie ma, zgwa∏cona prawda, tutaj w postaci
widma Pani Jadzi, le˝y naga na poÊrodku skrzy˝owania. 
„Nie ma si´ czym podniecaç”, mówi Jezus Kowalski, chocia˝ pozory mylà. 

12.
Trwamy, do ostatniego oddechu, do ostatniej kropli krwi, ektoplazmy i pami´ci. Asfalt jest naszym najmniej
zaufanym sprzymierzeƒcem, naszym najbardziej przyjaznym wrogiem. Daje nam ciep∏o i schronienie, ale
armia dusz jest coraz bli˝ej, przez mg∏´ mo˝emy ju˝ dostrzec pierwsze sylwetki, pierwsze czarne grzywki,
makija˝, blizny na nadgarstkach. Ka˝dy z nich ma w r´ku ˝yletk´, niektóre sà t´pe, inne sà we krwi, jakby
ledwo przed chwilà zasmakowa∏y cia∏a i mia∏y ochot´ na wi´cej. Wiemy, ˝e sytuacja jest beznadziejna, ale
to niczym nie ró˝ni si´ od naszego dotychczasowego ˝ycia. Nie czujemy strachu, to nie czas ani miejsce na
strach, przed nami staje czysta pustka egzystencji, spirytus marki „Suicide”, ca∏kowity brak ˝ycia po ˝yciu,
mi∏oÊci po czymkolwiek. W przyp∏ywie wspomnieƒ uczuç Jezus Kowalski przebacza Cz∏owiekowi Dupie,
Cz∏owiek Dupa b∏ogos∏awi Jezusa Kowalskiego. 
Szatan z pomnika patrzy dobrotliwie na przemarsz swoich dzieci, dzielà ich od nas centymetry rzedniejàcej
czarnej mg∏y. Wszystkie trupki sprawiajà wra˝enie identycznych, spod jednej serii ubraƒ H&M, ró˝nià si´
detalami odzie˝y. Wszystkie spojrzenia sà puste, twarze zaci´te, nadgarstki poci´te. Dzieci innego boga,
czciciele Szatana albo popcornu, w tych okolicznoÊciach to bez znaczenia. 
Jezus Kowalski patrzy w betonowe oczy Szatana. „Dokona∏o si´”, szepcze. To ju˝ jest koniec, nie ma ju˝ nic.
Tylko epilog.

13.
Kiedy kolbami w drzwi za∏omocà, jak ich wtedy przyjmiesz?
Nikt nie mówi∏, ˝e b´dà to kolby kukurydzy.

„„PPoo  mmooiimm  ttrruuppiiee””,,
ooddggrraa˝̋aa  ssií́   JJeezzuuss







kobieta wà˝ z obrazu bez tytu∏u

beksiƒskim

niepokój zaczyna si´ gdy ustaje szum
osiedle s∏u˝ew nad grobem nad dolinkà 
dr˝y ziemia mi´dzy blokami z krwi i koÊci 
obitych nawiedzonym betonowym szkieletem 
alabama jest granicà realnego Êwiata pasem 
startowym mi´dzygwiezdnych podró˝y 
w poprzednie wcielenia ludzkie kopce mieszkalne 
trwale wesz∏y w krajobraz jak zbiorowe mogi∏y 
wczeÊniej by∏ tu pewnie indiaƒski cmentarz 
albo bagno z∏e fluidy to ju˝ nie wymówka 
starszych kobiet g∏ówne wejÊcie do metra 
straszy op´taƒczym gwizdem ktoÊ nocà rzuca 
z okien woreczki z mlekiem czy Êmietanà na cel 
bioràc zaparkowane samochody i ma to wszelkie 
znamiona egzorcyzmów po korytarzach snujà si´ 
zjawy dzieci pani jeziora o obcych oczach klatki 
Êmierdzà Êmiercià i amfetaminà hol g∏ówny 
moczem cisza nabiera pr´dkoÊci na niczyjej 
ziemi g∏ucha uderza w okna to kraina przeciàgów 
w której jesteÊmy tylko uchodêcami w rocznym 
stanie przejÊciowym uczula nawet woda z kranu 
z plàtaniny rur p∏ynà niezbadane kolonie bakterii 
wróg jest niewidzialny pierwszego dnia pobytu 
na pobliskiej pu∏awskiej rozbi∏ si´ m∏ody zientarski 
syreny o zimno niebieskiej skórze nawo∏ywa∏y 
gapiów i ˝a∏obników a ty beksa lala p∏aczàc po 
seksie zostawi∏aÊ na materacu czarny prawie 

niezauwa˝alny znak

Krzysztof
Ciemno



dalej

trwa wygaszanie starych stacji radiowych milknà 
paleniska albo reaktory blednà raporty szpiegów wbrew 
szyfrom pokr´te∏ nadgryzionych ga∏ek numeryczne 
piski obcych na niskich cz´stotliwoÊciach nadawane 
nie wiadomo skàd w trakcie fa∏szowane je˝eli to kiedykolwiek 
mia∏o znamiona prawdy to teraz je traci jak czàsteczki 
uwi´zione w pró˝ni jak okruchy chleba po który si´ga 
ca∏a rodzina i starcza tylko na jedno podejÊcie 

wieczorami dalekobie˝ne pociàgi o niezwyk∏ych 
rozmiarach czerwone od dzieci´cej wyobraêni opuszczajà 
dworce mknà w ramiona srogich ziem gdzie na pewno 
istnieje jakaÊ nieznana cywilizacja która w gard∏ach 
nosi wiatr nocna agresja psuje szyki snom 
wÊród wzgardzonych mas kwitnà ró˝ane

szkar∏atne litery 
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m ó w i :
PrzeproÊ
TUTORIAL

PrzeproÊ. Przewodnik gracza – jak brzmi pe∏en tytu∏ nowej powieÊci Aleksandra
KoÊciówa – to ciekawa próba zespolenia w konstrukcji jednego dzie∏a perspektywy reali-
stycznej z nierealistyczno-baÊniowà, w∏aÊciwà systemom gier RPG. Symboliczne ramy tego
Êwiata wyznaczajà dwa zdj´cia wiszàce po przeciwleg∏ych stronach ∏ó˝ka jednego z
g∏ównych bohaterów – B∏a˝eja:

B∏a˝ej spa∏ samotnie [...], majàc nad g∏owà Czarnego Konia, jednà ze swych
najukochaƒszych mg∏awic, a zachodnià Êcian´ Dhaulagiri w nogach ∏ó˝ka [...]. [s. 7]

Dhaulagiri, siódmy szczyt Himalajów, reprezentuje to, co namacalne – Êwiat, w
którym trzeba „twardo stàpaç po ziemi”. Natomiast Czarny Koƒ jest sztandarem jakiejÊ
alternatywnej rzeczywistoÊci, gdzie dominant´ stanowi wyzwolona od regu∏ racjonalnego
myÊlenia wyobraênia, o dzia∏aniu zdeterminowanym jednak przez spajajàcà powieÊç
metafor´ gry RPG. Pomi´dzy tymi dwiema skrajnoÊciami rozpi´ci sà podà˝ajàca tropem
swojego zaginionego synka Marta oraz wspomniany ju˝, wspomagajàcy jà a (przepraszam

za uproszczenie) poszukujàcy dla siebie ˝yciowej partnerki eks-alpi-
nista i eks-astrofizyk B∏a˝ej. Te wyros∏e z rzeczywistoÊci spod znaku
Dhaulagiri postacie, zetknàwszy si´ z funkcjonujàcà wy∏àcznie w
obr´bie gry Zuzannà (przedstawiajàcà si´ jako Fix), stajà naprzeciw
fenomenów zaprzeczajàcych ich dotychczasowym metodom postrze-



gania i rozumowania. Nieustannie wahajà si´, jakà postaw´ zajàç wzgl´dem rozgrywajà-
cych si´ wokó∏ Fix – a od spotkania z nià równie˝ wokó∏ nich – zdarzeƒ. Nawet je˝eli godzà
si´ z ich specyfikà, jest to afirmacja tylko o charakterze doraênym i przynieÊç ma im
wymierne korzyÊci. Przyk∏adem niech tu b´dzie jedna z adresowanych do Marty wypowiedzi
B∏a˝eja:

Ja akurat jestem w stanie tymczasowo pójÊç tym [Zuzanny] tokiem rozumowa-
nia, choç jestem naprawd´ zaskoczony. Ale wówczas tym bardziej nie zgodz´
si´, ˝e nic nas to nie b´dzie kosztowaç. Choçby nie wiem jak wzrusza∏a nas his-
toria Zuzanny, choçbyÊmy z nie wiem jak dobrà wolà kiwali g∏owami nad tym,
co nam mówi [...], to do Êwiata tej ma∏ej nie wejdziemy [...]. Zgadzam si´, ˝e
istniejà rzeczy [...] niejasne, ale to nie jest argument. [s. 243-244]

To wahanie w uznaniu u zjawisk nadnaturalnych w∏aÊciwej im ex definitione nad-
naturalnoÊci oraz Êcieranie si´ dwóch Êwiatów, do którego w efekcie dochodzi, korespon-
dujà z definicjà fantastyki ukutà przez Tzvetana Todorova. Tak jak w jego teorii, u czytelni-
ka PrzeproÊ owocujà one poczuciem niezwyk∏oÊci, niepewnoÊci, cz´sto nawet grozy, ale...
No w∏aÊnie: ALE.

NEW GAME
Choçby chwilowe obranie przez Mart´ i B∏a˝eja okreÊlonej postawy wobec alter-

natywnej rzeczywistoÊci ma charakter performatywny. Sporadycznie godzàc si´ z
zasadami gry, sankcjonujà oni jej chwilowà obecnoÊç w Êwiecie, który z natury jest
grze przeciwstawny.

Niestety, KoÊciów nie zawsze radzi sobie z opisami takich sytuacji, co owocuje u
niego niezamierzonym w tych przypadkach wra˝eniem groteskowoÊci. To znaczy – podej-
rzewam, ˝e jest ono niezamierzone, bo ci´˝ko mi uwierzyç w celowe przeplatanie akcji far-
sowymi scenkami, powodujàcymi tylko zaburzenia tekstualnej spójnoÊci. Na poziomie
treÊciowym fragmenty takie dobrze wpisujà si´ w specyfik´ powieÊciowego Êwiata, z tym ˝e
k∏óci si´ z nià sposób ich tekstowej aran˝acji, co mo˝e czasem wypaczaç zawartà w nich
intencj´. WÊród tego typu potkni´ç najbardziej rzuca si´ w oczy walka B∏a˝eja z psem:

B∏a˝ej zawy∏ znowu dziko, móg∏ to byç jakiÊ zapomniany zew bojowy, coÊ na
kszta∏t „Bij zabij” albo „Ha∏∏a-ha∏∏a!” – w efekcie pies straci∏ poczàtkowy impet,
spróbowa∏ zaatakowaç z boku lecz B∏a˝ej wspià∏ si´ w∏aÊnie na szczyt swej
technicznej sprawnoÊci, zakr´ci∏ kijem seri´ przyk∏adnych m∏ynków,
nieÊwiadom ˝e ryzykuje samobójczy cios, i ostatecznie grzmotnà∏ zwierz´ w
bok szyi. [s. 196]

I tak dalej jeszcze przez jakiÊ czas, bo – wbrew pozorom – ów
straszny cios w szyj´ futrzaka nie zmóg∏. Wyobra˝am sobie
mo˝liwoÊç przyporzàdkowania tego typu fragmentom kategorii
ironii jako os∏ony przed moim zarzutem. Owszem, w wi´kszoÊci
systemów RPG wyst´pujà pomocne w natarciu okrzyki bitewne,



a procedura rozgrywania walk oglàdana z zewnàtrz mo˝e staç si´ obiektem ironicznych
komentarzy, lecz w przypadku KoÊciówa takie wyt∏umaczenie mnie nie zadowala. Nie
widz´ bowiem w PrzeproÊ dla tej ironii uzasadnienia – co ona ma tu uwypuklaç?
Niewspó∏miernoÊç rzeczywistoÊci „racjonalnej” z „nieracjonalnà”? To zosta∏o ju˝ przecie˝
wystarczajàco wyraênie zasugerowane i nie ma potrzeby tak pretensjonalnie pchaç tego
czytelnikowi przed oczy. OczywiÊcie, wyst´pujà w nowym KoÊciówie elementy humorystycz-
ne o pewnym walorze atrakcyjnoÊci, jak np. postaci „brachów” Abelarda i Barnaby oraz
ich Deus ex machina z kobzà w roli g∏ównej (na wypadek, gdyby ktoÊ PrzeproÊ jeszcze nie
przeczyta∏, a wcià˝ chcia∏ – nie b´d´ t∏umaczyç, o co chodzi), niemniej jednak w porów-
naniu z tymi pierwszego typu sà one w zdecydowanej mniejszoÊci i czasem zastanawia∏em
si´, czy w takim razie ich pozytywnie roz∏adowujàca napi´cie funkcja faktycznie by∏a
zabiegiem zamierzonym.

Ponadto KoÊciów, pomimo mistrzowskiego pi´trzenia wyzwaƒ interpretacyjnych
wewnàtrz wykoncypowanych przez siebie przestrzeni powieÊciowych (co pokaza∏ ju˝ w
debiutanckim Âwiecie nura), jeÊli chodzi o operowanie poetykà realistycznà okazuje si´
ewidentnie niedba∏y. Szczególnie ra˝àce jest to w przypadku rzeczonych ju˝ wahaƒ
Êwiato(p)oglàdowych g∏ówno-bohaterskiej pary. Mo˝e to tylko subiektywne odczucie wy˝ej
podpisanego, ale jak dla mnie – sà one zbyt gwa∏towne, a przy tym (co znowu farsowe)
B∏a˝ej z Martà jakby wymieniajà si´ stanowiskami wobec Fix i gry. Raz B∏a˝ej okazuje wiar´
i agituje wàtpiàcà Mart´, a zaraz potem irytuje si´ bez wyraênego powodu i to Marta musi
przekazywaç mu zaczerpni´ty wczeÊniej od niego entuzjazm. Ence pence, w której r´ce – i
tak w kó∏ko, prawie do koƒca powieÊci bohaterowie ni z tego, ni z owego na zmian´ przej-
mujà od siebie punkty widzenia. Mam wra˝enie, ˝e zamierzeniem autorskim by∏o wytwo-
rzenie mi´dzy tymi dwiema postaciami interesujàcego dialogu postaw, a swoista ˝ongler-
ka nimi mia∏a dodaç dynamizmu wzajemnym relacjom bohaterów. Có˝, dynamizm mo˝e
jest, ale osiàgni´ty kosztem naturalnoÊci.

Na obiekty moich powy˝szych przytyków da∏oby si´ jednak przymknàç oko, ale wespó∏ w
zespó∏ z nimi panoszà si´ po nowej powieÊci KoÊciówa niewybaczalnie absurdalne dialo-
gi. I absurdalne wcale nie w znaczeniu poetyki absurdu. Do z∏otej maliny w dziedzinie lite-
ratury (gdyby by∏a i gdyby mo˝na przyznaç jà za jedno zdanie) kwalifikuje si´ wspó∏czujà-
cy tekst B∏a˝eja do Marty:

No, wiesz, tak naprawd´ to nigdy nie b´d´ w stanie ca∏kowicie zzhhaarrmmoonnii--
zzoowwaaçç  ssii´́  zz  ttwwooiimm  ooddcczzuuwwaanniieemm, mog´ ci tylko towarzyszyç z bli˝szej lub
dalszej odleg∏oÊci. [s. 152]

Nie ma to jak swobodna rozmowa dwojga znajomych w sytuacji nieoficjalnej.
Dobrze, ˝e chocia˝ autor kaza∏ ujawniç bohaterowi niemo˝noÊç zharmonizowania si´...
Zachowujàc jednak powag´: podobne do powy˝szego smaczki rozsiane sà po wi´kszoÊci
rozmów w powieÊci. Naciàgane dialogi i powiàzana z nimi pora˝ka w przekonywajàcym
budowaniu relacji mi´dzy postaciami stanowià najwi´kszà wad´ PrzeproÊ.

STAGE 2
PoÊród panoszàcych si´ po tylnej ok∏adce ksià˝ki

jednog∏oÊnych w zachwycie notek recenzyjnych znalaz∏a si´



opinia Piotra Kofty, zwracajàcego uwag´ na powinowactwa prozy KoÊciówa z twórczoÊcià
Harukiego Murakamiego. Jak dla mnie, w PrzeproÊ Murakamiego jest na szcz´Êcie nieco
mniej ni˝ w pierwszej powieÊci KoÊciówa. Nie to, ˝ebym mia∏ coÊ przeciwko twórczoÊci
Japoƒczyka, ale Murakami jest na Êwiecie jeden – i tyle go w zupe∏noÊci wystarczy. Czytajàc
natomiast Âwiat nura, mia∏em niekiedy wra˝enie, jakby przysz∏o mi obcowaç z renesan-
sowym przek∏adem typu emulatio tego˝ Kroniki ptaka nakr´cacza. Idea Êwiata górnego i
dolnego, snucie kontrapunktowej narracji w przestrzeni mitycznej (historycznej?) – to
wszystko odnajdujemy ju˝ w Kronice. OczywiÊcie, oprócz tych (i kilku innych) elementów
kalkowanych wymieniç da∏oby si´ szereg motywów b´dàcych wy∏àcznie skutkiem inwencji
samego KoÊciówa i licytowanie si´, z której strony jest czego wi´cej, nie ma tutaj wielkiego
sensu. Dyskusyjna pozostaje jednak kwestia wartoÊciowania zabiegów (od)twórczych,
sprowadzajàcych si´ do uk∏adania cudzych klocków, w analogicznej z orygina∏em konfigu-
racji, w trzon fabularny nowego utworu.

JeÊli chodzi o PrzeproÊ – takiego problemu na szcz´Êcie nie ma. Murakami ust´puje
tu samemu KoÊciówowi, którego powinowactwa z Japoƒczykiem sprowadzajà si´ raczej do
koherencji melancholijnych typów wyobraêni, nie zaÊ do bezpoÊrednich nawiàzaƒ czy
zapo˝yczeƒ. Konstrukcja PrzeproÊ jest wprawdzie na pierwszy rzut oka podobna do tej z
poprzedniej powieÊci: mamy najobszerniejszà narracj´ g∏ównà (wàtki Marty, B∏a˝eja i Fix),
oraz prowadzonà równolegle do niej histori´ Dala, poszukiwacza przygód, pe∏niàcà w sto-
sunku do narracji w∏aÊciwej funkcj´ metaforycznego komentarza. Gdyby jednak przysz∏o
mi szukaç najlepszego kontekstu literackiego dla dyskusji o nowym KoÊciówie, zamiast
zapuszczaç si´ geograficznie tysiàce kilometrów na wschód, poszpera∏bym nieco bli˝ej i
prawie sto lat wczeÊniej... Po tamtej stronie, u Alfreda Kubina. Po kolei:

Wydzielona w osobnych, nienumerowanych rozdzia∏ach mityzowana opowieÊç o
Dalu to scenariusz dla przygody RPG, powsta∏y pod wp∏ywem trzeciego toku narra-
cyjnego, jakim jest wyodr´bniony pochy∏à czcionkà monolog wewn´trzny jej „Mistrza
Gry”. Nie chcàc popsuç niespodzianki w lekturze, nie zamierzam tu Mistrza demaskowaç
(podpowiem tylko, ˝e powiàzany jest z tytu∏em powieÊci). Jest to postaç wywodzàca si´ z
planu realistycznego utworu (i na nim te˝ si´ pojawiajàca), która w obr´bie swojej
wyobraêni nie tylko wytwarza nowy Êwiat prowadzonej przez siebie opowieÊci, ale zagar-
nia i przetwarza ten ju˝ istniejàcy. Uj´cie wàtku Dala w klamr´ fikcji wygenerowanej przez
postaç funkcjonujàcà ju˝ w granicach fikcji ogólnopowieÊciowej nadaje jej charakteru
metatekstowego. WymyÊlanie historii przez Mistrza Gry jest w istocie metaforà inspiracji i
samego procesu twórczego:

Mia∏ racj´: wo∏a∏em go. A wi´c to ja mówi´, gdzie jest niebo, a gdzie ziemia,
ja decyduj´ o tym, co s∏uszne. A on si´ z tym zgodzi. [...]
– Czemu na mnie czeka∏eÊ? [...]
– To ty mnie znalaz∏eÊ – [...] Daleko przede mnà morze wlewa si´ do nieba.
Chcia∏bym si´ tam dostaç.
– Na co patrzysz? – Zapyta∏a postaç.
– Patrz´ przed siebie.
– I co tam widzisz?[...]
– Nic. Horyzont. Dal.
– A za sobà?[...]
– To samo – powiedzia∏em cicho. Zawsze tak by∏o.
– A wi´c ja nià jestem. Ja jestem twoja dal.



Dal – imi´ bohatera ma tu znaczenie symboliczne. TwórczoÊç stanowi multiplikacj´
osobowoÊci twórcy, dzie∏o jest tu jego awatarem. Mistrz Gry staje si´ kimÊ w rodzaju kubi-
nowskiego Patery, rozszerzajàcego swoje „paƒstwo snów” poprzez wp∏yw swojej wyobraêni
na p∏aszczyzn´ pe∏niàcà w obr´bie Êwiata przedstawionego funkcj´ rzeczywistej. Narracje
kontrapunktowe i narracja g∏ówna nie tylko wspó∏istniejà ze sobà na zasadzie wzajemnego
dopowiadania sensów, jak mia∏o to miejsce w Âwiecie nura, ale przecinajà si´ na planie
akcji. Prawdopodobnie, poszukiwany przez Mart´ Szymon jest dzieckiem spotkanym na
drodze przez Dala [s. 358-360]. Z wyobraêni Mistrza pochodzi te˝ przeÊladujàcy Zuzann´
potwór [s. 485]. Istniejà wreszcie podstawy, by przypuszczaç, ˝e to nasz umownie ochrzczo-
ny „Paterà” osobnik przekaza∏ Zuzannie projekt spowijajàcej jà gry, w obr´bie której
przechrzci∏a si´ na Fix:

[...] pozby∏em si´ projektu. Odda∏em go komuÊ – chyba tak. A mo˝e po pros-
tu zgubi∏em? Pewnie zosta∏ w pociàgu. Albo nawet na dworcu [...]. Mo˝e
porwa∏ go wiatr, albo wzi´∏a go ta ma∏a? – Êwietnie si´ z nià rozmawia∏o. [...]
Czy˝ nie powiedzia∏em jej, ˝e mo˝e z tym zrobiç, co zechce? Odrzuciç lub w
jakimÊ sensie powo∏aç do istnienia, czy jakoÊ tak, niewa˝ne... A jakà ona
mia∏a pojemnà wyobraêni´! [s. 368]

Sà to oczywiÊcie tylko przypuszczenia. KoÊciów nie mówi niczego wprost, obcowanie
z jego najnowszà powieÊcià sprowadza si´ do nieustannego dryfowania w konstelacjach
domys∏ów i insynuacji. Dobrze – tylko ˝e aby w jakiejkolwiek ksià˝ce t´ zalet´ doceniç, trze-
ba jà najpierw doczytaç do koƒca, a w przypadku PrzeproÊ nie jest to wcale ∏atwe.

G A M E
OVER

W cytowanym ju˝ przeze mnie zestawie króciutkich zachwytów z tylnej ok∏adki znaj-
duje si´ stwierdzenie Marty Miziuro: „Uwaga: ta gra wciàga”.
– Niezupe∏nie, bo dopiero mniej wi´cej od po∏owy PrzeproÊ
zaczyna wciàgaç, co w przypadku ksià˝ki grubej na pi´çset
stron mo˝e stanowiç problem. PrzeproÊ jest przegadane.
Same dialogi nawet je˝eli z poczàtku ciekawe, po jakimÊ cza-
sie zaczynajà m´czyç, a czytelnik ma wra˝enie, ˝e wi´kszoÊç



z nich s∏u˝y wy∏àcznie zape∏nieniu odst´pów pomi´dzy poszczególnymi punktami w roz-
woju akcji. Taki sam cel zdaje si´ zresztà przyÊwiecaç wielu elementom fabularnym, np.
wàtkowi Lenki i Mateusza – przyjació∏ B∏a˝eja – rozbudowanemu do wi´kszych ni˝ na to
zas∏ugiwa∏ rozmiarów chyba tylko po to, ˝eby g∏ówny bohater móg∏ ze swoim kumplem z
dzieciƒstwa wymieniç powitalno-po˝egnalny okrzyk: „szabelka”. No i pewnie te˝ po to,
˝eby poprzez rozbudowanie kontekstu spo∏ecznego lepiej zarysowaç postaç B∏a˝eja –
pytanie tylko: czy do tego faktycznie niezb´dne by∏y powtarzajàce si´, a za ka˝dym razem
zajmujàce zbyt wiele stron jak na wnoszone przez siebie informacje, jego wizyty z Martà u
tych dwojga? Zniech´cajàce sà równie˝ d∏u˝àce si´ opisy sytuacji pretendujàcych do miana
dynamicznych. Opisujàc m.in. pogoƒ za Fix w lunaparku, KoÊciów zamiast skupiç si´ na
akcyjnoÊci zdarzenia, przeplata relacj´ nieautentycznymi rozterkami bohatera [s. 48].
Napi´cie, które mia∏o wynikaç z gonitwy, rozprasza si´ i pomi´dzy intencjà tekstu
a wra˝eniem czytelniczym wytwarza si´ niesprzyjajàcy pozytywnemu odczuciu z lektury
dysonans.

Z wa˝niejszych niedociàgni´ç zwróci∏bym uwag´ jeszcze na nieudolne wprowadze-
nie do opowieÊci postaci Fix. Je˝eli dziesi´ç na pi´tnaÊcie stron rozdzia∏u (o znamiennym
zresztà tytule: „Start”) poÊwi´ca si´ na zapoznanie z g∏ównym bohaterem napotkanej przez
niego postaci, czytelnik od razu domyÊla si´, ˝e coÊ tam w trawie piszczy i mimo rych∏ego
rozejÊcia si´ Fix z B∏a˝ejem i Martà pojawienie si´ tej nowej bohaterki na pewno pociàg-
nie za sobà treÊciowe konsekwencje. Wprowadzenie wi´c elementu zaskoczenia poprzez
ponowne (i to raptem po kilku stronach) skrzy˝owanie dróg B∏a˝eja i Fix autorowi nie
powiod∏o si´. Ca∏kowitym pora˝kà jest tu fragment, w którym poprzez sposób opisu nie-
jako demaskuje si´ on z nadziejà, ˝e kogoÊ jednak powrót Fix zadziwi:

Nagle wzgl´dnà cisz´ póênego wieczoru rozdar∏ pisk. Spojrzeli w kierunku, z
którego dochodzi∏; po drugiej stronie ulicy da∏y si´ s∏yszeç drobne kroki, coÊ
jakby ˝a∏osne „Nie” i po chwili ich zdumionym oczom ukaza∏a si´ ta sama
dziewczynka, która rzuci∏a si´ wczoraj B∏a˝ejowi pod samochód. Powstali
zdziwieni [s. 45-46]

Jak powstali, to niech stojà i si´ dziwià – czytelnik jednak dziwiç si´ nie b´dzie nawet
na siedzàco. Taka jest to bowiem wredna istota, ˝e gustuje w nieprzewidywalnych zwrotach
akcji i je˝eli na poczàtku serwuje mu si´ ra˝àce pod tym wzgl´dem b∏´dy, mo˝e nie chcieç
mu si´ sprawdzaç, czy dalej jest ich mniej, bàdê zgo∏a wcale – ale có˝...

...KoÊciów potrafi zaskakiwaç wyobraênià, a nie warsztatem. Na szcz´Êcie dla
PrzeproÊ im dalej w las, tym niedociàgni´ç jest mniej, wi´c w ostatecznym rozrachunku
powieÊç i tak wypada na plus. Przeczytawszy jà zaczà∏em si´ jednak zastanawiaç, czy
entuzjazm krytyki, z jakà spotyka si´ usystematyzowany surrealizm KoÊciówa, nie wynika
przede wszystkim z braku w tej kategorii rzeczywistej konkurencji na polskim parnasie.
Wyobraênia to w koƒcu nie wszystko w literaturze – trzeba jeszcze umieç przekazaç jà tak,
aby powieÊç interesowa∏a te˝ w trakcie lektury, nie tylko po jej zakoƒczeniu. You‘ve need-
ed more experience points, Mr. KoÊciów – ale to by∏o przed powstaniem PrzeproÊ. Dwie
powieÊci to ju˝ chyba wystarczajàco du˝y dorobek, ˝eby przed napisaniem trzeciej zafun-
dowaç sobie ma∏y „level up”.

pprrzzeedd  ppooww--
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TTaaddeeuusszz  JJuulliiaann  
PPaajjbbooÊÊ

FFuunnddaaccjjaa  wwoollnnyycchh
rr´́kkooppiissóóww
W dzisiejszym odcinku cyklu archiwistycznego zaprezentujemy Tadeusza Juliana Pajbosia jako
cz∏owieka dzia∏ajàcego na rzecz wolnego s∏owa.

Zawarte w niniejszym fragmencie treÊci mogà uchodziç za kontrowersyjne, majà jednak one mniej
lub bardziej solidne oparcie w faktach historycznych. Zespó∏ redakcyjny potwierdza, ˝e jakkolwiek
nazwanie hr. Ossoliƒskiego „Drakulà wÊród bibliofilów” jest mo˝e nieco przesadne, to sposób
pozyskiwania przez niego ksià˝ek przedstawia∏ si´ tak w∏aÊnie, jak opisuje Tadeusz Julian. Mo˝na
to sprawdziç we wst´pie do pierwszego tomu s∏ownika Lindego, zawierajàcym szczegó∏owà
biografi´ tego leksykografa. Zawarte tam przyd∏ugie wyjaÊnienia, dlaczego jego z∏odziejskà w
gruncie rzeczy dzia∏alnoÊç nale˝a∏oby uznaç za dobrà i s∏usznà, mog∏yby z powodzeniem pos∏u˝yç
jako uzupe∏nienie prezentowanego tu tekstu Pajbosia.

Informacja o paleniu ksià˝ek przez Bandtkego jest natomiast nieÊcis∏a. Nie pali∏ on, tylko
urz´dowym podpisem przeznacza∏ na makulatur´ pojezuickie podr´czniki logiki i metafizyki, w
liczbie najwy˝ej 400-500 pozycji. Bli˝sze szczegó∏y tej sprawy podaje wst´p do katalogu Biblioteki
Jagielloƒskiej autorstwa Wis∏ockiego (1870).

OdnoÊnie lekkà r´kà naszkicowanego poglàdu na natur´ paƒstwa, nie grzeszy on wbrew pozorom
wydumanym anarchizmem. Jeden z cz∏onków zespo∏u redakcyjnego by∏ Êwiadkiem, jak pewien
szacowny skàdinàd mieszkaniec Drohobycza, wskazujàc neoklasycystyczny gmach urz´du
podatkowego, wysycza∏ przez zaciÊni´te z´by „wot, nacjonalnyj reket‘ ”.

Wspó∏czeÊniejsze przyk∏ady na pi´tnowanà w koƒcowych akapitach hipokryzj´ bibliotekarzy
da∏oby si´ znaleêç bez wi´kszego trudu. Choçby niezliczone pracownie „archiwizacji i zabez-
pieczania zbiorów”, ze wzgl´du na które badawczo usposobiony czytelnik nie mo˝e na w∏asnà
r´k´ fotografowaç zabytków piÊmiennictwa, bo rzeczone pracownie na ˝yczenie mogà mu dostar-
czyç skany. Tak, skany, czyli efekty rabunkowej digitalizacji, podczas której ksià˝k´ przygniata si´
brutalnie i naÊwietla (Êwiat∏o jest, jak wiadomo, katalizatorem wielu potencjalnie niebezpiecznych
reakcji chemicznych).

Bioràc to wszystko pod uwag´, warto wnikliwie przestudiowaç radykalne,
lecz niepozbawione racjonalnego jàdra pomys∏y Tadeusza Juliana
Pajbosia.

...A te wszystkie obostrzenia, regu∏y srogie i bezwyjàtkowe, traktujàce o
tym, czego do czytelni wnosiç nie wolno! Za ich sprawà ksià˝k´ traktuje
si´ nie jako cz´Êç ˝ycia, lecz jako obiekt, w pobli˝u którego cz∏owiek

TTaaddeeuusszz  JJuulliiaann  PPaajjbbooÊÊ
FFuunnddaaccjjaa  wwoollnnyycchh
rr´́kkooppiissóóww



d∏ugo nie wy˝yje. Tymczasem istnieje pewien racjonalny zakres, w którym ten smutny stan rzeczy
da∏oby si´ zmieniç. To˝ prosty zestaw testów chemicznych mo˝e wykazaç, które z szacownych
zabytków zosta∏y napisane na dobrym pergaminie czy papierze, jakiemu nie zagrozi∏by ewentual-
ny kontakt z bia∏ym winem – nie mówiàc ju˝ o produkcie, który mniejszoÊç w´gierska w górzystych
regionach Rumunii, gdzie winogron nie uÊwiadczysz, nazywa pieszczotliwie „naszym winem z
ziemniaków”. Woluminy o poÊwiadczonej fizykochemicznej odpornoÊci mo˝na by z powodzeniem
udost´pniaç w osobnych lektoriach zaopatrzonych w barek, co wydatnie wzmog∏oby Êmia∏oÊç
hipotez naukowych. I wspomóc czytelników stosownà rymowankà, umieszczanà nad wejÊciem
owych przybytków wiedzy radosnej: aby r´kopis ze szcz´tem nie zginà∏, masz piç w pracowni tylko
bia∏e wino.

To, jak zazdroÊnie biblioteki zwyk∏y strzec swoich skarbów, daje si´ wcale prosto wyjaÊniç w kate-
goriach psychoanalitycznych. Wystarczy gruntownie rozwa˝yç jak˝e bolesnà kwesti´ pochodzenia
zbiorów. Ot, siedzia∏ sobie na przyk∏ad taki hrabia Ossoliƒski we Wiedniu, a po kraju, który lat
temu kilka przesta∏ ju˝ byç Polskà, jeêdzili tymczasem jego emisariusze (w ich liczbie choçby
Samuel Bogumi∏ Linde). Wys∏annicy demonicznego hrabiego, tego istnego Drakuli wÊród bibliofi-
lów, nachodzili niczego niepodejrzewajàce klasztory i pokornie prosili o wypo˝yczenie takiej czy
innej rzadkiej pozycji, godzàc si´ nawet na wystawianie rewersów. W niektórych zbiorach klasz-
tornych jeszcze i dziÊ mo˝na znaleêç takie uroczyste zobowiàzania, ˝e danego bia∏ego kruka jaÊnie
oÊwiecony hrabia raczy oddaç najpóêniej do Wielkanocy czy innego Bo˝ego Cia∏a. W korespon-
dencji Lindego pojawiajà si´ natomiast takie kwiatki, jak fraza ksià˝ki od Franciszkanów nie uda∏o
mi si´ wydrwiç, ale w Bogu nadzieja, wobec cynizmu których nawet zadeklarowanemu agnos-
tykowi w∏os si´ na g∏owie je˝y. 

Tak oto przedstawiajà si´ poczàtki jednej z najszacowniejszych polskich bibliotek. A Biblioteka
Jagielloƒska, wydatnie utuczona owocami pracy jezuitów, pognanych precz ze swoich przytulnych
lektoriów po kasacie zakonu, jak˝e si´ im odwdzi´czy∏a? R´kami Bandtkego, jeszcze i dziÊ – strach
przyznaç – uwa˝anego za wzorowego pracownika tej szacownej podobno instytucji, palàc wi´kszà
cz´Êç przyw∏aszczonych zbiorów.

Podobnie jak paƒstwo jest odpowiednio rozbudowanà odmianà gangu, pobierajàcego
haracze pod postacià podatków, i w∏aÊnie z tego powodu szczególnie za˝arcie zwalczajàcà
inne zorganizowane grupy przest´pcze, tak biblioteki, owo paƒstwo w paƒstwie, bezlitoÊnie
karzà albo takie post´powanie, któremu same skrycie ho∏dujà, albo takie, które w
przesz∏oÊci zapewni∏o im rozszerzenie zbiorów. Niewinna zdawa∏oby si´ zasada „nie niszczyç
ksià˝ek” jest tamà postawionà rozwojowi nauki. W jaki sposób zosta∏y odkryte Kazania
Âwi´tokrzyskie, jeÊli nie poprzez akt radosnej przemocy dokonany na ok∏adce woluminu
b´dàcego w∏asnoÊcià biblioteki w Petersburgu? A na przyk∏ad t´pienie wspó∏czesnych
notatek na marginesach tylko po to, by te o kilkaset lat wczeÊniejsze z pietyzmem katalo-
gowaç jako „glossy”? Przyk∏adów podwójnych standardów stosowanych przez bibliotekarzy
znajdzie si´ doÊç.

Dlatego apeluj´ o powo∏anie do ˝ycia Fundacji Wolnych R´kopisów, majàcej na celu wyrwanie tych
wznios∏ych p∏odów myÊli ludzkiej z ràk hipokrytów, którzy mienià si´ opiekunami ksià˝ek. Oddajmy
zabytki piÊmiennictwa prawdziwym czytelnikom, którzy bynajmniej nie tylko w osobach antykwar-
iuszy umiejà oceniç ich prawdziwà wartoÊç. Ksià˝ka zamkni´ta w maga-
zynie to ksià˝ka martwa. Znane sà nawet przypadki tendencji
samobójczych wÊród zbyt d∏ugo przetrzymywanych w zamkni´ciu
r´kopisów Êredniowiecznych. BezpoÊrednim objawem jest
samowzbudzenie reakcji chemicznej, w wyniku której atrament zaczyna
z˝eraç papier. Uchroƒmy szacowne zabytki przed depresjà prowadzàcà
do tak smutnego losu. Tak – wo∏am – uwolnijmy r´kopisy!







PP rr zz yy ww rr óó cc oo nn aa
oo bb ee cc nn oo ÊÊ çç
ddeettaalluu

Piotrowi Sommerowi (z rozmowy, zamiast recenzji*)

Pi∏eczka pchni´ta poza nawias sto∏u. 
Celna riposta, co nigdy nie wraca. 
Lista uderzeƒ dzielonych pospo∏u. 
Dobitka, wyjÊcie z grupy – praca, praca, 

Praca nad sobà, by si´ nie zapuÊciç, 
˝eby nie wrosnàç w nadwzrocznà doros∏oÊç. 
G∏os – gdy si´ zdyszy fa∏szywkà dyszkantu – 
natchnàç dystansem. Wa˝yç si´ podwa˝yç. 

Dziecko: „Nie s∏yszysz? Po∏ama∏eÊ uszy?!” 
I jeszcze: „Ka˝dy ma mówienie w∏asne”. 
Jeden zna Êwiat z pos∏uchu, a drugi z czytelni. 
Uprawia swój ugorek. Albo swà rabatk´. 

Jak zatem wywieÊç przydomek z idiomu? 
Gdzie uplasowaç mikrosk∏adnik sk∏adni? 
Czy mam – jak Humpty Dumpty – mieç kszta∏t, który znacz´? 
Czy lepiej sp∏ywaç strumykiem Êwiadomki? 

Jak ujÊç dyskretnie ekstrementom, sekrecjom?
Gorliwie gorszyç bielonych frazeuszy? 
Czy za dobrà monet´ braç kredyty-chwilówki? 
Czy wybraç ciep∏e wzmianki, s∏owa szczeropolskie? 

Joanna



Gdzie figo fago znaczy sensu stricto, 
jajco zaÊ kredo, melo – ideolo, 
gdzie blurba blurbie (jak˝e˝!) ∏ba nie urwie, 
niech wali w sedno performatyw-rykoszet. 

Zaczàç inaczej. Na langue zagiàç parole. 
Zmieniç w wystawk´ – wstawk´ kulturalnà. 
Zbyç sztuk´ – szutkà. Gadki durnolotne 
(kontrfaktyczne konkrecje!) wgnieÊç w nieck´ (otwockà!). 

Ceniç w rozmowie dar deficytowy. 
Osiàgnàç w hurcie wartoÊç detalicznà. 
Szlaban na sarkazm. Dêwiganie udziwnieƒ. 
Mowa jest ch∏onna. Pismo wszystko zmiecie. 

I czasem zaciàç bogate znakowanie. 
(Nie lepiej szukaç tam, gdzie jaÊniej?) 
Wrzuciç inny nomina∏. Spowodowaç strat´. 
Z rozmys∏em zyskaç. (Po∏kn´∏o? Tak, po∏k∏o!)

————-
**   BB ii bb ll ii oo gg rr aa ff ii aa ::
Piotr Sommer, „Dni i noce”, Biuro Literackie, Wroc∏aw 2009. 
Piotr Sommer, „Rano na ziemi (wiersze z lat 1968–1998)”, Wydawnictwo Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Poznaƒ 2009. 

MM aa tt ee rr ii aa ∏∏ yy   pp oo mm oo cc nn ii cc zz ee ::
Rozmowa (przypadkowa!) na trasie Warszawa Centralna–Katowice, Wars, 11 marca 2009. 

Mueller

uujjÊÊçç  ddyysskkrreettnniiee
eekkssttrreemmeennttoomm





eexxccrreettiioonn  hhuunnggeerrss



CCyycc
GGaaddaa

SSaammoocchhooddyy  nnaa  ffiilloozzooffiicczznnyymm  oocceeaanniiee

RRaaffaa∏∏  WWaawwrrzzyyƒƒcczzyykk:: Andrzej bardzo chcia∏ o samochodach, ja nie wiem dlaczego.

TToommeekk  GGrroobbeellsskkii:: Samochody, o ile dobrze pami´tam, podrzuci∏em ja, a to dlatego, ˝e nic o
nich nie wiem. Jak i o poezji. Chocia˝ nie, o poezji wiem troch´ wi´cej. Nie trzeba przy niej tak
brudziç sobie ràk. Zauwa˝cie, ˝e celowo nie powiedzia∏em „literaturze“.

RRWW:: Tzn. ˝e przy prozie bez brudzenia si´ nie obejdzie? [Êmiech] Tomek, kto ci´ tak...
wprowadzi∏... Kogo pierwszego tak przeczyta∏eÊ na serio, ˝e poczu∏eÊ „aha“, o to chodzi. Jak to
by∏o? Chyba, ˝e wolisz nie zdradzaç tu tajemnic.

TG: Swojà przygod´ z pi∏kà rozpoczà∏em stosunkowo póêno, od s∏awnej (albo i nie) kompilacji PDW
„Macie swoich poetów“. Troch´ wczeÊniej pami´tam doÊç mocno prze˝yte wiersze Jana Góreca-
Rosiƒskiego, któremu coÊ nawet odpisa∏em z rykoszetu, o cierpieniu, drucie kolczastym pod skórà,
coÊ z wàtkiem biblijnym (co mnie zdumiewa teraz, bo na religi´ nie ucz´szcza∏em i by∏em jakby
obok tego, zresztà dalej jestem). No ale gdybym mia∏ pokazaç palcem tego jedynego, by∏by to
Podsiad∏o... tak, tak, koledzy, Jac Po to by∏ mój ojciec niejadalny1, którego zresztà wcià˝ szanuj´ jak
niedzielny kierowca swój wys∏u˝ony samochód. Czy nie za du˝o literek? [Êmiech] Ty pewnie czyta∏eÊ
Ashbery’ego od razu w oryginale. A˝ si´ boj´ zapytaç co takiego przeczyta∏ Piotrek.

PPiioottrr  [Êmiech] eekk  JJaanniicckkii:: Ja zaczà∏em od samochodów, od motorowerów. Pierwszà motorynkà,
którà uszkodzi∏em, by∏a niebieska kolegi KrzyÊka. Potem by∏a czerwona (?) kolegi Kizia i Kizia
komar, zielony. Za ka˝dym razem upada∏em na kierownic´ i jà przekrzywia∏o. Nigdy nie zapomn´,
jak na ˝ó∏tej plastykowej deskorolce — nie mia∏a nic wspólnego z dzisiejszymi — jecha∏em uczepi-
ony Jawy 350, czerwonej. Kolega Jacek rozp´dzi∏ si´ do kosmicznej 60-tki, nale˝a∏o wtedy prze˝yç.

Samochody zros∏y si´ w moim przypadku z kobietami. Tym komarem
Kizio mnie wióz∏ na tory i siedzàc na baga˝niku klepa∏em dziewczyny w
dupy, czasem mocno, bo jechaliÊmy szybko. Zaraz zresztà dosta∏em
tràdzik i trafi∏em do ch∏opi´cej klasy w technikum. To by∏o piek∏o, mamy
puder nijak nie pasowa∏ do mojej karnacji, zaÊ kolega Andrzej pokaza∏
mi Balzaka, a tam by∏ wiersz (cytat niedok∏adny): „JeÊli mnie

1 Dzi´ki TSz!



posi´dziesz, posi´dziesz wszystko. Ale twoje ˝ycie b´dzie nale˝a∏o do mnie. Za ka˝dym twym pragnie-
niem skurcz´ si´ jak twoje dni.“ Itd. Tam te˝ upad∏y kluczowe s∏owa, jak „wszystko“, „˝ycie“, „Bóg“, itd.

AAnnddrrzzeejj  SSzzppiinnddlleerr:: Ja tak TYLKO TYTU¸EM spisu podrozdzia∏ów: Cz∏owiek w poj´tnoÊci ziaren
Elipsy. Gazeta codzienna, pierwsza strona: to samo zdj´cie, tylko ró˝ni ˝o∏nierze. Odbiorca bytu
jest komendà. Nie powiem, marchwiorób! Samochody jako Inny! Inny jako g∏ówny bohater.
Samochód nie ma liczby pojedynczej, Inny nie ma liczby mnogiej, a wiekom XXXXX zawdzi´cza
du˝e „I“ (czekamy na du˝e „S“ w samochodzie). FizycznoÊç wsobnie wzajemna samochodu jak
mleczak w Borach Tucholskich. 

RW: Znaczy... zàb mleczak?? Ashbery’ego oczywiÊcie nie czyta∏em w oryginale, to w ogóle jakieÊ
wielkie oszustwo z tymi po˝ytkami p∏ynàcymi z czytania w oryginale, tj. te po˝ytki sà zupe∏nie inne
ni˝ te z czytania w j´zyku, do jakiego jesteÊmy przyzwyczajeni. Na pewno nie sà „wi´ksze“ czy
„jedyne w∏aÊciwe“. Kiedy czytam wiersze w obcym j´zyku, mo˝e i poznaj´ „oryginalny rytm“ poety,
typ jego perswazji itp., ale ca∏e promieniowanie s∏ów jest jakby st∏umione, te wszystkie niuanse,
barwy, podziemne po∏àczenia, to wszystko jest odj´te, nie macie wra˝enia? Po prostu s∏ysz´
zupe∏nie inne s∏owa, a nie mam w sobie wyrobionych kana∏ów, jakimi one zwyk∏y we mnie
wpadaç... A mo˝liwe, ˝e w∏aÊnie „gra“ z tymi utartymi kana∏ami percepcji s∏ów stanowi istot´
poezji, a na pewno jej cz´Êci. I czymÊ zupe∏nie innym dla osoby wychowanej w jednym j´zyku jest
zetknàç si´ z The extreme austerity of an almost empty mind / Colliding with the lush, Rousseau-
like foliage of its desire, a Tà niezwyk∏à surowoÊcià prawie pustego umys∏u / Co zderza si´ z
soczystym, jak u Rousseau, listowiem swego pragnienia, chocia˝ znaczy to niby to samo. Ca∏a
synestetyczna czy „skojarzeniowa“ owijka jest w obu przypadkach ca∏kowicie ró˝na. Wi´c jeÊli
Ashbery, to „polski Ashbery“, tego „pozna∏em“ (przy czym „wychowa∏em si´“ na Mi∏oszu), z
niebieskiej LnÂ i póêniejszych. W ogóle to dziwaczna sprawa z tym Ashberym, szalenie zawa˝y∏ na
tym, co si´ dzieje po  roku 90, a przecie˝ nie doczeka∏ si´ w sumie solidnej ksià˝ki po polsku. By∏
ten dziwny album wydany w Dusznikach na jakiejÊ koziej skórze, czymÊ takim, ale to by∏o r´cznie
numerowane, to nie odegra∏o roli, tylko udokumentowa∏o wczeÊniejszà ju˝ obecnoÊç. CoÊ dziwne-
go jest w tych literackich wp∏ywach, to si´ odbywa jakoÊ przez dyfuzj´, psim sw´dem, w jakichÊ
odezwaniach raczej czy „klimacie epoki“ ni˝ w solidnych opracowaniach, pami´tam jak cieszyliÊmy
si´ nazwiskiem „Wa˝yk“, które „odkryliÊmy“ na swój u˝ytek par´ lat temu, a potem przeczyta∏em
jakàÊ rozmow´ z Sosnowskim, i on tam „wprowadza“ Wa˝yka, potem mówi o jego linijce w tym
programie telewizyjnym, i oczywiÊcie nie chodzi o to, kto by∏ szybszy czy coÊ w tym rodzaju, a o
sam fakt wyp∏ywania nazwisk na powierzchni´, kiedy nagle si´ okazuje, ˝e Êwietnie przystajà do
tego, co dany moment piÊmiennictwa uwa˝a za solidnà rzecz. Tak by∏o z Wirpszà, nagle wszyscy
rzucajà si´ na Wirpsz´, Karol Maliszewski uderza w swoje „my“ i pisze „nagle zawstydziliÊmy si´
Mi∏osza i Herberta“, tj. niby zawstydziliÊmy si´, kiedy przypomnieliÊmy sobie o Wirpszy. „Zmienne
˝o∏àdki epok“, tak pisa∏ prof. Oscypek, do tego to si´ chyba sprowadza. Rzecz pewnie w tym, ˝eby
˝o∏àdkowi swojej epoki, hmm, sprostaç... Np. dobrze robiàc gazet´. MyÊlicie, ˝e przegapiamy coÊ
wa˝nego?

PPJJ:: Odpowiem pytaniem: czy moglibyÊmy to teraz rzuciç i do koƒca ˝ycia ∏owiç w Internecie ryby2?
Zwracam uwag´, ˝e nasi czytelnicy mówià nam „czeÊç“, to samo jest z publikujàcymi na naszej
witrynie. Mam nieodparte wra˝enie, ˝e dobrze si´ bawimy, i ju˝.  

RW: MyÊlicie ˝e znamy wszystkich naszych czytelników? 

ASz: Tak. Nie. Tomek! Widzisz mnie? Nie widzisz, niesamowite.

TG: Nie widz´. O, teraz widz´. WczeÊniej mia∏em czarny plan. Jak kos-
mos. Wierszyki po angielsku: znam przynajmniej jeden, który, pomimo

2 Dzi´ki TG!







doÊç
pod∏ej znajomoÊci j´zyka, porusza drzewem mej percepcji
równie górnolotnie, co dobry polski poem. Simon Armitage,
znacie? Przywo∏am tu we fragmencie, ˝eby nie by∏o:
My party piece:
I strike, then from the moment when the matchstick
conjures up its light, to when the brightness moves
beyond its means, and dies, I say the story
of my life -

dates and places, torches I carried,
a cast of names and faces, those
who showed me love, or came close,
the changes I made, the lessons I learnt -

then somehow still find time to stall and blush
before I’m bitten by the flame, and burnt. 

(...)

Rafa∏, z ca∏ym szacunkiem, ale Sosnowski (Andrzej) to jeszcze nie jest „dany moment piÊmiennic-
twa“. Równie dobrze mo˝esz to byç ty, Piotrek, albo Andrzej, lub co bardziej prawdopodobne, i
chyba troch´ straszne, jeÊli si´ o tym tak na zimno pomyÊli – Karol Maliszewski ze swojà krytycznà
szufladà.

RW: Znam Armitage’a. Tj. polskiego Armitage’a. Pami´tam ˝e podoba∏o mi si´ “Ca∏e niebo“. To
by∏o coÊ ciekawego, takiego angielskiego i nieangielskiego jednoczeÊnie. Bardzo nietypowo, jak
na Angli´ (i mojà znajomoÊç poezji angielskiej, hehe) robione „wiàzania“. Te wiersze w zasadzie
nie dà˝y∏y do jakichÊ ∏atwo uchwytnych rozstrzygni´ç, niektóre koncentrowa∏y si´ na jakichÊ
wyrazistych detalach, a te detale by∏y troch´ podkr´cane, i powstawa∏a taka „dziwnoÊç codzien-
noÊci“, coÊ, co mnie zawsze przekonuje. O jakimÊ neonowym lwie: „o Êwicie hipnotyzowa∏ miasto
g∏´bià koloru.“ Albo zdania w rodzaju „Âlad uderzenia serca pod prawà, w∏aÊciwà piersià“. Ale

d∏u˝sze wiersze mniej mi si´ podoba∏y. Chocia˝ on ma jakàÊ straszliwie
silnà pozycj´ w Brytanii, ten Armitage, zdaje si´. GdzieÊ czyta∏em jakiegoÊ
m∏odoliterackiego bloga angielskiego i tam sta∏o coÊ o „shelves“ (w biblio-
tece) „full of Armitages“, Armitage jako eponim klasyka, taka sprawa. Ale
wracajàc, to oczywiÊcie, jasne, orygina∏ mo˝e poruszaç i porusza, tylko
˝e dla mnie „forest“ zawsze b´dzie mia∏ coÊ z Robin Hooda, a „las“ ju˝
w ˝aden sposób, las jest zbity, ciemny, na wszystkich obrazach widz´
„las“, nigdy „forest“... Takie sprawy sà chyba nie do wykorzenienia. A



wi´c „komunikat“ przyjmuj´, tak, ale w paÊmie zw´˝onym — i na to nic nie mog´ poradziç.
Natomiast co do danego momentu piÊmiennictwa, to chyba jednak Sosnowski jest tym
momentem, mo˝emy ju˝ to powiedzieç. Mo˝emy tylko dyskutowaç o jego roli, o tym, jak si´ „zes-
tarzeje“ czy, mówiàc delikatniej, „osadzi w panoramie“. JeÊli mia∏bym si´ bawiç w Nostradamusa,
to bym powiedzia∏, ˝e doÊç mocno zwietrzeje. Jest w tej poezji coÊ z modernistycznego (a u nas to
M∏oda Polska) „oderwania od ziemi“, jest wielka ufnoÊç w czar makija˝u (nie mówi´ o s∏awnym
malunku na twarzy Sosnowskiego przy odbieraniu jakiejÊ nagrody, za który go wielbi´!), w cekiny
i „pi´kno“. A takie rzeczy pierwsze pokrywa∏y si´ patynà. Nie chc´ kreÊliç tu ˝adnych prowokacyj-
nych paraleli, ale Miciƒski by∏ za swoich czasów poetà traktowanym z pe∏nà powagà i nikomu nie
przysz∏oby na myÊl, ˝e sm´tni szatani i tatrzaƒskie bazyliki mogà nie zawsze rzucaç urok równie
zniewalajàcy. Sosnowskiego lubi´ najbardziej tam, gdzie najbardziej jest „trzeêwy“; przekornie
rzecz ujmujàc: tam, gdzie najmniej jest sobà. Albo, przerzucajàc kamieƒ do innego ogródka: tam,
gdzie najmniej jest takim, jakim zobaczy∏a go i poda∏a do wierzenia krytyka. Maliszewski, o którym
wspomnia∏eÊ, po∏o˝y∏ tu — obok rzeczywistych — zas∏ugi naprawd´ niepoÊlednie w zbiorowym
dziele uznania Sosnowskiego za jakiegoÊ d˝entelmeƒskiego duszka z obcej planety przemawia-
jàcego niezrozumia∏ym „j´zykiem anio∏ów“. Naprawd´ nie chc´ byç z∏oÊliwy, nawet w∏aÊnie
przysz∏o mi do g∏owy, ˝e to rzeczywiÊcie musia∏o tak brzmieç, te wielkie po∏yskliwe alegorie Êwiata
czy poezji, wodne zje˝d˝alnie, ca∏a reszta, ˝e tak to musia∏o brzmieç we wczesnych latach 90., w
uchu karmionym surowym „brulionem“. Który zresztà by∏ znakomità formacjà, nie? I ciàgle
niedocenianà (sic!).

TG: Zostawiajàc dekoracje na stronie (zresztà, co to za dekoracje? znalaz∏byÊ i wskaza∏ na morzu
poetyki Sosnowskiego boje podobne tym, które klepnà∏eÊ u Miciƒskiego? Naprawd´?) myÊl´, ˝e
Sosnowski zestarzeje si´ tak szybko jak starzeje si´ polszczyzna jakà znamy i jakiej pewnie jeszcze
nie znamy, plus ta którà znaliÊmy, ale o niej zapomnieliÊmy. Chc´ powiedzieç, ˝e niektóre jego
wiersze „czytajà si´ same“ i nie jest to autoreferencyjnoÊç w tym tradycyjnym sensie, ale na
poziomie j´zyka; niektóre brzmià po prostu jakby zosta∏y wykute z jednej bry∏y, jakby polszczyzna
by∏a naprawd´ czymÊ przedustawnym, czymÊ co trzeba odkryç i pokazaç zachwyconej gawiedzi.
O, ale widz´, ˝e zahaczy∏eÊ o „brulion“, pewnie ju˝ czas, ˝eby pogadaç o Wróblewskim? [Êmiech]

RW: Hehe, no jasne, ˝e ch´tnie pogadam o Wróblewskim, i jasne, ˝e ani mi w g∏owie by∏o sta-
wiaç znaku równoÊci mi´dzy „Bazylissà Teofanu“ a „Zoomem“, no nie...
Chodzi∏o mi o pewnà s∏aboÊç — czy nieodpornoÊç na dzia∏anie czasu —
którà wyczuwam w kreacjach mocno „prywatnych“, silnie „odautorskich“,
„s∏abo umocowanych“. Za takie kreacje mam cz´ste u Sosnowskiego
„figury“, jego „aktorów“, np. s∏awnà „dziewczynk´ z zapa∏kami“. O tym,
˝e dziewczynka obecnie „dzia∏a“, ˝e figury tego typu emitujà atrakcyjne
promieniowanie, ∏atwo si´ mo˝na przekonaç czytajàc wiersze akolitów



Sosnowskiego, gdzie ta figura raz po raz si´ pojawia, coÊ tam sobie robi, skubie, i wije dalej raz
rzuconà niç. Bardzo chcia∏bym si´ natomiast przekonaç, kto za lat, powiedzmy, dwadzieÊcia, na
serio czy nawet nie na serio wtryni do wiersza „dziewczynk´“ i ka˝e jej wykonywaç jakieÊ prace.
Mam wra˝enie (nadziej´), ˝e nikt, a to dlatego, ˝e wiàzanie utrzymujàce teraz ten koncept zwie-
trzeje, ew. utrzyma si´ tylko w granicach poetyki Sosnowskiego, tylko w kontekÊcie jego „s∏owni-
ka“. To spotka∏o „pana Cogito“ i nikt na serio nie b´dzie si´ wadzi∏ z panem Cogito, chyba ˝e leÊne
dziadki ze znanych nam, hmm, struktur literackich czy pewnych... pism... W tym sensie mówi∏em
o pewnych elementach poetyki Sosnowskiego, które wydajà mi si´ bardziej ni˝ inne podatne na
erozj´. Za podobnie nietrwa∏e mam efekty zastosowane np. w „Wierszu do czytelnika“, gdzie nie
mog´ si´ oprzeç wra˝eniu bardzo ozdobnego pseudonimowania sytuacji lirycznej, ekhem, bardzo
niez∏o˝onej. ˚eby skoƒczyç temat, to w tej samej ksià˝ce („Taxi“) jest np. wiersz „Zaçmienie“, który
wydaje mi si´ znakomity, wybitny, i w którym ornamentów nie uÊwiadczysz, bo wszystko usprawie-
dliwia technika rozluênionej sk∏adni, kubistyczny wynalazek, który w doÊwiadczonych r´kach
wprawia czytelnika w jakàÊ hipnoz´, a takie sà r´ce Andrzeja Sosnowskiego w tym wierszu. Co do
„brulionu“ natomiast... No wiesz, chyba dopiero zaczyna byç widoczne, w jak ró˝nych kierunkach
rozesz∏y si´ trajektorie tych kilku poetów, które wtedy by∏y przez przypadek (?) zebrane w p´czek,
jak odmienne sà Êwiaty Âwietlickiego, Wróblewskiego, Biedrzyckiego, Jaworskiego, Domarusa. Jak
sà ciekawe i ró˝norodne. Nadal zmieniajàce si´ i nadal inspirujàce. JeÊli mowa akurat o
Wróblewskim, to on nadal wymyka si´ próbom zaszufladkowania, ewoluuje formalnie, chocia˝
pewien „rdzeƒ“ jego poezji – tego co go naprawd´ interesuje – jest wyczuwalny. Ale znowu: byç
mo˝e ∏atwiej nam mówiç to dopiero teraz, kiedy ksià˝ek ukaza∏o si´ ju˝ wiele, i nikt na serio nie
b´dzie go traktowa∏ jako momentami dziwaczàcego „miejskiego reportera“, jak móg∏ to robiç zna-
jàc tylko „CiamkowatoÊç ˝ycia“. (Do czego i tak musia∏by mieç drewniane uszy.)

TG: Jeszcze na koniec: dziewczynka z zapa∏kami to jednak troch´ inna bajka (powiedzia∏em
bajka?) ni˝ pan Cogito. O dziewczynce Lachenmann oper´ napisa∏, w której orkiestra drapie
struny na strojeniach itd. Ona sobie ˝yje tak czy siak, w∏aÊnie ca∏y cunning Sosnowskiego tkwi w
tym, ˝e on sobie persony dobiera∏ z wystawy, nie z czystego (czy wykoncypowanego) natchnienia.
Skoro wspominasz o rdzeniach, u Sosnowskiego jest to jakiÊ parnasizm, u Wróblewskiego silny
sznyt outsideryzmu... A wiecie, ˝e ponoç (relacja z drugiej r´ki) Winiarski (Jakub) nazwa∏ go (w
recenzji?) „menelem“?

RW: MyÊl´, ˝e wczesne zapisy Winiarskiego, jeszcze z czasów s∏awetnego sporu z Podgórnik, to
mo˝e byç skarbnica, tak... Ciekawe z tym parnasizmem Sosnowskiego, ktoÊ chyba wrzuca∏ go
nawet do wora z „neoklasycyzmem“, tylko kto, gdzie? Co do “figur“, to mam wra˝enie, ˝e jednak
troch´ ich by∏o, i to nie wzi´tych „z wystawy“, a tam wprowadzonych, np. „konwój“. Ale nie ma co
chyba tego rozwa∏kowywaç specjalnie.

TG: Och, to by∏o jeszcze dawniej, sprzed czasów gorejàcego Liternetu. Anegdot´ poda∏ Wilczyk3.

TToommeekk  SSzzeewwcczzyykk:: Co do worów i woreczków krytycznoliterackich przy Sosnowskim, interesujà-
ca wydaje mi si´ jeszcze ta niez∏omna ˝ywotnoÊç epitetów podkreÊlajàcych szybkoÊç i ruch w jego
poezji, to przezroczyste ju˝ niemal, niepodwa˝alne przekonanie, ˝e mamy do czynienia z cyklonem
bez oka, porywajàcym domy i czytelników. I owszem, tak cz´sto si´ dzieje: mam jednak wra˝enie,
˝e to g∏ównie domena lokalnych, pojedynczych przejÊç z obrazu do obrazu — wtedy, gdy spada-

jà na nas rzeczy wyciàgane z odleg∏ych kapeluszy i niby nie ma
czasu si´ broniç, choç ktoÊ bardziej cwany dopatrzy si´ i za takà
b∏yskotliwoÊcià czegoÊ spowolnionego, a mianowicie: namys∏u. Nie
o to jednak mi chodzi. Rzecz w tym, ˝e owe postulowane b∏yski,
mgnienia, owo upragnione przyspieszenie odbywa si´ przewa˝nie
na tle du˝ych, wyÊwietlanych zawczasu (czy po drodze) figur, ale-

3 http://web.1asphost.com/hiperrealizm4/slowniczek.htm



gorii, omówieƒ (karczma „Zoom“, ∏az´ga Hölderlina, ˝egluga Nemo), co cz´sto ma za zadanie
„rozkruszaç“ je, „czyÊciç“, „nadwyr´˝aç“. Tyle, ˝e samo ich ju˝ tak wyraêne, repetytywne
markowanie wywo∏uje wra˝enie pewnej oci´˝a∏oÊci: widaç wielki karambol, zderzajàce si´ amery-
kaƒskie, angielskie i niemieckie samochodziki, to dzieje si´ szybko, ale autostrady, po których je
puszczono, sprawiajà wra˝enie jakichÊ wieloletnich, stabilnych konstrukcji, i to do tego stopnia, ˝e
ostentacyjna detonacja prz´se∏ te˝ niewiele tu zmienia (ci, co jeêdzili, wcià˝ znajà drog´ na
pami´ç). Stàd dzia∏anie w takiej scenerii ma wi´cej z rozgrywania alternatywnych wariantów bitwy
pod Waterloo, ni˝ z berka po podwórkach. Tutaj rzeczywiÊcie groêba erozji, o której mówi∏ Rafa∏,
jest wi´ksza (ci´˝kie, bo rozpoznawalne i wielokrotnie powtórzone figury le˝à w teatralnych
zgliszczach). Ostatnie wiersze Sosnowskiego sporo zresztà z tej sprawy robià, z nich przeziera jakiÊ
dramat i czytam go jako dramat antymodernisty, którym Sosnowski niewàtpliwie jest i to jest z
prawdziwego zdarzenia — niemal od poczàtku zdaje si´ toczyç walk´ ze swoimi wewn´trznymi
modernistami — powiedzmy, Poundem, Eliotem, Goethem, kto móg∏by si´ tu jeszcze znaleêç?
Walka jest toczona przy u˝yciu p∏ynnych narz´dzi w postaci ekstraktów z Ashbery‘ego, Rimbauda,
Firbanka, i chyba fakt, ˝e jest to poezja o tak kolosalnych modernistycznych proweniencjach oraz
to, ˝e obecnoÊç narz´dzi z innego koszyczka wynika bardziej z fascynacji nimi i z ich przenikliwej
adaptacji, ni˝ z odnalezienia czegoÊ podobnego we w∏asnym obiegu krwi, sprawia, ˝e walka staje
si´ nierówna, coraz bardziej ciemna, melancholijna. Zrobi∏em si´ ju˝ strasznie powa˝ny, ale
jeszcze chwil´ tak potrzymam, co? Bo chc´ zapytaç, jak w ogóle widzicie pisanie powzi´te z tego
typu walk (niekoniecznie o podobnych przebiegach). Ma to znaczenie? Nie ma? Albo: to jedyne,
co ma znaczenie? Jedyne, co si´ „na serio“ w pisaniu przydarza?

PJ: Hahaha przeczyta∏em: cyklopem bez oka (rzecz jasna bez tego oka, którego mia∏o nie byç
mocà mitu)... 
Mam wra˝enie ˝e obfotografowujemy si´ teraz w plenerach doskonale znanych skàdinàd... 
Czyta∏em ostatnio baÊnie Andersena, ˝eby sprawdziç, czy to si´ nadaje dla mojego dziecka (abso-
lutnie!) i pora˝ajàco przyst´pny, rzeczowy j´zyk opisu (co bardziej zdumiewajàce, ˝e w przek∏adach
Iwaszkiewicza) tych baÊni uzmys∏owi∏ mi, jak wiele miast, nie tylko uliczek, dzieli t´ dziewczynk´ z
zapa∏kami od tamtej... 
Ale równie silne mam poczucie, grzebiàc jak wszyscy chyba w fantastycznych znaleziskach takiej
LnÂ, ˝e walka oputana w scenografi´ (aur´! co tam...) „melancholii“, „alegorii“, itd.  n i e  j e s t
najkrwawsza, a ju˝ na pewno nie jest jedyna, co chyba dobitnie pokazujà prezentacje na naszej
witrynce.
Zastanawiam si´ czasem, co sprawia, ˝e wiersze Jana Riesenkampfa czy MLB, ˝e proza Domarusa
czy Kaczanowskiego nie poddajà si´ tak ∏atwo (ja∏owym cz´sto) rozwa˝aniom.

RW: Obstawiam, ˝e alegorycznoÊç, czyli — upraszczajàc — mówienie o czymÊ przy pomocy
czegoÊ innego, stosowanie „podstawienia“ (np. obrazowego) si∏à rzeczy generuje pewnà tajem-
niczoÊç, ju˝ przez to, ˝e „w∏aÊciwe“ znaczenie jest przed nami (czytelnikami) zas∏oni´te. J´zyki
unikajàce alegorycznoÊci z wi´kszym prawdopodobieƒstwem b´dà wydawa∏y si´ „p∏askie“ — przy
czym to s∏owo nie ma mieç tu odcienia wartoÊciujàcego — i przez to mniej podatne na
„rozwa˝ania“, czy raczej dociekania, o których mówisz. Stàd zawsze wi´cej b´dzie mówi∏o si´ o
„tajemniczym“ (alegorycznym) Sosnowskim ni˝ o „otwartym“ (unikajàcym alegorii) Riesenkampfie.
„Znaczenie“ wierszy Riesenkampfa jest „∏atwiej uchwytne“, bo nie jest „zamaskowane“. To zawsze
tak jest, „wi´cej tajemnicy jest w norze w´˝a ni˝ w gnieêdzie ptaka“, powiedzia∏ w jakimÊ wywiadzie
Sasnal, i myÊl´, ˝e na literatur´ to si´ doskonale przenosi. O pierwszej
cz´Êci „Awersji“ Kaczanowskiego napisa∏ w recenzji Wiedemann „jest
czysta jak dzwon“, i rzeczywiÊcie taka jest ta ksià˝ka. I chocia˝ jest bardzo
dobra, to nie zanotowa∏em jakiejÊ wrzawy omówieƒ jej poÊwi´conych.
Mo˝na si´ zastanawiaç, czy tego rodzaju „czyste“ rzeczy nie wpadajà w
jakieÊ martwe pasmo krytycznej recepcji, bo z jednej strony sà za ma∏o
„awangardowe“ („podatne na analiz´“), ˝eby zaj´li si´ nimi akademicy



pokroju Bielik-Robson, a z drugiej pochodzà jednak raczej z „poboczy“ ni˝ „g∏ównego nurtu“, i
pró˝no oczekiwaç, ˝eby Dariusz Nowacki poÊwi´ci∏ im szpalty w Wyborczej. (Nie wiem, gdzie pub-
likuje Nowacki.)

ASz: U, ale mówimy o tekÊcie czy cz∏owieku-tekÊcie? Rozwa˝ania gazeciarzy skupiajà si´ raczej na
ludzkim (w sensie: mi´snym) robieniu, mam wra˝enie, ni˝ na tekÊcie, raczej na konfiguracji ramion
i ruchomej g∏owy ni˝ na wiàzad∏ach zdaƒ (w sensie: dionizjach zdaƒ), centrali robienia, którym
tryska sam ju˝ tekst, bez autorskiego siadania do niego poprzez wszystkie ulice i dalej wioski, stra-
gany z rybami, rodwajlery, Allegro: (klik jak plusk) Allegro: „oficer na nieszporach“. Mówimy o tek-
stach Cz∏owieka (jak tekstach kultury), czy cz∏owiekach-tekstach, które sà pisarzami i posiadaç
b´dà (jak tylko mamusia Duch i Troll wie˝owców pozwolà) pewien wizerunek: ja i moje ksià˝ki —
Nasze (pisz´ „nasze“ z du˝ej, bo w Êrodku siedz´ ja) centralne posiadanie. Podajemy nazwisko
jako tytu∏, jakby to nazwisko „robi∏o rzeczy“ (i rzeczy-efekty), kiedy „robiç“ robi tytu∏. Id´ do sklepu
(w sensie: czekam na stulejk´ parnasizmu).

TTSSzz:: Ten, co pisze, nie jest tym, co wydaje? Ale nie podejm´, lubi´ akurat mieszaç autorów z
ksià˝kami, uwa˝am, ˝e w obcowaniu i jednym i drugim dodaje to smaku. A przy martwym paÊmie
krytycznej recepcji myÊla∏em o ostatniej, „czystej“ ksià˝ce Wiedemanna, skomentowanej ju˝ przez
co poniektórych akademików. Zastanowi∏o mnie, czy potraktowaliby jà równie przychylnie, gdyby
nie aleatoryzmy, hulajàce po poprzednich. To znaczy, czy np. jako n-ta z hipotetycznej serii
„czystych“ ksià˝ek tego autora spotka∏aby si´ dziÊ z podobnymi przejawami adoracji. W ogóle
dziwnymi drogami krytyka chadza. Pami´tam, jak Dunin-Wàsowicz o prozie Domarusa pisa∏ kiedyÊ
z kolei (entuzjastycznie): banalizm.

RW: Domarus jest w ogóle niepochwytny. Czy raczej nieuchwycony jeszcze. Andrzej, ty chyba
wniknà∏eÊ mocno w ostatnià ksià˝k´ Domarusa.

ASz: Nie no, ja poszed∏em do sklepu, to jak mog´ mówiç. KiedyÊ widzia∏em z 2 razy teledysk
(ciekawostka: ilorazowe trwanie jest teledyskiem?), w którym Êmieszny robot (taki, o, taki, strasznie
Êmieszny, hahahahaha), coÊ jak Kabaty-wieczór-lato, szed∏ do kiosku po papierosy i to (top cat)
tak d∏ugo, d∏ugo, d∏ugo szed∏. Jakby by∏ ˝yciem. Tyle o lekturze.

TG: Mam wra˝enie, ˝e kwestia „kto nam obciàgnie?“ nie zosta∏a rozwik∏ana jeszcze? A to
Domarus w∏aÊnie. Cezarego czyta∏em wieki temu, by∏a to proza o doktorze Caligari, ale
tytu∏owego bohatera by∏o tam niewiele, albo nic zgo∏a. Zresztà, by∏o to dawno, a ksià˝eczk´
podarowa∏em pewnej polonistce na dorobku. JeÊli dodam, ˝e by∏a to dziewczyna przyjaciela, to
czy rzecz nabierze odpowiedniego smaczku? Nie wiem tego (Biedrzycki). Mam wra˝enie, ˝e uk∏ad
zdaƒ cià˝y ku jakiejÊ konstatacji, ale nie potrafi´ jej pochwyciç. A jak znajdujecie Leszka
Kieniewicza. Konstancin to odpowiednie miejsce do pisania wierszy, równie dobre jak Milanówek?
I co w ogóle oznacza ten przemarsz bohaterów w naszej rozmowie? [Êmiech]

TTSSzz:: JeÊli chodzi o Konstancin-Jeziornà, a chyba tak, bo on zdaje si´ jest senatorem RP, a tam
mnóstwo pa∏aców wÊród sosen stoi, to miejsce jak najbardziej. Rower: jest jedna asfaltówka, pod
którà jak ju˝ si´ podjedzie i przetnie tras´ na Gór´ Kalwari´, to potem zapieprza si´ pod kàtem
30 stopni w dó∏, prosto do Obór (po drodze warto odbiç w prawo w takà szutrowà dró˝k´, tam

jest wi´cej okolicznoÊci przyrody [szczegó∏y w redakcji]). T́  ksià˝k´
Kieniewicza czyta∏em szybko, na kanapie, chyba gdzieÊ wychodziliÊmy,
a akurat pokaza∏ mi jà Rafa∏. Wtedy by∏o to coÊ w rodzaju kilku dziw-
nych przedmiotów, ciÊni´tych w traw´, i w sumie kiedy po czasie
wróci∏em, one dalej w niej le˝a∏y. Takie wra˝enie si´ sca∏kowa∏o. A
potem chcia∏em coÊ z tym robiç (ale co?) i dosz∏o do mnie, ˝e pierwsze
odczucie jest wcià˝ wystarczajàce, te wiersze sà jak szybko Êciosane
bry∏y, jeszcze troch´ od czegoÊ nagrzane, do oglàdania. 



ttee  wwiieerrsszzee  ssàà  jjaakk  sszzyybbkkoo  ÊÊcciioossaannee  bbrryy∏∏yy,,
jjeesszzcczzee  ttrroocchh´́  oodd  cczzeeggooÊÊ  nnaaggrrzzaannee,,  ddoo
ooggllààddaanniiaa
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OOyysstteerr  ssaauuccee  &&  bbaacckkiinngg  vvooccaallss
Zamiast jak przyzwoita amerykaƒska dziewczyna 
na schodach w kinie, m∏odzie˝ od dominikanów 
gra w Êwi´te obrazki.  Idàc tym samym tropem 
Sebastian szuka nieÊmiertelnoÊci do trzech dni 
w raju i ani si´ domyÊli,  ˝e Ryszard Kukliƒski 
escrow jest ju˝ w NATO. Po spe∏nieniu zwyk∏ych 
warunków, chórki i sos ostrygowy sà dobre na 
wszystko. Wanda le˝y tedy w polskiej ziemi
a nasi robotnicy przyjmujà tylko p∏yny.  Drugi
cz∏owiek zjawia si´ w plejstocenie dwa i dwa 
takie same Revoxy A77 strzelajà przez Êmig∏o. 
Aleksander Bocheƒski prosi o wi´cej operetki. 

KKiieeddyy  zzwwrroottkkaa  sszz∏∏aa  ddoo  wwoojjsskkaa
Najgorszy ten wstyd,
˝e dziecko w drodze
a bilet w kieszeni.

Oraz pewnoÊç, ˝e
skoro komputer
raz ci´ wyrzuci∏,
to karta powo∏ania
ju˝ si´ nie odwróci.

No chyba, ˝e
wybuch∏aby wojna.
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SSppaaccjjaa  NNiiggddyy  ww  ˚̊yycciiuu
Kierowcy polonezów budujà przewag´ pr´dkoÊci.
Dziesi´cioletni sztukas w kolorze pid˝amy 
wyprzedza dwunastoletniego sztukasa w kolorze
lamperii. Ch∏opcy z Garbówka vs. ch∏opcy schyleni. 
Zanim wejdziesz w zakr´t, za którym wypoczywajà 
artyÊci pod niebiesko-bia∏ymi jak Kantonalbank 
z Zurichu dachami Odargowa, g∏oÊno powiedz:

Camel Trophy - Dobre sobie! Okr´˝nica
Trójmiasta, ukryta przed przeczo∏ganymi
przez Hradec Crawl Over Badmintomino
warszawiakami - to jest coÊ!

Wychodzàc z siedmiomilowego w´˝a 
chiƒskiej dzielnicy, z∏ego s∏owa nie powiem 
na lasery ze wstà˝ek, prowadzàce do 
przewagi figury pod M∏awà. Powtarzajàc 
propan - butan, Fotopan - Tulipan,  nabieram
zrozumienia dla irytacji zast´pców ds. liniowych 
na zapchane przez drugi turnus nasz drogi krajowe.
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D l a c z e g ó ˝ b y
nie
Pomó˝ mi Êpiewaç rozbity dzbanek, wyszczerbionà dusz´
w hotelowych dekoracjach, gdzie staruszek portier idiota
wytrzeszcza oczy i szczerzy si´ niepokojàco.

Powiedz te˝, jeÊli mo˝esz, bogini, jakie zrzàdzenia
przywiod∏y zrz´dliwego tupiàcego je˝a na Êrodek asfaltu,
akurat kiedy jecha∏o coÊ. ˚e le˝y teraz na boku, o ig∏ach
cz´Êciowo sparcia∏ych, z lilaró˝ wn´trznoÊciami rozlokowanymi wokó∏
na kszta∏t akurat ÊlicznoÊci serca z pocztówki. Malowany dêbanku,
szepcà zmys∏owo pokolenia, gdy stroszà sitowie 
na swojej uogólnionej g∏owie, malowany dêbanku,
g∏ucha jest twoja dudnia, a z pustaci twojej
i Seneka nie poradzi nalaç na pochy∏e drzewo.

Czy pami´tasz, jak przysz∏o do ciebie nowe pokolenie,
któremu da∏aÊ karteczk´ z adresem w pociàgu, bo tak wzruszajàco
wyglàda∏, kiedy spa∏? A mo˝e to nie by∏a karteczka,
karteczk´ zmyÊli∏em, mo˝e podyktowa∏aÊ adres, a on wklepa∏ sobie
do smartfonu jak dzwonu lub organajzera jak ja ci´ przepraszam?
Albo po prostu przes∏a∏aÊ mu myÊlà po blutucie, dlaczegó˝by nie,
takie rzeczy si´ przecie˝ teraz zdarzajà, ˝e nie nadà˝a cz∏owiek.

DoÊç, ˝e przyszed∏ na adres, akurat koƒczyliÊmy Êledzia w buraczkach,
i ˝eby nie przed∏u˝aç postanowi∏aÊ, ˝e idziemy taƒczyç
z drugim rokiem prawa, trzecim rokiem prawa i administracji 
oraz po∏owinkami zaocznego prawa, administracji i zarzàdzania 
— impreza sk∏adkowa. Na sali okaza∏o si´, ˝e jest jeszcze po∏owa
czwartego stosunków i pierwszego -znawstwa, na krzywy ryj!
Wszystkie laski stojà w kolejce do ubikacji, wszystkie ch∏opaki
pilnujà torebek laskom. Czy w ogóle ktoÊ taƒczy? Ty 
z tym Leszkiem czy ¸ukaszem na pewno, wyglàdacie sza∏owo, 
wasze koƒczyny tak do siebie pasujà, uzupe∏niajà si´ we wspólny rytm 
jak na tamtym ró˝owym de Kooningu, któregoÊmy podziwiali.

Moja kurtka zwini´ta w k∏´bek na kszta∏t zrz´dliwego je˝a,
wciÊni´ta pod kinowy fotel w rogu, bo to jeden z lokali, 
które chyba tanio biorà fotele z likwidowanych kin i ustawiajà je
po kàtach, nie ma, jak si´ naràbaç w atmosferze kurtuly.
Zaoszcz´dzam sobie d∏ugiego, d∏ugiego stania do dziury w murze,
w której rezyduje brodaty szatniarz jak drugie przyjÊcie, o którym
nawet niezr´cznie myÊleç. Wychodz´ w Êwit,
ob∏a˝àcy troch´ jak stare tapety, a troch´ — inaczej.

Mm



Rano
Drozd Êpiewak, rudzik, kos,
Êwiergotek drzewny, kuku∏ka,
sikora bogatka, pierwiosnek, zi´ba
dok∏adnie o brzasku, wilga, korony drzew,
szpak, ró˝nie.

Kszyk, nastroszony podobno byt
ukryty w s∏owach.
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GGrrzzeeggoorrzz  WWrróóbblleewwsskkii
RROODDZZAAJJ  DDYYLLEEMMAATTUU  ((ii  
ddoocchhooddzzii  ttaamm  ddoo  nniieesspprraawwiieeddllii--
wweeggoo  ppooddzziiaa∏∏uu  ˝̋yywwnnooÊÊccii,,  ccoo
ppoowwoodduujjee  ooggóóllnnàà  nnaaddaakkttyywwnnooÊÊçç
cciieennii  
ii  
ww  eeffeekkcciiee  zzaacczzyynnaa  ppoowwssttaawwaaçç  lliittee--
rraattuurraa  ooff((ff))eennssyywwnnaa))
W nocie jednego z wydawców wyczyta∏em, ˝e moje wiersze...
˝e to poezja o prozie ˝ycia — 
o owadach, 
mandarynkach, 
ptakach, 
wychudzonych m´˝czyznach cierpiàcych na raka, 
˝ebraku, 
odwiedzinach u matki, 
czynnoÊciach codziennych.

Tak si´ z∏o˝y∏o, ˝e jestem równie˝ autorem nast´pujàcego utworu lirycznego:

Zacznijmy wszystko od nowa:
Strzelajà do mnie z ∏uku,
a ja tylko... serdeczny
uÊmieszek! Wyjmuj´ strza∏´
z dupy i grzecznie czekam
na drugà. Czy w∏aÊnie
o to Ci chodzi???

Pojawia si´ wi´c pytanie, do której grupy nale˝a∏oby go zaklasyfikowaç?
do tych o
owadach
mandarynkach
wychudzonych m´˝czyznach cierpiàcych na raka
˝ebraku
odwiedzinach u matki
czynnoÊciach codziennych?



Pokusa symbiozy! By∏by to wtedy wiersz o owadzie ob˝erajàcym si´ mandarynkami,
do którego strzelajà z ∏uku wychudzeni m´˝czy˝ni cierpiàcy na raka,
natomiast màdry kruk obmyÊla ju˝ zemst´,

A wszystko 
widziane oczyma ˝ebraka, przegranego narcyza, który
po kolejnych odwiedzinach u matki trafi∏ na oddzia∏ psychoneuronikomuniepolecamy, 
lecz przez pomy∏k´ wsadzono go do baraku, gdzie le˝akujà pacjenci o zupe∏nie innej ni˝ on diag-
nozie 
& orientacji... 
Wiersz ten mo˝e byç tak˝e o strzale wyjmowanej z dupy, 
wieczorem, po zachodzie s∏oƒca.

W takim przypadku nale˝a∏oby rozszerzyç notk´:
poezja o prozie ˝ycia —
o owadach, 
mandarynkach, 
ptakach, 
wychudzonych m´˝czyznach cierpiàcych na raka, 
˝ebraku, 
odwiedzinach u matki, 
czynnoÊciach codziennych,
strzale wyjmowanej z dupy

(wieczorem, po zachodzie s∏oƒca).

GG rr zz ee gg oo rr zz
WWrróóbblleewwsskkii
FFaabbrryykkaa  mmaarrcceeppaannaa
NNaawweett  ppttaakkii  pprrzzeekkoonnaannee,,  ˝̋ee  ppoossttrraaddaa∏∏eemm  zzmmyyss∏∏yy  ii  pprrzzeerraa˝̋oonnee
wwyybbrraa∏∏yy  sszzttuucczzkkii  uulliicczznneeggoo  kkuuggllaarrzzaa..  ((GGddzziiee  ppooddzziiaa∏∏yy  ssii ´́  oobbiieeccaannee
wwrrzzoossoowwiisskkaa??))

ZZaattrroosskkaannii  ww∏∏óócczz´́ddzzyy  kkrraaddnnàà  mmii  ppaappiieerroowwyy  mmeeddaalliioonn  zz
pprrzzyycczzeeppiioonnyymmii  ddoo  nniieeggoo  pp∏∏aattkkaammii  rróó˝̋yy..
NNiiee  rreeaagguujj´́  ii  nniikkooggoo  nniiee  wwzzyywwaamm  nnaa  ppoommoocc..  OOppiieekkuunn  mmiiaassttaa
mmiijjaa  mmnniiee
nniicczzeeggoo  ssii ´́  nniiee  ddoommyyÊÊllaajjààcc..

LLee˝̋ààcc  ppoodd  ppoommnniikkiieemm  dduuƒƒsskkiieeggoo  kkrróóllaa,,  cciieerrpplliiwwiiee  cczzeekkaamm  nnaa
aauuttoobbuuss  ddoo  SS..

OObbeejjrrzz´́  ttaamm  ssoobbiiee  kkoommiinnyy  nniieecczzyynnnneejj  oodd  kkii llkkuunnaassttuu  llaatt
ffaabbrryykkii  mmaarrcceeppaannaa..



PJ: Nie chc´ przerywaç wàtku z Kieniewiczem, ale przyszed∏ mi do g∏owy Wróblewski, jak tak
mówicie o bohaterach, miejscach. Nie macie wra˝enia, ˝e nazewnictwo u niego, te skandynawsko
brzmiàce imiona, ulice, miasta, czy tam dzielnice, to wszystko jest manewrem Wróblewskiego, który
zderza wszystko to z j´zykiem polskim (tak samo jest/b´dzie w ew. przek∏adzie na angielski, chiƒski,
itd.), ˝eby daç do zrozumienia, ˝e chodzi o... fragment Kosmosu, ˝e patrzamy na podstawowà dla
literatury figur´: cz´Êç, która mówi za ca∏oÊç? Ale mam dalej idàce intuicje, ˝e wiecie, Duƒczycy
mogliby w przysz∏oÊci powiedzieç, jak sobie ju˝ Wróblewskiego przet∏umaczà, ˝e to ich pisarz...
Chodzi mi wcià˝ o to, co ju˝ wczeÊniej podnios∏em, ˝e zastanawia mnie s∏abiutka — ˝eby nie
powiedzieç: rachityczna — recepcja tej twórczoÊci, jakby zadaniem by∏o opisanie jakiegoÊ obcego
(z tej s∏awnej kinowej serii) na podstawie cienia na Êcianie, no nie wiem jak to powiedzieç...
Wróblewski wydaje mi si´ pisarzem metodycznie wyciàgajàcym pomocnà d∏oƒ do czytelnika; kiedy
przeglàda∏em dziÊ w wannie Androida, a wczeÊniej Pomieszczenia, s∏ysza∏em w rurach w Êcianie
szept GW: „JeÊli czegoÊ nie rozumiesz, napisz do mnie, ch´tnie pomog´.“

RW: No tak, o Wróblewskim rzeczywiÊcie nie mówi si´ tyle, na ile zas∏uguje. Nie wiem, w jakim
stopniu wynika to z odci´cia od rodzimej sceny, tego geograficznego odci´cia. Wydaje mi si´, ˝e
jest to tak wielowymiarowa twórczoÊç, ˝e brak autora w pobli˝u mo˝e utrudniaç czy wr´cz
uniemo˝liwiaç wy∏apanie niektórych rzeczy. Chc´ powiedzieç, ˝e „dzie∏o“ rzadko kiedy obywa si´
bez kontekstu, który urabiany jest na ró˝ne, czasem bardzo odleg∏e od jego istoty sposoby, w czym
pozapoetycka dzia∏alnoÊç autora ma ogromny udzia∏. I w czym nie ma oczywiÊcie niczego z∏ego.
Sosnowski, o którym tyle mówiliÊmy, jest tutaj doskona∏ym przyk∏adem. Mam wra˝enie, ˝e do kry-
tycznego uj´cia Wróblewskiego trzeba by zastosowaç zupe∏nie inny aparat, ni˝ ten, do jakiego
wspó∏czesna krytyka zdo∏a∏a nas (siebie?) przyzwyczaiç... (Chocia˝ pytanie: czy dobry aparat nie
powinien „radziç“ sobie z ka˝dà literaturà.) Trzeba by wróciç do troch´ innych ksià˝ek. Obok
Derridy — Lévi-Strauss. Obok perspektywy „j´zykowej“ — perspektywy „jaêni“, „gatunku“,
„cywilizacji“. Itd. Przy czym to tylko moje intuicje, nie jestem tu ˝adnym specjalistà.

TG: Dziwnie brzmiàce nazwy ulic czy miast akurat u Wróblewskiego dziwiç nie mogà, bo jak
s∏usznie zauwa˝y∏ Piotrek, mieszka on w Danii, wi´c jest to jakby naturalna dla niego topografia.
OczywiÊcie tamtejsza diaktryka osza∏amia, jak i niektóre zbitki spó∏g∏osek. Jednak ja
Wróblewskiego najlepiej pami´tam z doÊç d∏ugiego wiersza „Zakon“, niezwyk∏ego, ale to
naprawd´ niezwyk∏ego, powsta∏ego z jakiejÊ kwaÊnej, nadrealnej wspólnotowej (sk∏ot, komuna?)
mgie∏ki centonu, który zasymilowa∏ (a mo˝e wspó∏tworzy∏) wszystkie rozpraszajàce strategie
dy˝urnych panów od dewastacji (para: Pióro-Sosnowski) i po∏àczy∏ je z, hm, cielesnoÊcià wiersza,
jego pozbawionà zapoÊredniczeƒ „mocà“ (wiersz jako akcja bezpoÊrednia, nie odczyt na
salonach), jakà znamy z poetów wspó∏tworzàcych „brulion“. Niesamowite wra˝enie chemicznego
oparu. Co jeszcze? Drobiazgi: wierszyk o Burroughsie, w którym od nienagannego ko∏nierzyka
WSB rozchodzà si´ zniekszta∏cajàce percepcj´ fale (przypomnijcie sobie ten tekst, widaç je jak na
d∏oni) i jeszcze inny, z którego pami´tam fraz´ o wikingach, którym z g∏ów wyrastajà topory (to

charakterystyczne u Wróblewskiego, ˝e jego poetyka sk∏ada si´ w∏aÊnie
z takich oderwanych, pogniecionych ko(s)micznie obserwacji — myÊl´,
˝e tak zostanie zapami´tany), koƒczàcy si´ zdaniem „˚ycie to przechadz-
ka po naprawd´ m´tnej wodzie”4. Tak jest. A Kieniewicz w senacie nie

4 W rzeczywistoÊci autorem wiersza jest Krzysztof Jaworski (Powrót wikingów w: Czas
triumfu go∏´bi), wiersz zosta∏ jedynie zadedykowany Grzegorzowi Wróblewskiemu



jest senatorem, jest dyrektorem. I by∏ym m´˝em s∏awnej pani, ale po co to maglowaç. (Zastanawia
si´, czy wpisaç [Êmiech])

AASSzz:: No a je˝eli rozmawiamy ju˝ o literaturze, pytaniem, które jest, b´dzie: czy Kordian lubi∏ ryby?
Mówi∏em wczeÊniej coÊ o tekstach-tekstach i oczywiÊcie pomyli∏em si´. Bo chcia∏em wyjawiç, ˝e
zdj´ciem, które jest, b´dzie: „twarz Berrymana, a gro jej postaci zjada brodziec“. No ale skoro
Berryman to Szekspir, a skoro Szekspir to Polska. Wi´c brulion. A! Wy mówicie o brulionie, super.
To taki dla przyk∏adu MLB w przek∏adzie na angielski wysuwa z poruszonego ko∏paka pewnà za-
dziwiajàcà kwesti´: jak stoi w tym Ich angielskim „Bia∏orusin“, a jak „adidasy „Podhale“„? I
nast´pna rzecz (skoro nurtuje nas rzecz wch∏aniania niewidzialnych a ruchomych piasków w j´zyk
„obcy“) je˝eli przet∏umaczymy Sosnowskiego na angielski, mo˝emy zapomnieç, ˝e jesteÊmy w
Polsce; je˝eli nie przet∏umaczymy Wróblewskiego na angielski, mo˝e si´ okazaç, ˝e zostaliÊmy
„wyrzuceni“ z PA¡STWA (przy czym nie chc´, nie pragn´ przywo∏ywaç lektur, które na temat
„wyrzucenia“ wwalà nam do berka zdziwionà twarz ob∏oku, a pod szyjà pojawi∏yby si´ wtedy
1) temat Kafki, 2) wymiar masowoÊci dyktowany od I wojny do @/Êwi´tej wojny, 3) itd.). A czy
moglibyÊcie zrobiç mi przys∏ug´? Dr´czy mnie ostatnio taki oto robak: „i/lub“, wydaje mi si´
powa˝nym karaczanem niefizycznego aspektu r´ki, ale obawiam si´, ˝e trzepi´ dywan (ju˝ nie
trzepie si´ dywanów!) pod postjezuickà malign´.

PJ: Ej TG, nie zrozumieliÊmy si´... Moja wina! Dziwnie brzmiàce nazwy ulic... muszà dziwiç u
Wróblewskiego, bo sà momentem jego  m e t o d y.  Chcia∏em powiedzieç, ˝e Wróblewski to taki
doktor fizyk bez papierów, który za pomocà p´sety wrzuca do akwarium z wÊciek∏à syntezà
królewskà antagonizujàce si´ elementy jednego doÊwiadczenia; ˝e znajdziemy Wróblewskiego nie
w tym w gara˝u, z którego startujà nissany 3000 GT z gogusiami w Êrodku jadàcymi pojeêdziç po
„jedynce“ na Florydzie, a w tym, z którego Wróblewski w nocy wyje˝d˝a, ˝eby niszczyç w lesie drzewa.

TG: Wracajàc na moment do Kieniewicza: myÊla∏em o tym, co powiedzia∏ Tomek, o tych kamie-
niach do oglàdania. S∏uchajcie, mam nieodparte wra˝enie, ˝e du˝à cz´Êç wierszy zawartych w
drugiej ksià˝eczce, wobec praktycznego niezaistnienia jego debiutu z osiemdziesiàtego drugiego,
Kieniewicz przeniós∏ z lat osiemdziesiàtych, a mo˝e i, nie wiem, mo˝e i siedemdziesiàtych? JeÊli tak
by∏o, a wiele (tematyka, rekwizyty, pewien wyczuwalny zeitgeist w tych tekstach) na to wskazuje, to
by∏by Kieniewicz brakujàcym ogniwem mi´dzy Bia∏oszewskim (który by∏ ju˝ wtedy w literaturze jed-
noosobowym paƒstwem w paƒstwie, zdominowanym przez ideologicznà dyplomancj´5 Nowej Fali,
nie mam na myÊli wp∏ywu, lecz obecnoÊç w ÊwiadomoÊci czytelniczej) a... no w∏aÊnie, kim? Poza
tym, kto teraz traktuje Bia∏oszewskiego powa˝nie? Malicki? Sommer? A jacyÊ m∏odzi, z Warszawy?
(Piel´gnuj´ w sobie takie oto uproszczenie: bia∏oszewszczyzna-warszawszczyzna). Mo˝e Andrzej?

RW: Jak to, kto traktuje Bia∏oszewskiego powa˝nie? Ka˝dy traktuje Bia∏oszewskiego powa˝nie,
nawet jeÊli o tym nie wie. Jego gadka wie o tym za niego... Co do Kieniewicza, to nie pami´tam
za dobrze jego ksià˝ki, ale czy to nie by∏o tak, ˝e ten klimat epoki, o którym mówisz, jest tam tylko
przywo∏ywany, a nie ∏apany „na goràco“? Czy to nie sà wiersze 50-letniego faceta, który nie ma
ju˝ 25 lat? Nie wiem, czy mechanika tej poezji nie zdradzi∏aby jakichÊ bardzo nowych rozwiàzaƒ,
lektury wa∏kowanego tu Sosnowskiego, mo˝e MLB, gdyby troch´ uwa˝niej si´ przypatrzyç. Nie su-
gerowa∏bym si´ tu czasem teraêniejszym, jeÊli on si´ tam pojawia, jeÊli Kieniewicz pisze „rozbijamy
nasze namioty“ to nie musi znaczyç, ˝e pisa∏ to w Poroninie trzydzieÊci lat temu, bo móg∏ to napisaç
przed kominkiem w roku 95, stosujàc czas przesz∏y nostalgiczny,
który tylko wyglàda jak czas teraêniejszy.

TSz: Wp∏yw Bia∏oszewskiego na to, co po nim, to jakaÊ diablo
rozga∏´ziona i podziemna sprawa: nie wiem, czy taka np.
wzmo˝ona percepcja zjawisk zamorskich w latach 90 mia∏aby

5 Patrz: chiromancja.



podobnà amplitud´, gdyby nie jakieÊ wyçwiczone ju˝ wczeÊniej predyspozycje do ich odbioru, a tu
oddzia∏ywanie pneumy MB wydaje mi si´ niepoÊlednie. I co do jego obecnoÊci dzisiaj, by∏a taka
ciekawa teza, chyba Wiedemanna, mówiàca, ˝e w ciàgu lat pisarstwo Bia∏oszewskiego stawa∏o si´
dla wielu absolutnym przyzwoleniem na wypisywanie g∏upot, bez oglàdania si´ na nic, i w
zasadzie, poprzez ró˝ne mutacje tego wirusa, gros wspó∏czesnej literatury wyglàda w∏aÊnie tak, jak
wyglàda. Ten mironocentryzm, choç przegi´ty, daje sporo do myÊlenia; choçby ze wzgl´du na ka-
rier´ „˝ywej mowy“, której szczyt w prasie literackiej przypad∏ na ostatnià dekad´. A ˝e Pami´tnik
z powstania na tym tle wcià˝ brzmi zadziwiajàco Êwie˝o, osobno, jak nówka-nieÊmigana, to mo˝e
wskazywaç ju˝ tylko na wàtpliwe kostiumy, w jakich chcia∏a si´ owa kariera oglàdaç, ca∏e to
zaw´˝anie dziedziny do perspektywy j´zykowej itd., mówiliÊmy ju˝ o tym.

AASSzz:: Tak, tak. ¸àczenie Bia∏oszewskiego z jakimÊ takim troch´ jednak niejasnym poj´ciem ling-
wizmu (niejasnym chocia˝by dlatego, ˝e przyk∏adowe „czyste lingwizmy“ widz´ jako siorbanie do
ciemnych êróde∏ bytoch∏onnych, ciekawie wychodzi to w wywiadzie Wakatu z J. Mueller, gdzie
Etymologia przypomina magi´) to zapewne zemsta strukturalistów, z którymi igra∏. Ta jego co-
dzienna praca to przecie˝ powa˝na szko∏a uwagi (zresztà Polska ma ten film Par´ ludzi, ma∏y czas,
o nim i tam uwaga Bia∏oszewskiego (Bia∏oszewskiego przedstawionego) jest ju˝ um´czona, nerwy
poszarpane, od tego odbijania refleksów samoglobalizujàcej si´ gàbki), wyjmowanie pràdu z
napi´cia pomi´dzy oÊrodkiem odbioru a transcendensem (odgórnie zewn´trznego?) faktu
odbioru, coÊ takiego. I j´zyk, czy raczej s∏owo (czy mo˝e s∏owo-rzecz, s∏owo jako rzecz) okazuje si´
tu byç wynikiem reakcji chemicznej, wi´c co za tym idzie, samo jest tu jakimÊ zwiàzkiem
chemicznym, nie, nie, jest czysto organiczne, jest tortem... A zwiàzki chemiczne i ich fluorescen-
cyjna gra to domena Domarusa? Zaraz, mój piorun przesta∏ dzia∏aç. Bo odkry∏em przed chwilà,
˝e byt jest niepotrzebny i mo˝e stàd jego superowoÊç. A! koledzy, znacie teori´ fizykalizmu? Kojarzy
mi si´ z samochodami. A kojarzenie to góralska chemia? 

TG: U Kieniewicza podoba mi si´ to absolutne poczucie humoru, z jakim kawa∏kuje dyskursywny
tok swoich wierszy. CoÊ podobnego znajduj´ w∏aÊnie u Bia∏oszewskiego (czego ikonà mo˝e byç
owa s∏ynna „szaranagajama“ bezlitoÊnie mi´tolona na lekcjach j´z. pol. w liceach, albo ju˝ mniej
„publiczna“, czy wr´cz moja w∏asna „prywatna“ „Denderowianka“, w szczególnoÊci chodzi mi o
dwie, bardzo sokratejskie w wymowie (z czego zas∏ynà∏ Sokrates?) linijki, znacie? to pos∏uchajcie:

Jestem Denderowianka.
Nie wiem, co to znaczy.)

No wi´c tego rodzaju humor znajduj´ te˝ u Pióry (patrz: „Kranówka“). Ale! Bia∏oszewski z tego
filmu, o którym powiedzia∏ Andrzej, to jakiÊ nowa czterdziestka czwórka z wielkiej p∏yty, ktoÊ kali-
bru Mickiewicza czy innej um´czonej duszy, której niestrawnoÊci ka˝e nam (widzom, czytelnikom)
si´ w kó∏ko prze˝ywaç (ale filmu nie oglàda∏em [Êmiech], widzia∏em tylko fragment jak Miron snuje
si´ przy jakimÊ p∏ocie). Z drugiej strony jest jakiÊ religijny rys w tej postaci, nie takie cierpi´tnicze
self-employment, jakie fundujà mu (i nam) ró˝ni komentatorzy, ale coÊ, co bym nazwa∏ „wyrazem
zainteresowania“, obecnym szczególnie w ostatnich ksià˝kach, te ikony na Êcianach, kursy po cer-
kwiach itepe. Sam w sumie nie wiem, gdzie teraz kr´c´ tym naszym wspólnym kó∏kiem. To mo˝e
powiem na koniec, ˝e fizykalizm to coÊ, co si´ widuje na koƒcu umys∏u, jako wielkà uz´bionà jap´.

A Bia∏oszewski nie mia∏ prawa jazdy, nie? 

TSz: Widz´ go, jak le˝y w tym ∏ó˝ku... Nie, chyba nie [Êmiech]

PJ: Ja wiem, z czego zas∏ynà∏ Sokrates! Mo˝e On wymyÊli∏
Bia∏oszewskiego, a ˝e dopiero na XX wiek, to coÊ (jako „nic“ w
tej s∏awnej sokratejskiej sentencji) kaza∏o przejÊç ludziom z
Perypatu na parapet, h´? Sam nie wiem...



TG: [próbuje wyobraziç sobie sytuacj´ lirycznà z∏o˝onà] 

TG: Ej, mo˝na nie wiedzieç, z kim si´ sypia?

RW: ?

TG: Przepraszam, dopiero si´ obudzi∏em! Co mia∏eÊ na myÊli mówiàc o sytuacji lirycznej
niez∏o˝onej, o jej pseudonimowaniu w wierszyku (mi∏osnym jak sàdz´?) Sosnowskiego? Wiesz,
zalaz∏ mi za skór´ pewien drobiazg, otó˝: czy nie chodzi∏o ci czasem o obyczajówk´, nie teori´ li-
teratury? Co w takim razie zrobiç z mi∏osnymi sonetami Szekspira? Nie musisz odpowiadaç,
wystarczy tylko mrugnàç. [Êmiech]

RW: Raczej chodzi∏o mi o pewne „programowe“ pi´kno niektórych wierszy Sosnowskiego. Ten
wiersz jest w∏aÊnie taki, wr´cz kapiàcy takim, no, poetyckim z∏otem, hienady, poziomkowy okop,
takie rzeczy tam si´ dziejà. I po∏àczenie tego przepychu z sytuacjà nocnà, z lirycznym szeptem,
wyda∏o mi si´ nie najciekawsze akurat, bo te oba czynniki zamiast si´ wzajemnie, hmm, zgrywaç,
usprawiedliwiaç (bo oba sà w pewnym stopniu „ryzykowne“), raczej si´ wzajemnie obcià˝ajà. CoÊ
jakby dwa „minusy“ - w moim poj´ciu oczywiÊcie - nie da∏y mimo wszystko na wyjÊciu „plusa“, tylko
nadal „minus“. Poza tym tytu∏, wiesz, „Wiersz dla czytelnika“, jakoÊ sugerujàcy, ˝e w∏aÊnie takiego
wysoce st´˝onego, „miodnego“ pi´kna oczekuje akurat czytelnik... To wszystko sprawia, ˝e nie
jestem przekonany do tego wiersza. Mo˝esz uwa˝aç, ˝e chodzi tu o
decorum. Szalenie rozwini´ta nadbudowa nie generujàca wra˝enia
specjalnej „g∏´bokoÊci“ pod nià ukrytej. Mo˝liwe, ˝e ten wiersz jest po
prostu prowokacjà, czymÊ takim.

PJ: Mo˝e nawet to nie jest problemat programowego pi´kna, a zapro-
gramowanej trasy dla „Wiersza dla czytelnika“. Odwo∏anie do niego

?O2@@?
?O2@@@@@@?

?O2@@@@@@@@@@?
?O2@@@@@@@@@@@@@@?

O2@@@@@@@@@@@@@@@@5?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?

O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@?

O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y@@@@@@@ @@@@@@@? @@@@@@@@

O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?e?@@@@@@@ ?J@@@@@@@? @@@@@@@@
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?g?@@@@@@@ ?7@@@@@@5? @@@@@@@@

O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?he?@@@@@@@ ?@@@@@@@H? @@@@@@@@
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@@

?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@@
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@@

?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@5
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@H
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@L? @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@1? @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?3@@@@@@@? @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?N@@@@@@@? @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@? @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@L @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@1 @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ 3@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ N@@@@@@@L? @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@1? @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?3@@@@@@@L @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?O2@@@@@@@?N@@@@@@@1 @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?O2@@@@@@@@@@@e3@@@@@@@L? @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?O2@@@@@@@@@@@@@eN@@@@@@@1? @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?W2@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@? @@@@@@@? ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ W&@@@@@@@@@@@@@@@@e?3@@@@@@@@@@6K 3@@@@@@? ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@e?N@@@@@@@@@@@@@@6K N@@@@@@? J@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@f3@@@@@@@@@@@@@@@@6K? ?@@@@@@? ?W&@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ 7@@@@@@@@@@0M?heV'@@@@@@@@@@@@@@@@@6X? ?@@@@@@? ?7@@@@@@@5
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?J@@@@@@@@@(M?hf?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@)X ?@@@@@@? ?@@@@@@@@H
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?7@@@@@@@@(Y ?I'@@@@@@@@@@@@@@@@)X? J@@@@@@? ?3@@@@@@5?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ J@@@@@@@@(Y? V4@@@@@@@@@@@@@@@@)X ?O&@@@@@@? ?V'@@@@@H?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ 7@@@@@@@(Y ?I4@@@@@@@@@@@@@@1 ?W2@@@@@@@@? V'@@@5
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@@H? I4@@@@@@@@@@ W&@@@@@@@@@@@@@@@6K?h?V4@0Y
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?J@@@@@@@5 ?I'@@@@@@@ ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?7@@@@@@@H N@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@@@? W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@5? ?@@@@@@@L?f@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@H? ?@@@@@@@1?f@@@@@@@@@@@@@@@@@? @6K? ?7@@@@@@@@(Me?@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ J@@@@@@@ ?3@@@@@@@?f@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@6K?heJ@@@@@@@@(Y?e?3@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ 7@@@@@@@ ?N@@@@@@@?f@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?J@@@@@@@@6Kh7@@@@@@@(Yf?V4@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@5 @@@@@@@?f@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?7@@@@@@@@@@@@6Kf@@@@@@@@H?hI4@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@H @@@@@@@?f@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 I4@@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@? @@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H ?@@@@@@L
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@? @@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@1
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?O2@@@@@@?e@@@@@@@? @@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ O2@@@@@@@@@?e@@@@@@@? @@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H? ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ W2@@@@@@@@@@5?e@@@@@@@? @@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?O&@@@@@@@@@@@H?e@@@@@@@? ?J@@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@5f@@@@@@@? ?7@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@h@@@@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ 3@@@@@@@@@@@(Yf@@@@@@@L ?@@@@@@@5? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@h@@@@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ V'@@@@@@@@@(Y?f3@@@@@@1 ?@@@@@@@H? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@h@@@@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?V'@@@@@@@0YgN@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@h@@@@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ V'@@(Mhe?@@@@@@@ J@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@h@@@@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?V40Y?he?@@@@@@@L? 7@@@@@@@ ?@@@@@@@L? ?@@@@@@@h@@@@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?3@@@@@@1? @@@@@@@5 ?3@@@@@@1? ?@@@@@@@h@@@@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?N@@@@@@@L ?J@@@@@@@HfO2@@6X ?N@@@@@@@? ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@1 ?7@@@@@@@?eW2@@@@@)K? @@@@@@@L J@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ 3@@@@@@@L? J@@@@@@@5?e7@@@@@@@@@6K @@@@@@@1 ?W&@@@@@@5
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ N@@@@@@@)X 7@@@@@@@H?e3@@@@@@@@@@@@@ 3@@@@@@@L?hfO&@@@@@@@H
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?3@@@@@@@)K? ?J@@@@@@@5fN@@@@@@@@@@@@5 N@@@@@@@)XheO2@@@@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?N@@@@@@@@@6K? O&@@@@@@@Hf?3@@@@@@@@@@@H ?3@@@@@@@)K?gO2@@@@@@@@@@5?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ 3@@@@@@@@@@6K? O2@@@@@@@@5?f?V4@@@@@@@@@5? ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ O2@?gV'@@@@@@@@@@@@6K O2@@@@@@@@@(Y?g?I4@@@@@@@H? 3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?O2@@@@Lg?V'@@@@@@@@@@@@@@@6Kh?O2@@@@@@@@@@@@Hhe?I4@@@@5 V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@1hV4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? I40Y W-X?e?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?@@@6X
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ 3@@@@@@@heI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y? ?W&@)XfV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Me?@@@@1
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@he?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M? O&@@@)X?e?V4@@@@@@@@@@@@@@@0Mf?@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ 7@@@@@@@hf?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y W2@@@@@@)Xf?I4@@@@@@@@@@@0Mg?@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@5 ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?O&@@@@@@@@1 ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@H I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?O2@@@@@@@@@@5 ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?J@@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@@@0M?g?@@@@@@@ ?W2@@@@@@@@@@@@@(Y ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?7@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?7@@@@@@@@@@@@@(Y? ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@5? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@(Yh@@@@@@@@he?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@H? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@0Y?h@@@@@@@@he?3@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ J@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@0M?he@@@@@@@5he?N@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ 7@@@@@@5 ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@@0M?hf@@@@@@@Hhf3@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@H ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@0M? @@@@@@@?hfV'@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@0M @@@@@@@?hf?V4@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ 3@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ N@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@
@@@@@@@? @@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@
@@@@@@@? N@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@hf?@@@@@6X ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@hf?@@@@@@1 ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@hf?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@hf?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@hf?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@hf?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@hf?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@hf?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@hf?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@hf?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@hf?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@hf?@@@@@@@ ?@@@@@@@L? ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@hf?@@@@@@@ ?@@@@@@@1? ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@hf?@@@@@@@ ?@@@@@@@@? ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@hf?@@@@@@@ ?@@@@@@@@?h?O2@@@@? ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@hf?@@@@@@@ ?@@@@@@@@?h@@@@@@@L ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@hf?@@@@@@@ ?@@@@@@@@?h3@@@@@@1 ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@hf?@@@@@@@L? ?@@@@@@@@?hN@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@L
@@@@@@@? ?@@@@@@@hf?3@@@@@@1? ?@@@@@@@@?h?@@@@@@@ ?@@@@@@@ 3@@@@@@1 ?@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@hf?N@@@@@@@? ?@@@@@@@@?h?@@@@@@@ ?@@@@@@@ N@@@@@@@ @?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ @@@@@@@? ?@@@@@@@@?h?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?'@?hf@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ @@@@@@@? ?@@@@@@@@?h?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ W2@@@@@@ ?V'?hf@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ @@@@@@@? ?@@@@@@@@?h?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ 7@@@@@@5 @?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ @@@@@@@? ?@@@@@@@@?h?@@@@@@@ ?@@@@@@@ O2@?h?@@@@@@@ @@@@@@@H @?g?W2@@@6X
@@@@@@@? ?@@@@@@@L?hf@@@@@@@? ?@@@@@@@@?h?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@Lh?@@@@@@@ @@@@@@@? ?W2@@?f?O2@hf@?gW.M?eI/X?
@@@@@@@? ?3@@@@@@1?hf@@@@@@@? ?@@@@@@@@?h?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@1h?@@@@@@@ @@@@@@@? ?.Y@H?f@0Y@hf@?g7Hf?N1?
@@@@@@@? ?N@@@@@@@?hf@@@@@@@? ?@@@@@@@@?h?@@@@@@@ ?@@@@@@@ 3@@@@@@@h?@@@@@@@ @@@@@@@? W2@@eJ5h?@hf@?g@?g@?
@@@@@@@? @@@@@@@?hf@@@@@@@? ?@@@@@@@@?h?@@@@@@@ ?@@@@@@@ N@@@@@@@h?@@@@@@@ @@@@@@@L .Y@He7Hh?@hf@?g@?g@?
@@@@@@@? @@@@@@@?hf@@@@@@@? ?@@@@@@@@?h?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@h?@@@@@@@ @@@@@@@1 @??J5?h?3L?he@?g@?g@?
@@@@@@@? @@@@@@@?hf@@@@@@@? ?@@@@@@@@?h?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@h?@@@@@@@ 3@@@@@@@L? 3L?7Y?h?N1?he@?g3Lf?C5?
@@@@@@@? @@@@@@@?hf@@@@@@@? ?@@@@@@@@?h?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@h?@@@@@@@ N@@@@@@@1? N)T@@6X?h@?g?@@@@@@@@?eV/K??O20Y?
@@@@@@@? @@@@@@@?hf@@@@@@@? ?@@@@@@@@?h?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@@? ?3@<?I/Xh@?O2@? ?V4@@0M?
@@@@@@@? @@@@@@@?hf@@@@@@@? ?@@@@@@@5?h?@@@@@@@ ?@@@@@@@ J@@@@@@@h?@@@@@@@ ?3@@@@@@@L ?N@?eV/X?e?W2@@@0M
@@@@@@@? @@@@@@@?hf@@@@@@@? ?@@@@@@@H?h?@@@@@@@ ?@@@@@@@ 7@@@@@@5h?@@@@@@@ ?N@@@@@@@1 @?e?V/T2@?.M?
@@@@@@@? @@@@@@@Lhf@@@@@@@? ?@@@@@@@he?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@Hh?@@@@@@@ 3@@@@@@@ 3LfV+M?
@@@@@@@? @@@@@@@1hf@@@@@@@? ?@@@@@@@he?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?h?@@@@@@@ N@@@@@@@L? N)T.
@@@@@@@? @@@@@@@@hf@@@@@@@? ?@@@@@@@he?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?h?@@@@@@@ ?@@@@@@@1? J@0Y
@@@@@@@? O2@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@? ?O2@@@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?h?@@@@@@@ ?3@@@@@@@? .M
@@@@@@@?hf?O2@@@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@? O2@@@@@@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?h?@@@@@@@ ?N@@@@@@@L
@@@@@@@?heO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@? W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?h?@@@@@@@ @@@@@@@1
@@@@@@@?hO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?he@@@@@@@? ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@heJ@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?h?@@@@@@@ 3@@@@@@@ @@@@
@@@@@@@?gW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?h?J@@@@@@@? W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he7@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?h?@@@@@@@ N@@@@@@@L? ?@
@@@@@@@?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?7@@@@@@5?hf?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@@@@@@@5 ?@@@@@@@ @@@@@@@?h?@@@@@@@ W26Xh?@@@@@@@1? ?@
@@@@@@@?f?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@H?hfW&@@@@@@@@@@@0M??@@@@@@@he@@@@@@@H ?@@@@@@@ ?J@@@@@@5?h?@@@@@@@ ?O&@@1h?3@@@@@@@? ?3L? ?/K?
@@@@@@@?f?@@@@@@@@@@@@@0Mf?I4@@@@?h?@@@@@@@ 7@@@@@@@@@@0M?e?@@@@@@@h?J@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?7@@@@@@H?h?@@@@@@@hf?W&K ?W2@@@@@L?g?N@@@@@@@L ?W2@@6KV1? ?N@@
@@@@@@@?f?@@@@@@@@@@0M?heI4@?hJ@@@@@@@hf?J@@@@@@@@@(M?f?@@@@@@@h?7@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@he?@@@@@@@hf?7@@@@@@ ?7@@@@@@1?h@@@@@@@1 W.M??I4@@?e?W2@@@@6X?g@H
@@@@@@@?f?@@@@@@@ 7@@@@@@5hf?7@@@@@@@@0Yg?@@@@@@@h?@@@@@@@5? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@L?h?@@@@@@@hf?@@@@@@@ ?3@@@@@@@Lh3@@@@@@@ 7Hg@?e?7<?e?B1?f?J5?
@@@@@@@?f?@@@@@@@L? ?J@@@@@@@Hhf?@@@@@@@@?h?@@@@@@@hJ@@@@@@@H? ?@@@@@@@ ?3@@@@@@1?h?@@@@@@@hf?@@@@@@@ ?N@@@@@@@1hN@@@@@@@L? @?g@?eJ@g3Lf?7H?
@@@@@@@?f?@@@@@@@1? ?7@@@@@@@?hf?@@@@@@@5?h?@@@@@@@h7@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?N@@@@@@@?h?@@@@@@@hf?@@@@@@@ 3@@@@@@@h?@@@@@@@1? @?g@?e7@@@6KeV1fJ5
@@@@@@@?f?3@@@@@@@L J@@@@@@@5?hf?@@@@@@@he?@@@@@@@g?J@@@@@@@5 ?@@@@@@@ @@@@@@@?h?@@@@@@@hf?@@@@@@@ N@@@@@@@h?3@@@@@@@? @?f?J@?e@?eI4@@@@f7He/K
@@@@@@@?f?N@@@@@@@1 ?W&@@@@@@@H?hf?@@@@@@@)Kh?@@@@@@@gW&@@@@@@@H ?@@@@@@@ @@@@@@@LhJ@@@@@@@hf?@@@@@@@ ?@@@@@@@L?g?N@@@@@@@L 3LfW&@?e3Lhe?J@?eS@6X
@@@@@@@?g@@@@@@@@L?hO2@@@@@6K?eO&@@@@@@@5 ?3@@@@@@@@6Kg?@@@@@@@f?O&@@@@@@@5? ?@@@@@@@ @@@@@@@1h7@@@@@@5hfJ@@@@@@@ ?W2@6K ?3@@@@@@1?h@@@@@@@1 V/K??O.R4@@?V/X?h?7@@@@0MI/
@@@@@@@?g3@@@@@@@)XeO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H ?N@@@@@@@@@@6Kf?@@@@@@@eO2@@@@@@@@@@H? ?@@@@@@@ 3@@@@@@@h@@@@@@@Hhf7@@@@@@5 ?7@@@@@@@?he?N@@@@@@@?h3@@@@@@@ ?V4@@0Y?f?V/KhJ(M?@?
@@@@@@@?gN@@@@@@@@)?2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? 3@@@@@@@@@@@@@@6X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 ?@@@@@@@ N@@@@@@@L?g@@@@@@@?hf@@@@@@@H ?@@@@@@@5?hf@@@@@@@?hN@@@@@@@L? V4@@@@@??O&He@?
@@@@@@@?g?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y ?@@@@@@@ ?@@@@@@@1?g@@@@@@@?hf@@@@@@@? ?@@@@@@@H?hf@@@@@@@Lh?@@@@@@@1? @@@?e3Lg?/K?
@@@@@@@?g?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? ?@@@@@@@ ?3@@@@@@@?g@@@@@@@?hf@@@@@@@? ?@@@@@@@ @@@@@@@1h?3@@@@@@@? ?I@?eN1g?V4@6X
@@@@@@@?hV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y? I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y ?@@@@@@@ ?N@@@@@@@?g@@@@@@@?hf@@@@@@@?h@@@@@@@@ ?@@@@@@@ 3@@@@@@@h?N@@@@@@@L J@heB1
@@@@@@@?h?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? ?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y? ?@@@@@@@ @@@@@@@Lg@@@@@@@?hf@@@@@@@?h@@@@@@@H ?@@@@@@@ N@@@@@@@he@@@@@@@1 @@=??W2@6Ke?3L?
@@@@@@@?he3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? ?@@@@@@@ @@@@@@@1g@@@@@@@?hf@@@@@@@?h@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@L?h3@@@@@@@ ?I4@?7<?I46X?S,?
@@@@@@@?heV@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?@@@@@@@ 3@@@@@@@g@@@@@@@?hf@@@@@@@?h@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@1?hN@@@@@@@L? ?@fI/T.Y?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@ N@@@@@@@g@@@@@@@?hf@@@@@@@?h@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?3@@@@@@@?h?@@@@@@@1? ?3L?e?N@H
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ?@@@@@@@ O2@@@@@@@@6K?@@@@@@@g@@@@@@@?hf@@@@@@@?h@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?N@@@@@@@?h?3@@@@@@@? ?V/Ke?C5?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ?@@@@@@@ W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@?hf@@@@@@@?h@@@@@@@? ?@@@@@@@ @@@@@@@Lh?N@@@@@@@L V4@@@@H?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? ?@@@@@@@ ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@?hf@@@@@@@?h@@@@@@@? ?@@@@@@@ @@@@@@@1he@@@@@@@1 W@ ?W.?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? ?@@@@@@@ ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@?hf@@@@@@@?h@@@@@@@? ?@@@@@@@ 3@@@@@@@L?h3@@@@@@@ @@L? /K ?7H?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? ?@@@@@@@ J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@?hf@@@@@@@?h@@@@@@@? ?@@@@@@@ N@@@@@@@1?hN@@@@@@@ ?I/? V'@? J5 @@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? ?@@@@@@@ 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5g@@@@@@@?hf@@@@@@@?h@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@@Lh?@@@@@@@L? ?N@W26K? .Y ?@

I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?h?@@@@@@@ ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hg@@@@@@@?hf@@@@@@@?h@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?3@@@@@@@1h?3@@@@@@1? ?J@0MI46X?h@? O. J5
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?e?@@@@@@@ ?7@@@@@@@?fI4@@@@@@@@5?g@@@@@@@?hf@@@@@@@?h@@@@@@@? ?@@@@@@@L? ?N@@@@@@@@h?N@@@@@@@? W.M?e?B1?g?J@? ?W2@@@@U ?W2@@6X?7H

I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@5?hI'@@@@H?f?J@@@@@@@?hf@@@@@@@?h@@@@@@@? ?@@@@@@@1? 3@@@@@@@he@@@@@@@L 7Hg@?g?@@? W.M?eB1 W.M??I/X@?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@H?h?V'@@5g?7@@@@@@5?hf@@@@@@@?h@@@@@@@? ?@@@@@@@@? N@@@@@@@L?h@@@@@@@1 ?J@?g@? 7Hf?@ 7HfV'@?

I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@hfV40Yg?@@@@@@@H?hf@@@@@@@?h@@@@@@@? ?3@@@@@@@? ?@@@@@@@1?h3@@@@@@@ ?7@?g@?f@6K?h?W2@@6K?e?J5? @?f?N@?e?W2@@6X?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?h@@@@@@@? ?N@@@@@@@? ?3@@@@@@@?hN@@@@@@@L? J@@Lf?J5?f?I'@hW.M??I'@e?*U? @?g@?eW.M??I/Xh/X

I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@6K? ?@@@@@@@ @@@@@@@?h@@@@@@@? @@@@@@@? ?N@@@@@@@?h?@@@@@@@1? 7<I/K?eO.Y?gN@h7HfN@L??N1? @?f?J5?e7UfV/X?gN1
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@6K ?@@@@@@@ @@@@@@@?h@@@@@@@? @@@@@@@? @@@@@@@?h?3@@@@@@@? /X@??V46T20YhJ5g?J@=fC@@?e3Lf?W.? 3LfW&H??J@)K?e?N1?gJ5

I4@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@6K?he?@@@@@@@ @@@@@@@?h@@@@@@@? @@@@@@@? @@@@@@@?h?N@@@@@@@? V4@=e?I+Mhe7Hg?*?@@@@@0MfV/K?eO.Y? V/K??O&@e?7<I4@6K?C5?f?W.Y
I4@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 @@@@@@@?h@@@@@@@? @@@@@@@? @@@@@@@?he@@@@@@@L I4@? @?g?N@<he?V4@@@0Y ?V4@@0R'=??3L?eI4@0Y?fW.Y?

I@ I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H @@@@@@@?h@@@@@@@L @@@@@@@? @@@@@@@?he@@@@@@@1 @?h3Lf?W.? ?V4@?V/Xhe?W.Y
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@?h@@@@@@@1 @@@@@@@? @@@@@@@?he3@@@@@@@ @?hV/K?eO.Y? V/K?hW&H??/X?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@?h@@@@@@@@ @@@@@@@? @@@@@@@?heN@@@@@@@ @@@@@?h?V4@@@(Y ?V46K?f?W&@=??V)X
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? @@@@@@@?h@@@@@@@@ @@@@@@@? O2@@@@@@@@@?he?@@@@@@@L? ?I4@@@he?@H? ?I4@@@6KO.MB@@@@@)X?

I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y? @@@@@@@?h@@@@@@@@ ?J@@@@@@@?hfW2@@@@@@@@@@@?he?@@@@@@@1? ?3T. B@(Ye@?e?I/?
I4@@@@@@@@@@@@@@@0M? @@@@@@@?h@@@@@@@@ ?7@@@@@@5?he?W&@@@@@@@@@@@@?he?3@@@@@@@? ?V+Y ?(Y?e@?

@@@@@@@?h@@@@@@@@ ?@@@@@@@H?heW&@@@@@@@@@@@@@?he?N@@@@@@@? @?
@@@@@@@?h@@@@@@@5 ?O2@@@@6X?h?@@@@@@@hf7@@@@@@@@@@@@@5?hf@@@@@@@? @?
@@@@@@@?h@@@@@@@H O2@@@@@@@@)?h?@@@@@@@he?J@@@@@@@@@@@@@@H?hf@@@@@@@L @@@?
@@@@@@@?h@@@@@@@? W2@@@@@@@@@@@@H?h?@@@@@@@he?7@@@@@@@@@@@@@@ 3@@@@@@1 ?I'L
@@@@@@@?h@@@@@@@? ?W&@@@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@he?@@@@@@@(M?I4@@@ N@@@@@@@ V/
@@@@@@@?h@@@@@@@? ?7@@@@@@@@@@@@@5he?@@@@@@@he?@@@@@@@H? ?@@@@@@@ W2@6X??@

O2@@@@@@@@@?h@@@@@@@? J@@@@@@@@@@@@@@Hhe?@@@@@@@he?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?O2@@6K? ?W.M?B1??3L?
O2@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@? 7@@@@@@@@@@@@@@?he?@@@@@@@he?@@@@@@@ ?O2@@@@@@@@@ ?W2@@@@@@@6X ?7H?e3L?N1?

W2@@@@@@@@@@@@@@@Lh@@@@@@@? @@@@@@@@@@@0M?hf?@@@@@@@he?@@@@@@@ ?O2@@@@@@@@@@@@@ W&@@@@@@@@@)K? ?3L?eN1e@?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@h@@@@@@@? @@@@@@@? ?@@@@@@@he?@@@@@@@L?heO2@@@@@@@@@@@@@@@5 7@@@@@@@@@@@@6X? ?V/Xe?@e@?
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@Hh@@@@@@@? ?J@@@@@@@? J@@@@@@@he?@@@@@@@)KgO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H ?J@@@@@@@@@@@@@@)X V/X?J@?C5?

W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@? ?7@@@@@@5? 7@@@@@@5he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?7@@@@@@@@@@@@@@@)K? ?S)T&@@0Y?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@? ?3@@@@@@Y? @@@@@@@Hhe?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?7@0M?
?7@@@@@@@@@@@@0MfI4@?h@@@@@@@? ?N@@@@@@@6K? @@@@@@@?he?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y? J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L? ?@
J@@@@@@@@@(M ?J@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@6Kh?J@@@@@@@?he?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? 7@@@@@@@?I4@@@@@@@@@1? ?@

?W&@@@@@@@@(Y? ?7@@@@@@5? @@@@@@@@@@@@@@@@@@6KfO&@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? ?J@@@@@@@5e?I'@@@@@@@@?
?7@@@@@@@@(Y ?@@@@@@@H? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?hf?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?7@@@@@@@HfV'@@@@@@@L
J@@@@@@@@(Y? ?@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H? I4@@@@@@@@@0M? J@@@@@@@5?f?V'@@@@@@1 ?@6K
7@@@@@@@@Y J@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?W&@@@@@@@H?gN@@@@@@@ J@@@6K

?J@@@@@@@@@@6K ?O&@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 O&@@@@@@@5h?@@@@@@@ ?W&@@@@@6X
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KfO2@@@@@@@@@5 @@@0M??I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H O2@@@@@@@@@Hh?@@@@@@@ W&@@@@@@@)
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@ W2@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@ 7@@@@@@@@H
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@@0M ?@@@@@@@ ?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K??@@@@@@@ ?J@@@@@@@@5?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? ?@@@@@@@ ?W2@@@@@@@@@@@(Y@@@@@@@@@@@@@@@@@5 W&@@@@@@@(Y?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H? ?@@@@@@@ O&@@@@@@@@@@@(Y?@@@@@@@@@@@@@@@@@H ?W&@@@@@@@@H
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@ W2@@@@@@@@@@@@(Ye3@@@@@@@@@@@@@@@5? ?7@@@@@@@@5?
?@@@0Mf?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? ?@@@@@@@ ?W&@@@@@@@@@@@@0Y?eN@@@@@@@@@@@@@@@H? J@@@@@@@@(Y?

I4@@@@@@@0M? ?@@@@@@@ W&@@@@@@@@@@@0M?fJ@@@@@@@@@@@@@@5 ?W&@@@@@@@(Y
?@@@@@@@ 7@@@@@@@@@@(M?g7@@@@@@@@@@@@@0Y ?7@@@@@@@@H?
?@@@@@@@L?hf?J@@@@@@@@@@0Yg?J@@@@@@@@@@@@0M J@@@@@@@@5
?3@@@@@@1?hfW&@@@@@@@@(Mh?7@@@@@@@? 7@@@@@@@(Y
?N@@@@@@@?he?W&@@@@@@@@(YW-XgJ@@@@@@@5? ?J@@@@@@@@H?
@@@@@@@?he?7@@@@@@@@(YW&@1g7@@@@@@@H? W&@@@@@@@5
@@@@@@@?heJ@@@@@@@@(YW&@@@L?e?J@@@@@@@@ 7@@@@@@@(Ye?@6K
@@@@@@@?he7@@@@@@@(YW&@@@@1?e?7@@@@@@@5 ?J@@@@@@@@H?eJ@@@6K
@@@@@@@?h?J@@@@@@@(YW&@@@@@@LeJ@@@@@@@@H W&@@@@@@@5f7@@@@@@@
@@@@@@@?h?7@@@@@@@H?&@@@@@@@1e7@@@@@@@5? ?W&@@@@@@@(Ye?J@@@@@@@5
@@@@@@@?h?@@@@@@@5??V'@@@@@@@?J@@@@@@@@H? W&@@@@@@@@H?e?7@@@@@@@H
@@@@@@@LhJ@@@@@@@H?eN@@@@@@@W&@@@@@@@5 7@@@@@@@@5fJ@@@@@@@5?
3@@@@@@1h7@@@@@@@f?3@@@@@@@@@@@@@@@H 3@@@@@@@@?f7@@@@@@@H?
N@@@@@@@h@@@@@@@5f?N@@@@@@@@@@@@@@5? N@@@@@@@@)X??J@@@@@@@5
?@@@@@@@g?J@@@@@@@Hg@@@@@@@@@@@@@@H? ?@@@@@@@@@)KO&@@@@@@@H
?@@@@@@@g?7@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
?@@@@@@@g?@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
?@@@@@@@g?@@@@@@@5?g3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
?@@@@@@@g?@@@@@@@H?gN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?@@@@@@@g?@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X? 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?@@@@@@@L?fJ@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1? ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?3@@@@@@1?f7@@@@@@@h?@@@@@@@@@XI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L W&@@@@@@@@?I4@@@@@@@
?N@@@@@@@?f@@@@@@@@h?3@@@@@@@@)XeI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 7@@@@@@@@5e?W@@@@@@1?
@@@@@@@?f@@@@@@@@h?N@@@@@@@@@)K?gI4@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@(Ye?7@@@@@@@?
@@@@@@@?f@@@@@@@@he@@@@@@@@@@@6K?hfI4@@@@@@@@ ?J@@@@@@@(Y?e?@@@@@@@@?
@@@@@@@?f@@@@@@@@he@@@@@@@@@@@@@@6Khf?W@@@@@@ ?7@@@@@@@HeO2@@@@@@@@@?
@@@@@@@?f@@@@@@@5he3@@@@@@@@@@@@@@@@@6KhW&@@@@@5 ?@@@@@@@@?O2@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@?f@@@@@@@HheN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?e?O&@@@@@@H ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@?f@@@@@@@?he?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KO2@@@@@@@@? J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@Lf@@@@@@@Lhe?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
3@@@@@@1f@@@@@@@1hf3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
N@@@@@@@f@@@@@@@@hfV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@f@@@@@@@@hf?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@f@@@@@@@@ V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y? ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@f@@@@@@@@ ?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? ?7@@@@@@@(M?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@f@@@@@@@@ ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ J@@@@@@@(Ye3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@f3@@@@@@@ I4@@@@@@@@@@@@@@@@L? ?W&@@@@@@@H?eN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@fN@@@@@@@ ?@@@@@@@1? O&@@@@@@@5f?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@L?e?@@@@@@@ ?3@@@@@@@? ?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hf?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?3@@@@@@1?e?@@@@@@@ ?N@@@@@@@L W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?g?I4@@@@@@@@@@@@@@@@?
?N@@@@@@@?e?@@@@@@@ @@@@@@@1 ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?h?I4@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@?e?@@@@@@@ 3@@@@@@@ ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 ?@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@? N@@@@@@@ J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y ?@@@0MW@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@L? ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X 7@@@@@@?

?@@@@@@@ @@@@@@@?fO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ?3@@@@@@1? ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K? @@@@@@@?
?@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?he?N@@@@@@@? J@@@@@@@@(M?e?@@@@@@@@@@@@6K? @@@@@@@?
?@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?he@@@@@@@? 7@@@@@@@(Yf?@@@@@@@@@@@@@@@6Khf@@@@@@@?
?@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xhe@@@@@@@? ?J@@@@@@@@H?gI'@@@@@@@@@@@@@@6Khe@@@@@@@?
?@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1he@@@@@@@L ?7@@@@@@@5h?V4@@@@@@@@@@@@@@@@6K?f?J@@@@@@@?
?@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?h@@@@@@@1 J@@@@@@@(Yhe?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?O&@@@@@@@?
?@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?h3@@@@@@@ 7@@@@@@@H?hf?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ I'@@@@@@@?hN@@@@@@@ ?J@@@@@@@5 ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@h?@@@@@@@ J@@@@@@@ ?N@@@@@@@Lh?@@@@@@@ ?7@@@@@@@H ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@h?@@@@@@@ 7@@@@@@@ @@@@@@@1h?@@@@@@@ J@@@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@h?@@@@@@@ @@@@@@@5 3@@@@@@@h?@@@@@@@ 7@@@@@@@@@@@@@ I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@h?@@@@@@@ @@@@@@@H N@@@@@@@h?@@@@@@@ ?J@@@@@@@@@@@@@@ ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@h?@@@@@@@ @@@@@@@? ?@@@@@@@h?@@@@@@@ ?7@@@@@@@@@@@@@@ ?I4@@@@@0Me@@@@@@@@@@@@1?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@h?@@@@@@@ @@@@@@@? ?@@@@@@@h?@@@@@@@ J@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@?

?@@@@@@@ J@@@@@@@h?@@@@@@@ @@@@@@@? ?@@@@@@@L?g?@@@@@@@ 7@@@@@@@?@@@@@@@hf?O2@@? I'@@@@@@@?
?@@@@@@@ 7@@@@@@5h?@@@@@@@ @@@@@@@? ?@@@@@@@1?g?@@@@@@@ @@@@@@@5?@@@@@@@he@@@@@@@? @@@@@@@?
?@@@@@@@ @@@@@@@Hh?@@@@@@@ @@@@@@@? ?3@@@@@@@?g?@@@@@@@ ?J@@@@@@@H?@@@@@@@h?J@@@@@@@?f?@@@@@@@@?he?7@@@@@@@?
?@@@@@@@ @@@@@@@?h?@@@@@@@ @@@@@@@? ?N@@@@@@@?g?@@@@@@@ ?7@@@@@@@??@@@@@@@hW&@@@@@@@?f?@@@@@@@@?heJ@@@@@@@@?
?@@@@@@@ @@@@@@@?h?@@@@@@@L? @@@@@@@? @@@@@@@?g?@@@@@@@ J@@@@@@@5??@@@@@@@g?W&@@@@@@@@?f?@@@@@@@@?he7@@@@@@@5?
?@@@@@@@ @@@@@@@?h?3@@@@@@1? @@@@@@@? @@@@@@@?g?@@@@@@@ 7@@@@@@@H??@@@@@@@gW&@@@@@@@@5?f?3@@@@@@@?he@@@@@@@@H?
?@@@@@@@ @@@@@@@?h?N@@@@@@@? ?J@@@@@@@? @@@@@@@?g?@@@@@@@ @@@@@@@@e?@@@@@@@g7@@@@@@@@(Y?f?N@@@@@@@?h?J@@@@@@@@
?@@@@@@@ @@@@@@@?he@@@@@@@? ?7@@@@@@5? @@@@@@@?g?@@@@@@@@6K? ?J@@@@@@@5e?@@@@@@@f?J@@@@@@@@@Hh@@@@@@@?h?7@@@@@@@5
?@@@@@@@ @@@@@@@?he@@@@@@@? ?@@@@@@@H? @@@@@@@?g?@@@@@@@@@@@6K ?7@@@@@@@HeJ@@@@@@@f?7@@@@@@@@5?h@@@@@@@?hJ@@@@@@@@H
?@@@@@@@ @@@@@@@?he@@@@@@@? ?@@@@@@@ @@@@@@@?gJ@@@@@@@@@@@@@6K ?@@@@@@@5?e7@@@@@@@f?@@@@@@@@(Y?h@@@@@@@?h7@@@@@@@5?
?@@@@@@@ @@@@@@@?he@@@@@@@? ?@@@@@@@ @@@@@@@?g7@@@@@@@@@@@@@@@6X J@@@@@@@H??J@@@@@@@5f?@@@@@@@@Hhe@@@@@@@?g?J@@@@@@@@H?
?@@@@@@@ @@@@@@@?he@@@@@@@L ?@@@@@@@ @@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@@@@)X? 7@@@@@@@eW&@@@@@@@Hf?@@@@@@@@?he@@@@@@@?g?7@@@@@@@5
?@@@@@@@hf?J@@@@@@@?he3@@@@@@1 ?@@@@@@@ @@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X @@@@@@@5e7@@@@@@@@?f?3@@@@@@@?he@@@@@@@?gJ@@@@@@@(Y
?@@@@@@@hf?7@@@@@@@?heN@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 ?J@@@@@@@H?J@@@@@@@@5?f?N@@@@@@@?he@@@@@@@?g7@@@@@@@H?
?@@@@@@@hf?@@@@@@@5?he?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?g@@@@@0?4@@@@@@@@@@@@ ?7@@@@@@@??7@@@@@@@(Y?g@@@@@@@?he@@@@@@@?f?J@@@@@@@5
?@@@@@@@hf?@@@@@@@H?he?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?J@@@@@@@? I4@@@@@@@@L? ?@@@@@@@5??3@@@@@@(Yh@@@@@@@Lhe@@@@@@5?f?7@@@@@@(Y
?@@@@@@@hf?@@@@@@@hf?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?7@@@@@@@? ?@@@@@@@1? J@@@@@@@H??V4@@@@@H?h@@@@@@@1he@@@@@@H?f?@@@@@@@H?
?@@@@@@@hf?@@@@@@@hf?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@5? ?@@@@@@@5? 7@@@@@@@gI4@@he3@@@@@@@he@@@@@@gJ@@@@@@5
?@@@@@@@hf?@@@@@@@hf?@@@@@@@ J@@@@@@@ ?@@@@@@@H? J@@@@@@@H? @@@@@@@5 N@@@@@@@he@@@@@@g7@@@@@@H
?@@@@@@@hf?@@@@@@@hf?@@@@@@@ 7@@@@@@5 ?@@@@@@@ ?O&@@@@@@@ @@@@@@@H ?@@@@@@@ @@@@@@@?
?@@@@@@@hf?@@@@@@@hf?@@@@@@@ @@@@@@@H ?@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 @@@@@@@? ?@@@@@@@@@ @@@@@@@?
?@@@@@@@hf?@@@@@@@hf?@@@@@@@L? @@@@@@@? ?@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H @@@@@@@? ?3@@@@@@@@ @@@@@@@?
?@@@@@@@hf?@@@@@@@L?he?@@@@@@@)K @@@@@@@? ?@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? ?@@@@@@@@@@? ?N@@@@@@@@ ?J@@@@@@@?
?@@@@@@@hf?3@@@@@@1?he?@@@@@@@@@@@@@6K @@@@@@@? ?@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? ?@@@@@@@@@@? @@@@@@@@ ?7@@@@@@@?
?@@@@@@@hf?N@@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@@@6K? @@@@@@@? ?@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y J@@@@@@@@@5? @@@@@@@@ ?@@@@@@@5?
?@@@@@@@ @@@@@@@?heJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? @@@@@@@? ?@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y? 7@@@@@@@@@H? @@@@@@@5 ?@@@@@@@H?
?@@@@@@@ @@@@@@@?he7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? @@@@@@@? ?@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? @@@@@@@@@@ @@@@@@@H ?@@@@@@@
?@@@@@@@ @@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X? @@@@@@@? ?@@@@@@@hf?I4@0M ?J@@@@@@@? ?J@@@@@@@? ?@@@@@@@
?@@@@@@@ @@@@@@@Lhe@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1? @@@@@@@? ?@@@@@@@ ?7@@@@@@@? ?7@@@@@@@? ?@@@@@@@
?@@@@@@@ 3@@@@@@1he@@@@@@0?4@@@@@@@@@@@@@@@@L @@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@5? ?@@@@@@@5? ?@@@@@@@
?@@@@@@@ N@@@@@@@he@@0MhI4@@@@@@@@@@@1 @@@@@@@? ?@@@@@@@ J@@@@@@@H? ?@@@@@@@H? ?@@@@@@@
?@@@@@@@ ?@@@@@@@L? I4@@@@@@@@@@ @@@@@@@? ?@@@@@@@ 7@@@@@@@L? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@
?@@@@@@@ ?@@@@@@@1? @@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@@)K J@@@@@@@ J@@@@@@@
?@@@@@@@ ?3@@@@@@@L @@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@6K 7@@@@@@5 7@@@@@@@
?@@@@@@@ ?N@@@@@@@1 ?J@@@@@@@5 ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ 3@@@@@@@@@@@@@6K @@@@@@@H @@@@@@@5
?@@@@@@@ 3@@@@@@@L? ?7@@@@@@@H ?@@@@@@@ V'@@@@@@@@@@@@@@@6K? @@@@@@@? @@@@@@@H
?@@@@@@@ N@@@@@@@)X J@@@@@@@@?@@@@@@@?h?@@@@@@@ ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@6Khe?J@@@@@@@? @@@@@@@?
?@@@@@@@ ?3@@@@@@@)?2@@@@@@@@@@@6K?f?W&@@@@@@@5?@@@@@@@?h?@@@@@@@ V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kh?@@@@@@@@? @@@@@@@?
?@@@@@@@ ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?O&@@@@@@@@H?@@@@@@@?h?@@@@@@@ ?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?gI4@@@@5? @@@@@@@?
?@@@@@@@ 3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5e@@@@@@@?h?@@@@@@@ ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KhI(Y? @@@@@@@?
?@@@@@@@ V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Ye@@@@@@@?h?@@@@@@@ I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? @@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?e@@@@@@@?h?@@@@@@@ I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? @@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5f@@@@@@@?h?@@@@@@@ ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K @@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yf@@@@@@@?h?@@@@@@@ ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?f@@@@@@@?h?@@@@@@@ I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?J@@@@@@@?h?@@@@@@@ ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?7@@@@@@5?h?@@@@@@@ I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@H?h?@@@@@@@ ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?

?@@@@@@@f?@@@@@@@he?@@@@@@@ ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@f?@@@@@@@he?@@@@@@@ ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@f?@@@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@f?@@@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@f?@@@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@f?@@@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@f?@@@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@f?@@@@@@@he?@@@@@@@L?
?@@@@@@@f?@@@@@@@L?h?3@@@@@@1?
?@@@@@@@f?@@@@@@@1?h?N@@@@@@@?
?@@@@@@@f?3@@@@@@@?he@@@@@@@@@@6K
?@@@@@@@f?N@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@6K
?@@@@@@@g@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?@@@@@@@g@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X
?@@@@@@@g@@@@@@@?he3@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?
?@@@@@@@g@@@@@@@LheN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@g@@@@@@@1he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
?@@@@@@@g3@@@@@@@he?@@@@0M?eI4@@@@@@@@@@)X
?@@@@@@@gN@@@@@@@he?@@0M?gI'@@@@@@@@@1
?@@@@@@@g?@@@@@@@L? ?V4@@@@@@@@@
?@@@@@@@g?@@@@@@@1? ?I'@@@@@@@L?
?@@@@@@@g?3@@@@@@@L N@@@@@@@1?
?@@@@@@@g?N@@@@@@@1 ?3@@@@@@@?
?@@@@@@@h3@@@@@@@L? ?V@@@@@@@?
?@@@@@@@hN@@@@@@@)K ?O2@@@@@@@5?
?@@@@@@@h?3@@@@@@@@6K ?O2@@@@@@@@@H?
?@@@@@@@h?N@@@@@@@@@@6Khf?O2@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@he3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
?@@@@@@@heV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?@@@@@@@he?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?@@@@@@@hfV4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
?@@@@@@@ I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ W26K
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 7@@@@@6K
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@6X
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?O)X 3@@@@@@@@)X?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?O2@@1 N@@@@@@@@@1?

?@@@@@@@ ?W2@@@@@L? ?@@@@@@@@@@L
?@@@@@@@ ?7@@@@@@1? ?O2@@@@@@@@@@@@@@1
?@@@@@@@ ?3@@@@@@@L ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
?@@@@@@@ ?@@@6K ?N@@@@@@@1 ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
?@@@@@@@ ?@@@@@@@ 3@@@@@@@L? ?@@@6KfO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@ ?@@@@@@@ N@@@@@@@1? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y@@@@@@@L
?@@@@@@@ J@@@@@@@ ?3@@@@@@@L ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?@@@@@@@1
?@@@@@@@ 7@@@@@@@ ?N@@@@@@@1 ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e3@@@@@@@
?@@@@@@@ @@@@@@@5 3@@@@@@@L? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MfI@eN@@@@@@@
?@@@@@@@ ?J@@@@@@@H N@@@@@@@1? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? ?@@@@@@@L?
?@@@@@@@ ?7@@@@@@@? ?3@@@@@@@L ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?@@@@@@@1?
?@@@@@@@ ?@@@@@@@5? ?N@@@@@@@1 ?@@@@@@@@@@0M? ?3@@@@@@@?
?@@@@@@@ J@@@@@@@H? 3@@@@@@@L? ?@@@@@@@ ?N@@@@@@@?
?@@@@@@@ 7@@@@@@@ N@@@@@@@1? ?@@@@@@@ @@@@@@@?
?@@@@@@@ @@@@@@@5 ?3@@@@@@@L ?@@@@@@@ @@@@@@@L
?@@@@@@@ ?J@@@@@@@H ?N@@@@@@@1 ?@@@@@@@ @@@@@@@1
?@@@@@@@ ?7@@@@@@@? 3@@@@@@@L? ?@@@@@@@ 3@@@@@@@
?@@@@@@@ J@@@@@@@5? N@@@@@@@1? J@@@@@@@ N@@@@@@@
?@@@@@@@ 7@@@@@@@H? ?3@@@@@@@L 7@@@@@@@ ?@@@@@@@
?@@@@@@@ @@@@@@@5 ?N@@@@@@@1 @@@@@@@5 ?@@@@@@@
?@@@@@@@ ?J@@@@@@@H @@@@@@@@L? ?J@@@@@@@H ?@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?7@@@@@@@? 3@@@@@@@1? ?7@@@@@@@? ?@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ J@@@@@@@5? N@@@@@@@@L ?@@@@@@@5? ?@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 7@@@@@@@H? ?3@@@@@@@1 J@@@@@@@H? ?@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@5 ?N@@@@@@@@ 7@@@@@@@ ?@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?J@@@@@@@H 3@@@@@@@L? @@@@@@@@ ?@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@? ?7@@@@@@@? N@@@@@@@1? ?J@@@@@@@5 ?@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@? J@@@@@@@5? ?3@@@@@@@L ?7@@@@@@@H ?@@@@@@@

?@@@@@@@ @@@@@@@? 7@@@@@@@H? ?N@@@@@@@1 ?@@@@@@@5? ?@@@@@@@
?@@@@@@@ @@@@@@@? @@@@@@@5 3@@@@@@@L? J@@@@@@@H? ?@@@@@@@
?@@@@@@@ @@@@@@@? ?J@@@@@@@H N@@@@@@@1? 7@@@@@@@ ?@@@@@@@
?@@@@@@@ @@@@@@@? ?7@@@@@@@? ?3@@@@@@@? @@@@@@@5 W& ?@@@@@@@
?@@@@@@@ ?J@@@@@@@? J@@@@@@@5? ?N@@@@@@@L @@@@@@@H ?W&@ ?@@@@@@@
?@@@@@@@ ?7@@@@@@@? 7@@@@@@@H? @@@@@@@1 ?J@@@@@@@? ?7@@L? ?@@@@@@@
?@@@@@@@ ?@@@@@@@5? @@@@@@@5 3@@@@@@@L? ?7@@@@@@@? J@@@1? ?@@@@@@@
?@@@@@@@ J@@@@@@@H? ?J@@@@@@@H N@@@@@@@1? ?@@@@@@@5? ?W&@@@@? ?@@@@@@@
?@@@@@@@ 7@@@@@@@ ?W&K ?7@@@@@@@? ?3@@@@@@@L J@@@@@@@H? ?7@@@@@? ?@@@@@@@
?@@@@@@@ ?J@@@@@@@5 W&@@6X J@@@@@@@5? ?N@@@@@@@1 7@@@@@@@ J@@@@@@L ?@@@@@@@
?@@@@@@@ ?7@@@@@@@H ?W&@@@@)X? 7@@@@@@@H? @@@@@@@@ @@@@@@@@L?hf?W&@@@@@@1 ?@@@@@@@
?@@@@@@@ ?@@@@@@@@? W&@@@@@@)X @@@@@@@@ 3@@@@@@@L? @@@@@@@@)Khf?7@@@@@@@@ ?@@@@@@@
?@@@@@@@ J@@@@@@@5? ?W&@@@@@@@@1 ?J@@@@@@@5 N@@@@@@@1? @@@@@@@@@@@@heJ@@@@@@@@@ ?@@@@@@@
?@@@@@@@ 7@@@@@@@H? ?*@@@@@@@@@@ ?7@@@@@@@H ?3@@@@@@@L @@@@@@@@@@@@he7@@@@@@@@@ ?@@@@@@@
?@@@@@@@ @@@@@@@5 ?V'@@@@@@@@@ ?@@@@@@@5? ?N@@@@@@@1 @@@@@@@@@@@@f?@@@6X@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@
?@@@@@@@ ?J@@@@@@@H N@@@@@@@@@ J@@@@@@@H? @@@@@@@@ ?J@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@@@@@@@@@ O2@@@@@@@@
?@@@@@@@ ?7@@@@@@@? ?@@@@@@@X? 7@@@@@@@ 3@@@@@@@L? ?7@@@@@@@@@@@5f?@@@@@@@@@@@@@@@L? ?O2@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@ ?@@@@@@@5? ?@@@@@@@1? @@@@@@@5 N@@@@@@@1? ?@@@@@@@@@@@@Hf?@@@@@@@@@@@@@@@1?hfO2@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@ J@@@@@@@H? ?3@@@@@@@? ?J@@@@@@@H ?3@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@?f?@@@@@@@@@@@@@@@@Lh?O2@@@@@@@@@@@@@@@@5
?@@@@@@@ 7@@@@@@@h?W26X? ?N@@@@@@@? ?7@@@@@@@? ?N@@@@@@@L ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?e?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
?@@@@@@@ @@@@@@@5h?7@@)K @@@@@@@? ?@@@@@@@5? W2@6K? @@@@@@@1 ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@ ?J@@@@@@@HhJ@@@@@6X @@@@@@@? J@@@@@@@H? *@@@@6X? 3@@@@@@@ ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?@@@@@@@ ?7@@@@@@@?h7@@@@@@1 @@@@@@@? 7@@@@@@@ ?O)X V@@@@@)X N@@@@@@@ ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@ ?@@@@@@@5?h@@@@@@@5 @@@@@@@L @@@@@@@5 ?O2@@1 O2@@@@@@@@@1 ?@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@ J@@@@@@@H?g?J@@@@@@@H 3@@@@@@1 @@@@@@@Hhf?@@@@@@@ @@@@@@@?@@@@@@L?hf?@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y@@@@@@@?
?@@@@@@@ 7@@@@@@@h?7@@@@@@@? N@@@@@@@ ?J@@@@@@@?hf?@@@@@@@L? @@@@@@@?@@@@@@)Kf?O2@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0?4@@@@@@@@@@@@@@@0M??J@@@@@@@?
?@@@@@@@ @@@@@@@5h?@@@@@@@5? ?@@@@@@@ ?7@@@@@@@?hf?@@@@@@@1? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@?g@@@@@@@?h?@@@@@@@(Mg?7@@@@@@5?
?@@@@@@@ ?J@@@@@@@HhJ@@@@@@@H? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@@?hf?@@@@@@@@?hO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@?g@@@@@@@?h?@@@@@@@H?g?@@@@@@@H?
?@@@@@@@ ?7@@@@@@@?h7@@@@@@@ ?O2@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 @@@@@@@?f?J@@@@@@@?h?@@@@@@@hJ@@@@@@@
?@@@@@@@ ?@@@@@@@5?h@@@@@@@5hf?@@@@@@@h?@@@@@@@ J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H @@@@@@@?f?7@@@@@@@?h?@@@@@@@h7@@@@@@@
?@@@@@@@ J@@@@@@@H?h@@@@@@@Hhf?@@@@@@@h?@@@@@@@ 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@?f?@@@@@@@5?h?@@@@@@@h@@@@@@@5
?@@@@@@@ 7@@@@@@@h?J@@@@@@@?hf?@@@@@@@h?@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M @@@@@@@?f?@@@@@@@H?h?@@@@@@@h@@@@@@@H
?@@@@@@@ @@@@@@@5h?7@@@@@@@?hf?@@@@@@@h?@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? @@@@@@@?f?@@@@@@@he?@@@@@@@g?J@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?J@@@@@@@Hh?@@@@@@@5?hf?@@@@@@@h?@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@?fJ@@@@@@@he?@@@@@@@g?7@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?7@@@@@@@?h?@@@@@@@H?hf?@@@@@@@h?@@@@@@@ I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?f?@@@@@@@?I'@@@@@@@ @@@@@@@?f7@@@@@@@he?@@@@@@@g?@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@5?h?@@@@@@@ ?@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@e@@@@@@@? ?@@@@@@@eN@@@@@@@ @@@@@@@?f@@@@@@@5heJ@@@@@@@g?@@@@@@@5?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ J@@@@@@@H?hJ@@@@@@@ ?@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@e@@@@@@@? ?@@@@@@@e?@@@@@@@L? @@@@@@@?f@@@@@@@Hhe7@@@@@@5g?@@@@@@@H?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 7@@@@@@@he7@@@@@@5 ?@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@e@@@@@@@? ?@@@@@@@e?@@@@@@@1? @@@@@@@?f@@@@@@@?he@@@@@@@Hg?@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@5he@@@@@@@H ?@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@e@@@@@@@L ?@@@@@@@L??3@@@@@@@? @@@@@@@?f@@@@@@@?he@@@@@@@?g?@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?J@@@@@@@Hh?J@@@@@@@? ?@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@e3@@@@@@1 ?3@@@@@@1??N@@@@@@@? @@@@@@@?f@@@@@@@Lhe@@@@@@@?g?@@@@@@@

?@@@@@@@ ?7@@@@@@@?h?7@@@@@@@? ?@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@eN@@@@@@@ ?N@@@@@@@?e@@@@@@@? @@@@@@@?f@@@@@@@1he@@@@@@@?g?@@@@@@@
?@@@@@@@ ?@@@@@@@5?h?@@@@@@@5? ?@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ @@@@@@@?e@@@@@@@? @@@@@@@?f@@@@@@@@L?h@@@@@@@?g?@@@@@@@
?@@@@@@@ ?@@@@@@@H?hJ@@@@@@@H? ?@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ @@@@@@@?e@@@@@@@L @@@@@@@?f3@@@@@@@1?h@@@@@@@?g?@@@@@@@
?@@@@@@@ J@@@@@@@he7@@@@@@@ ?@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ @@@@@@@?e3@@@@@@1 @@@@@@@?fN@@@@@@@@Lh@@@@@@@?g?@@@@@@@
?@@@@@@@ 7@@@@@@@h?J@@@@@@@5 ?@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ @@@@@@@?eN@@@@@@@ @@@@@@@Lf?3@@@@@@@1h@@@@@@@?g?@@@@@@@
?@@@@@@@ @@@@@@@5h?7@@@@@@@H ?@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ @@@@@@@Le?@@@@@@@ 3@@@@@@1f?N@@@@@@@@h@@@@@@@?g?@@@@@@@L?
?@@@@@@@ ?J@@@@@@@Hh?@@@@@@@5? ?@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ @@@@@@@1e?@@@@@@@ N@@@@@@@g3@@@@@@@h@@@@@@@?g?3@@@@@@)X
?@@@@@@@ ?7@@@@@@@?hJ@@@@@@@H? ?@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ 3@@@@@@@e?@@@@@@@ ?@@@@@@@gN@@@@@@@L?g@@@@@@@?g?N@@@@@@@)X?
?@@@@@@@ ?@@@@@@@5?h7@@@@@@@ ?@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ N@@@@@@@e?@@@@@@@ ?@@@@@@@g?3@@@@@@1?g@@@@@@@Lh3@@@@@@@)X
?@@@@@@@ ?@@@@@@@H?h@@@@@@@5 ?@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ ?@@@@@@@L?f?N@@@@@@@?g@@@@@@@1hN@@@@@@@@)K?
?@@@@@@@ J@@@@@@@he@@@@@@@H J@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ ?@@@@@@@1?g@@@@@@@?g@@@@@@@@L?g?3@@@@@@@@@6X?
?@@@@@@@ 7@@@@@@@he@@@@@@@? 7@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ ?3@@@@@@@?g@@@@@@@?g3@@@@@@@1?g?V'@@@@@@@@@)X
?@@@@@@@ @@@@@@@5he@@@@@@@? @@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ ?N@@@@@@@?g@@@@@@@?gN@@@@@@@@LhV'@@@@@@@@@1
?@@@@@@@ ?J@@@@@@@Hhe@@@@@@@? @@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ @@@@@@@?f?J@@@@@@@?g?3@@@@@@@1h?V'@@@@@@@@@L?
?@@@@@@@ ?7@@@@@@@?he@@@@@@@? @@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ @@@@@@@?f?7@@@@@@5?g?N@@@@@@@@L?hV'@@@@@@@@1?
?@@@@@@@ ?@@@@@@@5?he@@@@@@@? @@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ @@@@@@@?f?@@@@@@@H?h3@@@@@@@1?h?V4@@@@@@@@?
?@@@@@@@ ?@@@@@@@H?he@@@@@@@? 3@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ @@@@@@@?f?@@@@@@@heV'@@@@@@@Lhf@@@@@@@@@?
?@@@@@@@ J@@@@@@@hf@@@@@@@@@6K? N@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ @@@@@@@?f?@@@@@@@he?N@@@@@@@1hf@@@@@@@@@?
?@@@@@@@ 7@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@6X?hf?@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@eJ@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ @@@@@@@?f?@@@@@@@hf3@@@@@@@L?he3@@@@@@@@L
?@@@@@@@ @@@@@@@5hf@@@@@@@@@@@@)Xhf?@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@e7@@@@@@5 ?@@@@@@@e?@@@@@@@ @@@@@@@?f?@@@@@@@hfN@@@@@@@)XheV'@@@@@@@)K?
?@@@@@@@ @@@@@@@Hhf3@@@@@@@@@@@@)X?he?@@@@@@@h?@@@@@@@L? J@@@@@@@e@@@@@@@H ?@@@@@@@e?@@@@@@@ @@@@@@@?fJ@@@@@@@hf?3@@@@@@@1he?V'@@@@@@@@@
?@@@@@@@ @@@@@@@?hfN@@@@@@@@@@@@@1?he?@@@@@@@h?@@@@@@@)K 7@@@@@@@e@@@@@@@? ?@@@@@@@e?@@@@@@@ @@@@@@@?f7@@@@@@5hf?N@@@@@@@@hfN@@@@@@@@@
?@@@@@@@ @@@@@@@?hf?@@@@@@@@@@@@@@Lhe?@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@6K @@@@@@@5e@@@@@@@? J@@@@@@@e?@@@@@@@ @@@@@@@?f@@@@@@@H 3@@@@@@@@6X?h?@@@@@@@@@
?@@@@@@@ @@@@@@5?hf?@@@@@@@@@@@@@@1he?@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@6X? @@@@@@@H?J@@@@@@@? 7@@@@@@5e?@@@@@@@ @@@@@@@?f@@@@@@@? V'@@@@@@@@)Xh?@@@@@@@@@@@6K
?@@@@@@@ ?J@@@@@@H?hf?@@@0M?I'@@@@@@@he?@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@)X ?J@@@@@@@??7@@@@@@@? @@@@@@@He?@@@@@@@ @@@@@@@?f@@@@@@@? ?N@@@@@@@@@)X?g?3@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@ ?7@@@@@@ N@@@@@@@he?@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@)X? ?7@@@@@@5??@@@@@@@5? @@@@@@@?e?@@@@@@@ @@@@@@@?f@@@@@@@? 3@@@@@@@@@)Xg?V'@@@@@@@@@@@@L
?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@he?@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@1? J@@@@@@@H??@@@@@@@H? @@@@@@@?e?@@@@@@@ ?J@@@@@@@?f@@@@@@@L V'@@@@@@@@@)X?gN@@@@@@@@@@@@1
?@@@@@@@ ?@@@@@@@@@6K ?@@@@@@@he?@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?W&@@@@@@@e?@@@@@@@ ?J@@@@@@@?e?@@@@@@@ ?7@@@@@@5?f@@@@@@@1 ?V'@@@@@@@@@)Xg?@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@6K ?@@@@@@@he?@@@@@@@h?@@@0MI4@@@@@@@@@@@? ?7@@@@@@@5e?@@@@@@@ W&@@@@@@@?e?@@@@@@@ ?@@@@@@@H?f3@@@@@@@ V'@@@@@@@@@)X?gI4@@@@@@@@@@
?@@@@@@@ ?3@@@@@@@@@@@@@@@6K?heJ@@@@@@@he?@@@@@@@L?g?@M?h@@@@@@@L J@@@@@@@@He?@@@@@@@ ?O&@@@@@@@5?eJ@@@@@@@ J@@@@@@@gN@@@@@@@ ?V'@@@@@@@@@)Xh?I'@@@@@@@
?@@@@@@@ ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kf?O&@@@@@@@he?3@@@@@@1? @@@@@@@1 ?O&@@@@@@@5?e?@@@@@@@hf?O2@@@@@@@@@Y?e7@@@@@@5 ?W&@@@@@@@g?@@@@@@@ V4@@@@@@@@@)X?hN@@@@@@@
?@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he?N@@@@@@@? 3@@@@@@@ ?W2@@@@@@@@@H?e?@@@@@@@h?W2@@@@@@@@@@@@@@6X?@@@@@@@H W&@@@@@@@5g?@@@@@@@ I'@@@@@@@@)Xh?@@@@@@@
?@@@@@@@ ?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@? V@@@@@@@ O&@@@@@@@@@5fJ@@@@@@@hW&@@@@@@@@@@@@@@@@)X@@@@@@@? ?W&@@@@@@@@Hg?@@@@@@@L? ?V'@@@@@@@@1hJ@@@@@@@
?@@@@@@@ V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5hf@@@@@@@? O2@@@@@@@@ O2@@@@@@@@@@@Ye?O&@@@@@@@g?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? O&@@@@@@@@@=eO2@@@@@@@@@@1? V'@@@@@@@@L?f?O&@@@@@@@
?@@@@@@@ I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hhf@@@@@@@LheO2@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5g?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? O2@@@@@@@@@@V@@@@@@@@@@@@@@@@? ?V'@@@@@@@1?e?@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@ I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf3@@@@@@)K?e?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@HgJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? V'@@@@@@@?eJ@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@ ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@0M N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L ?N@@@@@@@Le7@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@ I4@@@@@@@@@0M? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?f?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 @@@@@@@1?J@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?f?7@@@@@@@@@@@@@0M??I'@@@@@@@@(Y? ?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 3@@@@@@@?7@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@ ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5g?@@@@@@@@@@@0MgV4@@@@@@0Y ?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ N@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@ ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MeI4@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y I4@@0M W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@?@@@@@@@
?@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@0M? ?@0M I4@@@@0M ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Me?@@@@@@@@@@@L? ?@@@@@@@@@@@@@@5
?@@@@@@@ I4@@@@@@@0M? W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?f?@@@@@@@@@@@1? ?@@@@@@@@@@@@@@H

?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mh?@@@@@@@@@@@@? J@@@@@@@@@@@@@@?
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@? ?O&@@@@@@@@@@@@@@?

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?

?@@@@@@@@@@@@(Y?
J@@@@@@@@@@@@H
7@@@@@@@@@@@5?
@@@@@@@@@@@(Y?
@@@@@@@@@@0Y
@@@@@@@@0M

?O2@@?
?O2@@@@@@?

?O2@@@@@@@@@@?
?O2@@@@@@@@@@@@@@?

O2@@@@@@@@@@@@@@@@5?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?

O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@?

O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y@@@@@@@ @@@@@@@? @@@@@@@@

O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?e?@@@@@@@ ?J@@@@@@@? @@@@@@@@
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?g?@@@@@@@ ?7@@@@@@5? @@@@@@@@

O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?he?@@@@@@@ ?@@@@@@@H? @@@@@@@@
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@@

?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@@
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@@

?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@5
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@H
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@L? @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@1? @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?3@@@@@@@? @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?N@@@@@@@? @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@? @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@L @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@1 @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ 3@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ N@@@@@@@L? @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@1? @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?3@@@@@@@L @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?O2@@@@@@@?N@@@@@@@1 @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?O2@@@@@@@@@@@e3@@@@@@@L? @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?O2@@@@@@@@@@@@@eN@@@@@@@1? @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?W2@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@? @@@@@@@? ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ W&@@@@@@@@@@@@@@@@e?3@@@@@@@@@@6K 3@@@@@@? ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@e?N@@@@@@@@@@@@@@6K N@@@@@@? J@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@f3@@@@@@@@@@@@@@@@6K? ?@@@@@@? ?W&@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ 7@@@@@@@@@@0M?heV'@@@@@@@@@@@@@@@@@6X? ?@@@@@@? ?7@@@@@@@5
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?J@@@@@@@@@(M?hf?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@)X ?@@@@@@? ?@@@@@@@@H
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?7@@@@@@@@(Y ?I'@@@@@@@@@@@@@@@@)X? J@@@@@@? ?3@@@@@@5?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ J@@@@@@@@(Y? V4@@@@@@@@@@@@@@@@)X ?O&@@@@@@? ?V'@@@@@H?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ 7@@@@@@@(Y ?I4@@@@@@@@@@@@@@1 ?W2@@@@@@@@? V'@@@5
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@@H? I4@@@@@@@@@@ W&@@@@@@@@@@@@@@@6K?h?V4@0Y
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?J@@@@@@@5 ?I'@@@@@@@ ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?7@@@@@@@H N@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@@@? W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@5? ?@@@@@@@L?f@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@H? ?@@@@@@@1?f@@@@@@@@@@@@@@@@@? @6K? ?7@@@@@@@@(Me?@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ J@@@@@@@ ?3@@@@@@@?f@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@6K?heJ@@@@@@@@(Y?e?3@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ 7@@@@@@@ ?N@@@@@@@?f@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?J@@@@@@@@6Kh7@@@@@@@(Yf?V4@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@5 @@@@@@@?f@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?7@@@@@@@@@@@@6Kf@@@@@@@@H?hI4@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@H @@@@@@@?f@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 I4@@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@? @@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H ?@@@@@@L
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@? @@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@1
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?O2@@@@@@?e@@@@@@@? @@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ O2@@@@@@@@@?e@@@@@@@? @@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H? ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ W2@@@@@@@@@@5?e@@@@@@@? @@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?O&@@@@@@@@@@@H?e@@@@@@@? ?J@@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@5f@@@@@@@? ?7@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@h@@@@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ 3@@@@@@@@@@@(Yf@@@@@@@L ?@@@@@@@5? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@h@@@@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ V'@@@@@@@@@(Y?f3@@@@@@1 ?@@@@@@@H? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@h@@@@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?V'@@@@@@@0YgN@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@h@@@@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ V'@@(Mhe?@@@@@@@ J@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@h@@@@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?V40Y?he?@@@@@@@L? 7@@@@@@@ ?@@@@@@@L? ?@@@@@@@h@@@@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?3@@@@@@1? @@@@@@@5 ?3@@@@@@1? ?@@@@@@@h@@@@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?N@@@@@@@L ?J@@@@@@@HfO2@@6X ?N@@@@@@@? ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@1 ?7@@@@@@@?eW2@@@@@)K? @@@@@@@L J@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ 3@@@@@@@L? J@@@@@@@5?e7@@@@@@@@@6K @@@@@@@1 ?W&@@@@@@5
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ N@@@@@@@)X 7@@@@@@@H?e3@@@@@@@@@@@@@ 3@@@@@@@L?hfO&@@@@@@@H
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?3@@@@@@@)K? ?J@@@@@@@5fN@@@@@@@@@@@@5 N@@@@@@@)XheO2@@@@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?N@@@@@@@@@6K? O&@@@@@@@Hf?3@@@@@@@@@@@H ?3@@@@@@@)K?gO2@@@@@@@@@@5?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ 3@@@@@@@@@@6K? O2@@@@@@@@5?f?V4@@@@@@@@@5? ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ O2@?gV'@@@@@@@@@@@@6K O2@@@@@@@@@(Y?g?I4@@@@@@@H? 3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?O2@@@@Lg?V'@@@@@@@@@@@@@@@6Kh?O2@@@@@@@@@@@@Hhe?I4@@@@5 V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@1hV4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? I40Y W-X?e?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?@@@6X
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ 3@@@@@@@heI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y? ?W&@)XfV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Me?@@@@1
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@he?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M? O&@@@)X?e?V4@@@@@@@@@@@@@@@0Mf?@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ 7@@@@@@@hf?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y W2@@@@@@)Xf?I4@@@@@@@@@@@0Mg?@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@5 ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?O&@@@@@@@@1 ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@H I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?O2@@@@@@@@@@5 ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?J@@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@@@0M?g?@@@@@@@ ?W2@@@@@@@@@@@@@(Y ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?7@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?7@@@@@@@@@@@@@(Y? ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@5? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@(Yh@@@@@@@@he?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@H? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@0Y?h@@@@@@@@he?3@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ J@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@0M?he@@@@@@@5he?N@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ 7@@@@@@5 ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@@0M?hf@@@@@@@Hhf3@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@H ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@0M? @@@@@@@?hfV'@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@0M @@@@@@@?hf?V4@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ 3@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ N@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@
@@@@@@@? @@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@
@@@@@@@? N@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@hf?@@@@@6X ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@hf?@@@@@@1 ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@hf?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@hf?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@hf?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@hf?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@hf?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@hf?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@hf?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@hf?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@hf?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@hf?@@@@@@@ ?@@@@@@@L? ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@hf?@@@@@@@ ?@@@@@@@1? ?@@@@@@@
@@@@@@@? ?@@@@@@@hf?@@@@@@@ ?@@@@@@@@? ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@hf?@@@@@@@ ?@@@@@@@@?h?O2@@@@? ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@hf?@@@@@@@ ?@@@@@@@@?h@@@@@@@L ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@hf?@@@@@@@ ?@@@@@@@@?h3@@@@@@1 ?@@@@@@@ @@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@hf?@@@@@@@L? ?@@@@@@@@?hN@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@L
@@@@@@@? ?@@@@@@@hf?3@@@@@@1? ?@@@@@@@@?h?@@@@@@@ ?@@@@@@@ 3@@@@@@1 ?@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@hf?N@@@@@@@? ?@@@@@@@@?h?@@@@@@@ ?@@@@@@@ N@@@@@@@ @?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ @@@@@@@? ?@@@@@@@@?h?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?'@?hf@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ @@@@@@@? ?@@@@@@@@?h?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ W2@@@@@@ ?V'?hf@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ @@@@@@@? ?@@@@@@@@?h?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ 7@@@@@@5 @?
@@@@@@@? ?@@@@@@@ @@@@@@@? ?@@@@@@@@?h?@@@@@@@ ?@@@@@@@ O2@?h?@@@@@@@ @@@@@@@H @?g?W2@@@6X
@@@@@@@? ?@@@@@@@L?hf@@@@@@@? ?@@@@@@@@?h?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@Lh?@@@@@@@ @@@@@@@? ?W2@@?f?O2@hf@?gW.M?eI/X?
@@@@@@@? ?3@@@@@@1?hf@@@@@@@? ?@@@@@@@@?h?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@1h?@@@@@@@ @@@@@@@? ?.Y@H?f@0Y@hf@?g7Hf?N1?
@@@@@@@? ?N@@@@@@@?hf@@@@@@@? ?@@@@@@@@?h?@@@@@@@ ?@@@@@@@ 3@@@@@@@h?@@@@@@@ @@@@@@@? W2@@eJ5h?@hf@?g@?g@?
@@@@@@@? @@@@@@@?hf@@@@@@@? ?@@@@@@@@?h?@@@@@@@ ?@@@@@@@ N@@@@@@@h?@@@@@@@ @@@@@@@L .Y@He7Hh?@hf@?g@?g@?
@@@@@@@? @@@@@@@?hf@@@@@@@? ?@@@@@@@@?h?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@h?@@@@@@@ @@@@@@@1 @??J5?h?3L?he@?g@?g@?
@@@@@@@? @@@@@@@?hf@@@@@@@? ?@@@@@@@@?h?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@h?@@@@@@@ 3@@@@@@@L? 3L?7Y?h?N1?he@?g3Lf?C5?
@@@@@@@? @@@@@@@?hf@@@@@@@? ?@@@@@@@@?h?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@h?@@@@@@@ N@@@@@@@1? N)T@@6X?h@?g?@@@@@@@@?eV/K??O20Y?
@@@@@@@? @@@@@@@?hf@@@@@@@? ?@@@@@@@@?h?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@@? ?3@<?I/Xh@?O2@? ?V4@@0M?
@@@@@@@? @@@@@@@?hf@@@@@@@? ?@@@@@@@5?h?@@@@@@@ ?@@@@@@@ J@@@@@@@h?@@@@@@@ ?3@@@@@@@L ?N@?eV/X?e?W2@@@0M
@@@@@@@? @@@@@@@?hf@@@@@@@? ?@@@@@@@H?h?@@@@@@@ ?@@@@@@@ 7@@@@@@5h?@@@@@@@ ?N@@@@@@@1 @?e?V/T2@?.M?
@@@@@@@? @@@@@@@Lhf@@@@@@@? ?@@@@@@@he?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@Hh?@@@@@@@ 3@@@@@@@ 3LfV+M?
@@@@@@@? @@@@@@@1hf@@@@@@@? ?@@@@@@@he?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?h?@@@@@@@ N@@@@@@@L? N)T.
@@@@@@@? @@@@@@@@hf@@@@@@@? ?@@@@@@@he?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?h?@@@@@@@ ?@@@@@@@1? J@0Y
@@@@@@@? O2@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@? ?O2@@@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?h?@@@@@@@ ?3@@@@@@@? .M
@@@@@@@?hf?O2@@@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@? O2@@@@@@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?h?@@@@@@@ ?N@@@@@@@L
@@@@@@@?heO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@? W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?h?@@@@@@@ @@@@@@@1
@@@@@@@?hO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?he@@@@@@@? ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@heJ@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?h?@@@@@@@ 3@@@@@@@ @@@@
@@@@@@@?gW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?h?J@@@@@@@? W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he7@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?h?@@@@@@@ N@@@@@@@L? ?@
@@@@@@@?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?7@@@@@@5?hf?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@@@@@@@5 ?@@@@@@@ @@@@@@@?h?@@@@@@@ W26Xh?@@@@@@@1? ?@
@@@@@@@?f?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@H?hfW&@@@@@@@@@@@0M??@@@@@@@he@@@@@@@H ?@@@@@@@ ?J@@@@@@5?h?@@@@@@@ ?O&@@1h?3@@@@@@@? ?3L? ?/K?
@@@@@@@?f?@@@@@@@@@@@@@0Mf?I4@@@@?h?@@@@@@@ 7@@@@@@@@@@0M?e?@@@@@@@h?J@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?7@@@@@@H?h?@@@@@@@hf?W&K ?W2@@@@@L?g?N@@@@@@@L ?W2@@6KV1? ?N@@
@@@@@@@?f?@@@@@@@@@@0M?heI4@?hJ@@@@@@@hf?J@@@@@@@@@(M?f?@@@@@@@h?7@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@he?@@@@@@@hf?7@@@@@@ ?7@@@@@@1?h@@@@@@@1 W.M??I4@@?e?W2@@@@6X?g@H
@@@@@@@?f?@@@@@@@ 7@@@@@@5hf?7@@@@@@@@0Yg?@@@@@@@h?@@@@@@@5? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@L?h?@@@@@@@hf?@@@@@@@ ?3@@@@@@@Lh3@@@@@@@ 7Hg@?e?7<?e?B1?f?J5?
@@@@@@@?f?@@@@@@@L? ?J@@@@@@@Hhf?@@@@@@@@?h?@@@@@@@hJ@@@@@@@H? ?@@@@@@@ ?3@@@@@@1?h?@@@@@@@hf?@@@@@@@ ?N@@@@@@@1hN@@@@@@@L? @?g@?eJ@g3Lf?7H?
@@@@@@@?f?@@@@@@@1? ?7@@@@@@@?hf?@@@@@@@5?h?@@@@@@@h7@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?N@@@@@@@?h?@@@@@@@hf?@@@@@@@ 3@@@@@@@h?@@@@@@@1? @?g@?e7@@@6KeV1fJ5
@@@@@@@?f?3@@@@@@@L J@@@@@@@5?hf?@@@@@@@he?@@@@@@@g?J@@@@@@@5 ?@@@@@@@ @@@@@@@?h?@@@@@@@hf?@@@@@@@ N@@@@@@@h?3@@@@@@@? @?f?J@?e@?eI4@@@@f7He/K
@@@@@@@?f?N@@@@@@@1 ?W&@@@@@@@H?hf?@@@@@@@)Kh?@@@@@@@gW&@@@@@@@H ?@@@@@@@ @@@@@@@LhJ@@@@@@@hf?@@@@@@@ ?@@@@@@@L?g?N@@@@@@@L 3LfW&@?e3Lhe?J@?eS@6X
@@@@@@@?g@@@@@@@@L?hO2@@@@@6K?eO&@@@@@@@5 ?3@@@@@@@@6Kg?@@@@@@@f?O&@@@@@@@5? ?@@@@@@@ @@@@@@@1h7@@@@@@5hfJ@@@@@@@ ?W2@6K ?3@@@@@@1?h@@@@@@@1 V/K??O.R4@@?V/X?h?7@@@@0MI/
@@@@@@@?g3@@@@@@@)XeO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H ?N@@@@@@@@@@6Kf?@@@@@@@eO2@@@@@@@@@@H? ?@@@@@@@ 3@@@@@@@h@@@@@@@Hhf7@@@@@@5 ?7@@@@@@@?he?N@@@@@@@?h3@@@@@@@ ?V4@@0Y?f?V/KhJ(M?@?
@@@@@@@?gN@@@@@@@@)?2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? 3@@@@@@@@@@@@@@6X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 ?@@@@@@@ N@@@@@@@L?g@@@@@@@?hf@@@@@@@H ?@@@@@@@5?hf@@@@@@@?hN@@@@@@@L? V4@@@@@??O&He@?
@@@@@@@?g?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y ?@@@@@@@ ?@@@@@@@1?g@@@@@@@?hf@@@@@@@? ?@@@@@@@H?hf@@@@@@@Lh?@@@@@@@1? @@@?e3Lg?/K?
@@@@@@@?g?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? ?@@@@@@@ ?3@@@@@@@?g@@@@@@@?hf@@@@@@@? ?@@@@@@@ @@@@@@@1h?3@@@@@@@? ?I@?eN1g?V4@6X
@@@@@@@?hV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y? I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y ?@@@@@@@ ?N@@@@@@@?g@@@@@@@?hf@@@@@@@?h@@@@@@@@ ?@@@@@@@ 3@@@@@@@h?N@@@@@@@L J@heB1
@@@@@@@?h?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? ?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y? ?@@@@@@@ @@@@@@@Lg@@@@@@@?hf@@@@@@@?h@@@@@@@H ?@@@@@@@ N@@@@@@@he@@@@@@@1 @@=??W2@6Ke?3L?
@@@@@@@?he3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? ?@@@@@@@ @@@@@@@1g@@@@@@@?hf@@@@@@@?h@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@L?h3@@@@@@@ ?I4@?7<?I46X?S,?
@@@@@@@?heV@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?@@@@@@@ 3@@@@@@@g@@@@@@@?hf@@@@@@@?h@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@1?hN@@@@@@@L? ?@fI/T.Y?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@ N@@@@@@@g@@@@@@@?hf@@@@@@@?h@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?3@@@@@@@?h?@@@@@@@1? ?3L?e?N@H
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ?@@@@@@@ O2@@@@@@@@6K?@@@@@@@g@@@@@@@?hf@@@@@@@?h@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?N@@@@@@@?h?3@@@@@@@? ?V/Ke?C5?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ?@@@@@@@ W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@?hf@@@@@@@?h@@@@@@@? ?@@@@@@@ @@@@@@@Lh?N@@@@@@@L V4@@@@H?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? ?@@@@@@@ ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@?hf@@@@@@@?h@@@@@@@? ?@@@@@@@ @@@@@@@1he@@@@@@@1 W@ ?W.?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? ?@@@@@@@ ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@?hf@@@@@@@?h@@@@@@@? ?@@@@@@@ 3@@@@@@@L?h3@@@@@@@ @@L? /K ?7H?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? ?@@@@@@@ J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@?hf@@@@@@@?h@@@@@@@? ?@@@@@@@ N@@@@@@@1?hN@@@@@@@ ?I/? V'@? J5 @@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? ?@@@@@@@ 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5g@@@@@@@?hf@@@@@@@?h@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@@Lh?@@@@@@@L? ?N@W26K? .Y ?@

I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?h?@@@@@@@ ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hg@@@@@@@?hf@@@@@@@?h@@@@@@@? ?@@@@@@@ ?3@@@@@@@1h?3@@@@@@1? ?J@0MI46X?h@? O. J5
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?e?@@@@@@@ ?7@@@@@@@?fI4@@@@@@@@5?g@@@@@@@?hf@@@@@@@?h@@@@@@@? ?@@@@@@@L? ?N@@@@@@@@h?N@@@@@@@? W.M?e?B1?g?J@? ?W2@@@@U ?W2@@6X?7H

I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@5?hI'@@@@H?f?J@@@@@@@?hf@@@@@@@?h@@@@@@@? ?@@@@@@@1? 3@@@@@@@he@@@@@@@L 7Hg@?g?@@? W.M?eB1 W.M??I/X@?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@H?h?V'@@5g?7@@@@@@5?hf@@@@@@@?h@@@@@@@? ?@@@@@@@@? N@@@@@@@L?h@@@@@@@1 ?J@?g@? 7Hf?@ 7HfV'@?

I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@hfV40Yg?@@@@@@@H?hf@@@@@@@?h@@@@@@@? ?3@@@@@@@? ?@@@@@@@1?h3@@@@@@@ ?7@?g@?f@6K?h?W2@@6K?e?J5? @?f?N@?e?W2@@6X?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?h@@@@@@@? ?N@@@@@@@? ?3@@@@@@@?hN@@@@@@@L? J@@Lf?J5?f?I'@hW.M??I'@e?*U? @?g@?eW.M??I/Xh/X

I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@6K? ?@@@@@@@ @@@@@@@?h@@@@@@@? @@@@@@@? ?N@@@@@@@?h?@@@@@@@1? 7<I/K?eO.Y?gN@h7HfN@L??N1? @?f?J5?e7UfV/X?gN1
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@6K ?@@@@@@@ @@@@@@@?h@@@@@@@? @@@@@@@? @@@@@@@?h?3@@@@@@@? /X@??V46T20YhJ5g?J@=fC@@?e3Lf?W.? 3LfW&H??J@)K?e?N1?gJ5

I4@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@6K?he?@@@@@@@ @@@@@@@?h@@@@@@@? @@@@@@@? @@@@@@@?h?N@@@@@@@? V4@=e?I+Mhe7Hg?*?@@@@@0MfV/K?eO.Y? V/K??O&@e?7<I4@6K?C5?f?W.Y
I4@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 @@@@@@@?h@@@@@@@? @@@@@@@? @@@@@@@?he@@@@@@@L I4@? @?g?N@<he?V4@@@0Y ?V4@@0R'=??3L?eI4@0Y?fW.Y?

I@ I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H @@@@@@@?h@@@@@@@L @@@@@@@? @@@@@@@?he@@@@@@@1 @?h3Lf?W.? ?V4@?V/Xhe?W.Y
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@?h@@@@@@@1 @@@@@@@? @@@@@@@?he3@@@@@@@ @?hV/K?eO.Y? V/K?hW&H??/X?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@?h@@@@@@@@ @@@@@@@? @@@@@@@?heN@@@@@@@ @@@@@?h?V4@@@(Y ?V46K?f?W&@=??V)X
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? @@@@@@@?h@@@@@@@@ @@@@@@@? O2@@@@@@@@@?he?@@@@@@@L? ?I4@@@he?@H? ?I4@@@6KO.MB@@@@@)X?

I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y? @@@@@@@?h@@@@@@@@ ?J@@@@@@@?hfW2@@@@@@@@@@@?he?@@@@@@@1? ?3T. B@(Ye@?e?I/?
I4@@@@@@@@@@@@@@@0M? @@@@@@@?h@@@@@@@@ ?7@@@@@@5?he?W&@@@@@@@@@@@@?he?3@@@@@@@? ?V+Y ?(Y?e@?

@@@@@@@?h@@@@@@@@ ?@@@@@@@H?heW&@@@@@@@@@@@@@?he?N@@@@@@@? @?
@@@@@@@?h@@@@@@@5 ?O2@@@@6X?h?@@@@@@@hf7@@@@@@@@@@@@@5?hf@@@@@@@? @?
@@@@@@@?h@@@@@@@H O2@@@@@@@@)?h?@@@@@@@he?J@@@@@@@@@@@@@@H?hf@@@@@@@L @@@?
@@@@@@@?h@@@@@@@? W2@@@@@@@@@@@@H?h?@@@@@@@he?7@@@@@@@@@@@@@@ 3@@@@@@1 ?I'L
@@@@@@@?h@@@@@@@? ?W&@@@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@he?@@@@@@@(M?I4@@@ N@@@@@@@ V/
@@@@@@@?h@@@@@@@? ?7@@@@@@@@@@@@@5he?@@@@@@@he?@@@@@@@H? ?@@@@@@@ W2@6X??@

O2@@@@@@@@@?h@@@@@@@? J@@@@@@@@@@@@@@Hhe?@@@@@@@he?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?O2@@6K? ?W.M?B1??3L?
O2@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@? 7@@@@@@@@@@@@@@?he?@@@@@@@he?@@@@@@@ ?O2@@@@@@@@@ ?W2@@@@@@@6X ?7H?e3L?N1?

W2@@@@@@@@@@@@@@@Lh@@@@@@@? @@@@@@@@@@@0M?hf?@@@@@@@he?@@@@@@@ ?O2@@@@@@@@@@@@@ W&@@@@@@@@@)K? ?3L?eN1e@?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@h@@@@@@@? @@@@@@@? ?@@@@@@@he?@@@@@@@L?heO2@@@@@@@@@@@@@@@5 7@@@@@@@@@@@@6X? ?V/Xe?@e@?
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@Hh@@@@@@@? ?J@@@@@@@? J@@@@@@@he?@@@@@@@)KgO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H ?J@@@@@@@@@@@@@@)X V/X?J@?C5?

W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@? ?7@@@@@@5? 7@@@@@@5he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?7@@@@@@@@@@@@@@@)K? ?S)T&@@0Y?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@? ?3@@@@@@Y? @@@@@@@Hhe?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?7@0M?
?7@@@@@@@@@@@@0MfI4@?h@@@@@@@? ?N@@@@@@@6K? @@@@@@@?he?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y? J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L? ?@
J@@@@@@@@@(M ?J@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@6Kh?J@@@@@@@?he?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? 7@@@@@@@?I4@@@@@@@@@1? ?@

?W&@@@@@@@@(Y? ?7@@@@@@5? @@@@@@@@@@@@@@@@@@6KfO&@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? ?J@@@@@@@5e?I'@@@@@@@@?
?7@@@@@@@@(Y ?@@@@@@@H? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?hf?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?7@@@@@@@HfV'@@@@@@@L
J@@@@@@@@(Y? ?@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H? I4@@@@@@@@@0M? J@@@@@@@5?f?V'@@@@@@1 ?@6K
7@@@@@@@@Y J@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?W&@@@@@@@H?gN@@@@@@@ J@@@6K

?J@@@@@@@@@@6K ?O&@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 O&@@@@@@@5h?@@@@@@@ ?W&@@@@@6X
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KfO2@@@@@@@@@5 @@@0M??I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H O2@@@@@@@@@Hh?@@@@@@@ W&@@@@@@@)
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@ W2@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@ 7@@@@@@@@H
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@@0M ?@@@@@@@ ?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K??@@@@@@@ ?J@@@@@@@@5?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? ?@@@@@@@ ?W2@@@@@@@@@@@(Y@@@@@@@@@@@@@@@@@5 W&@@@@@@@(Y?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H? ?@@@@@@@ O&@@@@@@@@@@@(Y?@@@@@@@@@@@@@@@@@H ?W&@@@@@@@@H
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@ W2@@@@@@@@@@@@(Ye3@@@@@@@@@@@@@@@5? ?7@@@@@@@@5?
?@@@0Mf?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? ?@@@@@@@ ?W&@@@@@@@@@@@@0Y?eN@@@@@@@@@@@@@@@H? J@@@@@@@@(Y?

I4@@@@@@@0M? ?@@@@@@@ W&@@@@@@@@@@@0M?fJ@@@@@@@@@@@@@@5 ?W&@@@@@@@(Y
?@@@@@@@ 7@@@@@@@@@@(M?g7@@@@@@@@@@@@@0Y ?7@@@@@@@@H?
?@@@@@@@L?hf?J@@@@@@@@@@0Yg?J@@@@@@@@@@@@0M J@@@@@@@@5
?3@@@@@@1?hfW&@@@@@@@@(Mh?7@@@@@@@? 7@@@@@@@(Y
?N@@@@@@@?he?W&@@@@@@@@(YW-XgJ@@@@@@@5? ?J@@@@@@@@H?
@@@@@@@?he?7@@@@@@@@(YW&@1g7@@@@@@@H? W&@@@@@@@5
@@@@@@@?heJ@@@@@@@@(YW&@@@L?e?J@@@@@@@@ 7@@@@@@@(Ye?@6K
@@@@@@@?he7@@@@@@@(YW&@@@@1?e?7@@@@@@@5 ?J@@@@@@@@H?eJ@@@6K
@@@@@@@?h?J@@@@@@@(YW&@@@@@@LeJ@@@@@@@@H W&@@@@@@@5f7@@@@@@@
@@@@@@@?h?7@@@@@@@H?&@@@@@@@1e7@@@@@@@5? ?W&@@@@@@@(Ye?J@@@@@@@5
@@@@@@@?h?@@@@@@@5??V'@@@@@@@?J@@@@@@@@H? W&@@@@@@@@H?e?7@@@@@@@H
@@@@@@@LhJ@@@@@@@H?eN@@@@@@@W&@@@@@@@5 7@@@@@@@@5fJ@@@@@@@5?
3@@@@@@1h7@@@@@@@f?3@@@@@@@@@@@@@@@H 3@@@@@@@@?f7@@@@@@@H?
N@@@@@@@h@@@@@@@5f?N@@@@@@@@@@@@@@5? N@@@@@@@@)X??J@@@@@@@5
?@@@@@@@g?J@@@@@@@Hg@@@@@@@@@@@@@@H? ?@@@@@@@@@)KO&@@@@@@@H
?@@@@@@@g?7@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
?@@@@@@@g?@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
?@@@@@@@g?@@@@@@@5?g3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
?@@@@@@@g?@@@@@@@H?gN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?@@@@@@@g?@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X? 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?@@@@@@@L?fJ@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1? ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?3@@@@@@1?f7@@@@@@@h?@@@@@@@@@XI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L W&@@@@@@@@?I4@@@@@@@
?N@@@@@@@?f@@@@@@@@h?3@@@@@@@@)XeI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 7@@@@@@@@5e?W@@@@@@1?
@@@@@@@?f@@@@@@@@h?N@@@@@@@@@)K?gI4@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@(Ye?7@@@@@@@?
@@@@@@@?f@@@@@@@@he@@@@@@@@@@@6K?hfI4@@@@@@@@ ?J@@@@@@@(Y?e?@@@@@@@@?
@@@@@@@?f@@@@@@@@he@@@@@@@@@@@@@@6Khf?W@@@@@@ ?7@@@@@@@HeO2@@@@@@@@@?
@@@@@@@?f@@@@@@@5he3@@@@@@@@@@@@@@@@@6KhW&@@@@@5 ?@@@@@@@@?O2@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@?f@@@@@@@HheN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?e?O&@@@@@@H ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@?f@@@@@@@?he?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KO2@@@@@@@@? J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@Lf@@@@@@@Lhe?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
3@@@@@@1f@@@@@@@1hf3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
N@@@@@@@f@@@@@@@@hfV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@f@@@@@@@@hf?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@f@@@@@@@@ V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y? ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@f@@@@@@@@ ?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? ?7@@@@@@@(M?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@f@@@@@@@@ ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ J@@@@@@@(Ye3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@f3@@@@@@@ I4@@@@@@@@@@@@@@@@L? ?W&@@@@@@@H?eN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@fN@@@@@@@ ?@@@@@@@1? O&@@@@@@@5f?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@L?e?@@@@@@@ ?3@@@@@@@? ?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hf?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?3@@@@@@1?e?@@@@@@@ ?N@@@@@@@L W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?g?I4@@@@@@@@@@@@@@@@?
?N@@@@@@@?e?@@@@@@@ @@@@@@@1 ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?h?I4@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@?e?@@@@@@@ 3@@@@@@@ ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 ?@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@? N@@@@@@@ J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y ?@@@0MW@@@@@@?
@@@@@@@? ?@@@@@@@L? ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X 7@@@@@@?

?@@@@@@@ @@@@@@@?fO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ?3@@@@@@1? ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K? @@@@@@@?
?@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?he?N@@@@@@@? J@@@@@@@@(M?e?@@@@@@@@@@@@6K? @@@@@@@?
?@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?he@@@@@@@? 7@@@@@@@(Yf?@@@@@@@@@@@@@@@6Khf@@@@@@@?
?@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xhe@@@@@@@? ?J@@@@@@@@H?gI'@@@@@@@@@@@@@@6Khe@@@@@@@?
?@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1he@@@@@@@L ?7@@@@@@@5h?V4@@@@@@@@@@@@@@@@6K?f?J@@@@@@@?
?@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?h@@@@@@@1 J@@@@@@@(Yhe?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?O&@@@@@@@?
?@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?h3@@@@@@@ 7@@@@@@@H?hf?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ I'@@@@@@@?hN@@@@@@@ ?J@@@@@@@5 ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@h?@@@@@@@ J@@@@@@@ ?N@@@@@@@Lh?@@@@@@@ ?7@@@@@@@H ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@h?@@@@@@@ 7@@@@@@@ @@@@@@@1h?@@@@@@@ J@@@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@h?@@@@@@@ @@@@@@@5 3@@@@@@@h?@@@@@@@ 7@@@@@@@@@@@@@ I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@h?@@@@@@@ @@@@@@@H N@@@@@@@h?@@@@@@@ ?J@@@@@@@@@@@@@@ ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@h?@@@@@@@ @@@@@@@? ?@@@@@@@h?@@@@@@@ ?7@@@@@@@@@@@@@@ ?I4@@@@@0Me@@@@@@@@@@@@1?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@h?@@@@@@@ @@@@@@@? ?@@@@@@@h?@@@@@@@ J@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@?

?@@@@@@@ J@@@@@@@h?@@@@@@@ @@@@@@@? ?@@@@@@@L?g?@@@@@@@ 7@@@@@@@?@@@@@@@hf?O2@@? I'@@@@@@@?
?@@@@@@@ 7@@@@@@5h?@@@@@@@ @@@@@@@? ?@@@@@@@1?g?@@@@@@@ @@@@@@@5?@@@@@@@he@@@@@@@? @@@@@@@?
?@@@@@@@ @@@@@@@Hh?@@@@@@@ @@@@@@@? ?3@@@@@@@?g?@@@@@@@ ?J@@@@@@@H?@@@@@@@h?J@@@@@@@?f?@@@@@@@@?he?7@@@@@@@?
?@@@@@@@ @@@@@@@?h?@@@@@@@ @@@@@@@? ?N@@@@@@@?g?@@@@@@@ ?7@@@@@@@??@@@@@@@hW&@@@@@@@?f?@@@@@@@@?heJ@@@@@@@@?
?@@@@@@@ @@@@@@@?h?@@@@@@@L? @@@@@@@? @@@@@@@?g?@@@@@@@ J@@@@@@@5??@@@@@@@g?W&@@@@@@@@?f?@@@@@@@@?he7@@@@@@@5?
?@@@@@@@ @@@@@@@?h?3@@@@@@1? @@@@@@@? @@@@@@@?g?@@@@@@@ 7@@@@@@@H??@@@@@@@gW&@@@@@@@@5?f?3@@@@@@@?he@@@@@@@@H?
?@@@@@@@ @@@@@@@?h?N@@@@@@@? ?J@@@@@@@? @@@@@@@?g?@@@@@@@ @@@@@@@@e?@@@@@@@g7@@@@@@@@(Y?f?N@@@@@@@?h?J@@@@@@@@
?@@@@@@@ @@@@@@@?he@@@@@@@? ?7@@@@@@5? @@@@@@@?g?@@@@@@@@6K? ?J@@@@@@@5e?@@@@@@@f?J@@@@@@@@@Hh@@@@@@@?h?7@@@@@@@5
?@@@@@@@ @@@@@@@?he@@@@@@@? ?@@@@@@@H? @@@@@@@?g?@@@@@@@@@@@6K ?7@@@@@@@HeJ@@@@@@@f?7@@@@@@@@5?h@@@@@@@?hJ@@@@@@@@H
?@@@@@@@ @@@@@@@?he@@@@@@@? ?@@@@@@@ @@@@@@@?gJ@@@@@@@@@@@@@6K ?@@@@@@@5?e7@@@@@@@f?@@@@@@@@(Y?h@@@@@@@?h7@@@@@@@5?
?@@@@@@@ @@@@@@@?he@@@@@@@? ?@@@@@@@ @@@@@@@?g7@@@@@@@@@@@@@@@6X J@@@@@@@H??J@@@@@@@5f?@@@@@@@@Hhe@@@@@@@?g?J@@@@@@@@H?
?@@@@@@@ @@@@@@@?he@@@@@@@L ?@@@@@@@ @@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@@@@)X? 7@@@@@@@eW&@@@@@@@Hf?@@@@@@@@?he@@@@@@@?g?7@@@@@@@5
?@@@@@@@hf?J@@@@@@@?he3@@@@@@1 ?@@@@@@@ @@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X @@@@@@@5e7@@@@@@@@?f?3@@@@@@@?he@@@@@@@?gJ@@@@@@@(Y
?@@@@@@@hf?7@@@@@@@?heN@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 ?J@@@@@@@H?J@@@@@@@@5?f?N@@@@@@@?he@@@@@@@?g7@@@@@@@H?
?@@@@@@@hf?@@@@@@@5?he?@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@?g@@@@@0?4@@@@@@@@@@@@ ?7@@@@@@@??7@@@@@@@(Y?g@@@@@@@?he@@@@@@@?f?J@@@@@@@5
?@@@@@@@hf?@@@@@@@H?he?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?J@@@@@@@? I4@@@@@@@@L? ?@@@@@@@5??3@@@@@@(Yh@@@@@@@Lhe@@@@@@5?f?7@@@@@@(Y
?@@@@@@@hf?@@@@@@@hf?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?7@@@@@@@? ?@@@@@@@1? J@@@@@@@H??V4@@@@@H?h@@@@@@@1he@@@@@@H?f?@@@@@@@H?
?@@@@@@@hf?@@@@@@@hf?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@5? ?@@@@@@@5? 7@@@@@@@gI4@@he3@@@@@@@he@@@@@@gJ@@@@@@5
?@@@@@@@hf?@@@@@@@hf?@@@@@@@ J@@@@@@@ ?@@@@@@@H? J@@@@@@@H? @@@@@@@5 N@@@@@@@he@@@@@@g7@@@@@@H
?@@@@@@@hf?@@@@@@@hf?@@@@@@@ 7@@@@@@5 ?@@@@@@@ ?O&@@@@@@@ @@@@@@@H ?@@@@@@@ @@@@@@@?
?@@@@@@@hf?@@@@@@@hf?@@@@@@@ @@@@@@@H ?@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 @@@@@@@? ?@@@@@@@@@ @@@@@@@?
?@@@@@@@hf?@@@@@@@hf?@@@@@@@L? @@@@@@@? ?@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H @@@@@@@? ?3@@@@@@@@ @@@@@@@?
?@@@@@@@hf?@@@@@@@L?he?@@@@@@@)K @@@@@@@? ?@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? ?@@@@@@@@@@? ?N@@@@@@@@ ?J@@@@@@@?
?@@@@@@@hf?3@@@@@@1?he?@@@@@@@@@@@@@6K @@@@@@@? ?@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? ?@@@@@@@@@@? @@@@@@@@ ?7@@@@@@@?
?@@@@@@@hf?N@@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@@@6K? @@@@@@@? ?@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y J@@@@@@@@@5? @@@@@@@@ ?@@@@@@@5?
?@@@@@@@ @@@@@@@?heJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? @@@@@@@? ?@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y? 7@@@@@@@@@H? @@@@@@@5 ?@@@@@@@H?
?@@@@@@@ @@@@@@@?he7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? @@@@@@@? ?@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? @@@@@@@@@@ @@@@@@@H ?@@@@@@@
?@@@@@@@ @@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X? @@@@@@@? ?@@@@@@@hf?I4@0M ?J@@@@@@@? ?J@@@@@@@? ?@@@@@@@
?@@@@@@@ @@@@@@@Lhe@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1? @@@@@@@? ?@@@@@@@ ?7@@@@@@@? ?7@@@@@@@? ?@@@@@@@
?@@@@@@@ 3@@@@@@1he@@@@@@0?4@@@@@@@@@@@@@@@@L @@@@@@@? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@5? ?@@@@@@@5? ?@@@@@@@
?@@@@@@@ N@@@@@@@he@@0MhI4@@@@@@@@@@@1 @@@@@@@? ?@@@@@@@ J@@@@@@@H? ?@@@@@@@H? ?@@@@@@@
?@@@@@@@ ?@@@@@@@L? I4@@@@@@@@@@ @@@@@@@? ?@@@@@@@ 7@@@@@@@L? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@
?@@@@@@@ ?@@@@@@@1? @@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@@)K J@@@@@@@ J@@@@@@@
?@@@@@@@ ?3@@@@@@@L @@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@6K 7@@@@@@5 7@@@@@@@
?@@@@@@@ ?N@@@@@@@1 ?J@@@@@@@5 ?@@@@@@@ ?@@@@@@@ 3@@@@@@@@@@@@@6K @@@@@@@H @@@@@@@5
?@@@@@@@ 3@@@@@@@L? ?7@@@@@@@H ?@@@@@@@ V'@@@@@@@@@@@@@@@6K? @@@@@@@? @@@@@@@H
?@@@@@@@ N@@@@@@@)X J@@@@@@@@?@@@@@@@?h?@@@@@@@ ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@6Khe?J@@@@@@@? @@@@@@@?
?@@@@@@@ ?3@@@@@@@)?2@@@@@@@@@@@6K?f?W&@@@@@@@5?@@@@@@@?h?@@@@@@@ V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kh?@@@@@@@@? @@@@@@@?
?@@@@@@@ ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?O&@@@@@@@@H?@@@@@@@?h?@@@@@@@ ?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?gI4@@@@5? @@@@@@@?
?@@@@@@@ 3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5e@@@@@@@?h?@@@@@@@ ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KhI(Y? @@@@@@@?
?@@@@@@@ V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Ye@@@@@@@?h?@@@@@@@ I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? @@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?e@@@@@@@?h?@@@@@@@ I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? @@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5f@@@@@@@?h?@@@@@@@ ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K @@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yf@@@@@@@?h?@@@@@@@ ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?f@@@@@@@?h?@@@@@@@ I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?J@@@@@@@?h?@@@@@@@ ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?7@@@@@@5?h?@@@@@@@ I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@H?h?@@@@@@@ ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?

?@@@@@@@f?@@@@@@@he?@@@@@@@ ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@f?@@@@@@@he?@@@@@@@ ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@f?@@@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@f?@@@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@f?@@@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@f?@@@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@f?@@@@@@@he?@@@@@@@
?@@@@@@@f?@@@@@@@he?@@@@@@@L?
?@@@@@@@f?@@@@@@@L?h?3@@@@@@1?
?@@@@@@@f?@@@@@@@1?h?N@@@@@@@?
?@@@@@@@f?3@@@@@@@?he@@@@@@@@@@6K
?@@@@@@@f?N@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@6K
?@@@@@@@g@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?@@@@@@@g@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X
?@@@@@@@g@@@@@@@?he3@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?
?@@@@@@@g@@@@@@@LheN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@g@@@@@@@1he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
?@@@@@@@g3@@@@@@@he?@@@@0M?eI4@@@@@@@@@@)X
?@@@@@@@gN@@@@@@@he?@@0M?gI'@@@@@@@@@1
?@@@@@@@g?@@@@@@@L? ?V4@@@@@@@@@
?@@@@@@@g?@@@@@@@1? ?I'@@@@@@@L?
?@@@@@@@g?3@@@@@@@L N@@@@@@@1?
?@@@@@@@g?N@@@@@@@1 ?3@@@@@@@?
?@@@@@@@h3@@@@@@@L? ?V@@@@@@@?
?@@@@@@@hN@@@@@@@)K ?O2@@@@@@@5?
?@@@@@@@h?3@@@@@@@@6K ?O2@@@@@@@@@H?
?@@@@@@@h?N@@@@@@@@@@6Khf?O2@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@he3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
?@@@@@@@heV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?@@@@@@@he?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
?@@@@@@@hfV4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
?@@@@@@@ I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ W26K
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 7@@@@@6K
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@6X
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?O)X 3@@@@@@@@)X?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?O2@@1 N@@@@@@@@@1?

?@@@@@@@ ?W2@@@@@L? ?@@@@@@@@@@L
?@@@@@@@ ?7@@@@@@1? ?O2@@@@@@@@@@@@@@1
?@@@@@@@ ?3@@@@@@@L ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
?@@@@@@@ ?@@@6K ?N@@@@@@@1 ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
?@@@@@@@ ?@@@@@@@ 3@@@@@@@L? ?@@@6KfO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@ ?@@@@@@@ N@@@@@@@1? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y@@@@@@@L
?@@@@@@@ J@@@@@@@ ?3@@@@@@@L ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?@@@@@@@1
?@@@@@@@ 7@@@@@@@ ?N@@@@@@@1 ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e3@@@@@@@
?@@@@@@@ @@@@@@@5 3@@@@@@@L? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MfI@eN@@@@@@@
?@@@@@@@ ?J@@@@@@@H N@@@@@@@1? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? ?@@@@@@@L?
?@@@@@@@ ?7@@@@@@@? ?3@@@@@@@L ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?@@@@@@@1?
?@@@@@@@ ?@@@@@@@5? ?N@@@@@@@1 ?@@@@@@@@@@0M? ?3@@@@@@@?
?@@@@@@@ J@@@@@@@H? 3@@@@@@@L? ?@@@@@@@ ?N@@@@@@@?
?@@@@@@@ 7@@@@@@@ N@@@@@@@1? ?@@@@@@@ @@@@@@@?
?@@@@@@@ @@@@@@@5 ?3@@@@@@@L ?@@@@@@@ @@@@@@@L
?@@@@@@@ ?J@@@@@@@H ?N@@@@@@@1 ?@@@@@@@ @@@@@@@1
?@@@@@@@ ?7@@@@@@@? 3@@@@@@@L? ?@@@@@@@ 3@@@@@@@
?@@@@@@@ J@@@@@@@5? N@@@@@@@1? J@@@@@@@ N@@@@@@@
?@@@@@@@ 7@@@@@@@H? ?3@@@@@@@L 7@@@@@@@ ?@@@@@@@
?@@@@@@@ @@@@@@@5 ?N@@@@@@@1 @@@@@@@5 ?@@@@@@@
?@@@@@@@ ?J@@@@@@@H @@@@@@@@L? ?J@@@@@@@H ?@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?7@@@@@@@? 3@@@@@@@1? ?7@@@@@@@? ?@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ J@@@@@@@5? N@@@@@@@@L ?@@@@@@@5? ?@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 7@@@@@@@H? ?3@@@@@@@1 J@@@@@@@H? ?@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@5 ?N@@@@@@@@ 7@@@@@@@ ?@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?J@@@@@@@H 3@@@@@@@L? @@@@@@@@ ?@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@? ?7@@@@@@@? N@@@@@@@1? ?J@@@@@@@5 ?@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@? J@@@@@@@5? ?3@@@@@@@L ?7@@@@@@@H ?@@@@@@@

?@@@@@@@ @@@@@@@? 7@@@@@@@H? ?N@@@@@@@1 ?@@@@@@@5? ?@@@@@@@
?@@@@@@@ @@@@@@@? @@@@@@@5 3@@@@@@@L? J@@@@@@@H? ?@@@@@@@
?@@@@@@@ @@@@@@@? ?J@@@@@@@H N@@@@@@@1? 7@@@@@@@ ?@@@@@@@
?@@@@@@@ @@@@@@@? ?7@@@@@@@? ?3@@@@@@@? @@@@@@@5 W& ?@@@@@@@
?@@@@@@@ ?J@@@@@@@? J@@@@@@@5? ?N@@@@@@@L @@@@@@@H ?W&@ ?@@@@@@@
?@@@@@@@ ?7@@@@@@@? 7@@@@@@@H? @@@@@@@1 ?J@@@@@@@? ?7@@L? ?@@@@@@@
?@@@@@@@ ?@@@@@@@5? @@@@@@@5 3@@@@@@@L? ?7@@@@@@@? J@@@1? ?@@@@@@@
?@@@@@@@ J@@@@@@@H? ?J@@@@@@@H N@@@@@@@1? ?@@@@@@@5? ?W&@@@@? ?@@@@@@@
?@@@@@@@ 7@@@@@@@ ?W&K ?7@@@@@@@? ?3@@@@@@@L J@@@@@@@H? ?7@@@@@? ?@@@@@@@
?@@@@@@@ ?J@@@@@@@5 W&@@6X J@@@@@@@5? ?N@@@@@@@1 7@@@@@@@ J@@@@@@L ?@@@@@@@
?@@@@@@@ ?7@@@@@@@H ?W&@@@@)X? 7@@@@@@@H? @@@@@@@@ @@@@@@@@L?hf?W&@@@@@@1 ?@@@@@@@
?@@@@@@@ ?@@@@@@@@? W&@@@@@@)X @@@@@@@@ 3@@@@@@@L? @@@@@@@@)Khf?7@@@@@@@@ ?@@@@@@@
?@@@@@@@ J@@@@@@@5? ?W&@@@@@@@@1 ?J@@@@@@@5 N@@@@@@@1? @@@@@@@@@@@@heJ@@@@@@@@@ ?@@@@@@@
?@@@@@@@ 7@@@@@@@H? ?*@@@@@@@@@@ ?7@@@@@@@H ?3@@@@@@@L @@@@@@@@@@@@he7@@@@@@@@@ ?@@@@@@@
?@@@@@@@ @@@@@@@5 ?V'@@@@@@@@@ ?@@@@@@@5? ?N@@@@@@@1 @@@@@@@@@@@@f?@@@6X@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@
?@@@@@@@ ?J@@@@@@@H N@@@@@@@@@ J@@@@@@@H? @@@@@@@@ ?J@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@@@@@@@@@ O2@@@@@@@@
?@@@@@@@ ?7@@@@@@@? ?@@@@@@@X? 7@@@@@@@ 3@@@@@@@L? ?7@@@@@@@@@@@5f?@@@@@@@@@@@@@@@L? ?O2@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@ ?@@@@@@@5? ?@@@@@@@1? @@@@@@@5 N@@@@@@@1? ?@@@@@@@@@@@@Hf?@@@@@@@@@@@@@@@1?hfO2@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@ J@@@@@@@H? ?3@@@@@@@? ?J@@@@@@@H ?3@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@?f?@@@@@@@@@@@@@@@@Lh?O2@@@@@@@@@@@@@@@@5
?@@@@@@@ 7@@@@@@@h?W26X? ?N@@@@@@@? ?7@@@@@@@? ?N@@@@@@@L ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?e?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
?@@@@@@@ @@@@@@@5h?7@@)K @@@@@@@? ?@@@@@@@5? W2@6K? @@@@@@@1 ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@ ?J@@@@@@@HhJ@@@@@6X @@@@@@@? J@@@@@@@H? *@@@@6X? 3@@@@@@@ ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?@@@@@@@ ?7@@@@@@@?h7@@@@@@1 @@@@@@@? 7@@@@@@@ ?O)X V@@@@@)X N@@@@@@@ ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@ ?@@@@@@@5?h@@@@@@@5 @@@@@@@L @@@@@@@5 ?O2@@1 O2@@@@@@@@@1 ?@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@ J@@@@@@@H?g?J@@@@@@@H 3@@@@@@1 @@@@@@@Hhf?@@@@@@@ @@@@@@@?@@@@@@L?hf?@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y@@@@@@@?
?@@@@@@@ 7@@@@@@@h?7@@@@@@@? N@@@@@@@ ?J@@@@@@@?hf?@@@@@@@L? @@@@@@@?@@@@@@)Kf?O2@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0?4@@@@@@@@@@@@@@@0M??J@@@@@@@?
?@@@@@@@ @@@@@@@5h?@@@@@@@5? ?@@@@@@@ ?7@@@@@@@?hf?@@@@@@@1? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@?g@@@@@@@?h?@@@@@@@(Mg?7@@@@@@5?
?@@@@@@@ ?J@@@@@@@HhJ@@@@@@@H? ?@@@@@@@ ?@@@@@@@@?hf?@@@@@@@@?hO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@?g@@@@@@@?h?@@@@@@@H?g?@@@@@@@H?
?@@@@@@@ ?7@@@@@@@?h7@@@@@@@ ?O2@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 @@@@@@@?f?J@@@@@@@?h?@@@@@@@hJ@@@@@@@
?@@@@@@@ ?@@@@@@@5?h@@@@@@@5hf?@@@@@@@h?@@@@@@@ J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H @@@@@@@?f?7@@@@@@@?h?@@@@@@@h7@@@@@@@
?@@@@@@@ J@@@@@@@H?h@@@@@@@Hhf?@@@@@@@h?@@@@@@@ 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@?f?@@@@@@@5?h?@@@@@@@h@@@@@@@5
?@@@@@@@ 7@@@@@@@h?J@@@@@@@?hf?@@@@@@@h?@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M @@@@@@@?f?@@@@@@@H?h?@@@@@@@h@@@@@@@H
?@@@@@@@ @@@@@@@5h?7@@@@@@@?hf?@@@@@@@h?@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? @@@@@@@?f?@@@@@@@he?@@@@@@@g?J@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?J@@@@@@@Hh?@@@@@@@5?hf?@@@@@@@h?@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@?fJ@@@@@@@he?@@@@@@@g?7@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?7@@@@@@@?h?@@@@@@@H?hf?@@@@@@@h?@@@@@@@ I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?f?@@@@@@@?I'@@@@@@@ @@@@@@@?f7@@@@@@@he?@@@@@@@g?@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@5?h?@@@@@@@ ?@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@e@@@@@@@? ?@@@@@@@eN@@@@@@@ @@@@@@@?f@@@@@@@5heJ@@@@@@@g?@@@@@@@5?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ J@@@@@@@H?hJ@@@@@@@ ?@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@e@@@@@@@? ?@@@@@@@e?@@@@@@@L? @@@@@@@?f@@@@@@@Hhe7@@@@@@5g?@@@@@@@H?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 7@@@@@@@he7@@@@@@5 ?@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@e@@@@@@@? ?@@@@@@@e?@@@@@@@1? @@@@@@@?f@@@@@@@?he@@@@@@@Hg?@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@5he@@@@@@@H ?@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@e@@@@@@@L ?@@@@@@@L??3@@@@@@@? @@@@@@@?f@@@@@@@?he@@@@@@@?g?@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?J@@@@@@@Hh?J@@@@@@@? ?@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@e3@@@@@@1 ?3@@@@@@1??N@@@@@@@? @@@@@@@?f@@@@@@@Lhe@@@@@@@?g?@@@@@@@

?@@@@@@@ ?7@@@@@@@?h?7@@@@@@@? ?@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@eN@@@@@@@ ?N@@@@@@@?e@@@@@@@? @@@@@@@?f@@@@@@@1he@@@@@@@?g?@@@@@@@
?@@@@@@@ ?@@@@@@@5?h?@@@@@@@5? ?@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ @@@@@@@?e@@@@@@@? @@@@@@@?f@@@@@@@@L?h@@@@@@@?g?@@@@@@@
?@@@@@@@ ?@@@@@@@H?hJ@@@@@@@H? ?@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ @@@@@@@?e@@@@@@@L @@@@@@@?f3@@@@@@@1?h@@@@@@@?g?@@@@@@@
?@@@@@@@ J@@@@@@@he7@@@@@@@ ?@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ @@@@@@@?e3@@@@@@1 @@@@@@@?fN@@@@@@@@Lh@@@@@@@?g?@@@@@@@
?@@@@@@@ 7@@@@@@@h?J@@@@@@@5 ?@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ @@@@@@@?eN@@@@@@@ @@@@@@@Lf?3@@@@@@@1h@@@@@@@?g?@@@@@@@
?@@@@@@@ @@@@@@@5h?7@@@@@@@H ?@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ @@@@@@@Le?@@@@@@@ 3@@@@@@1f?N@@@@@@@@h@@@@@@@?g?@@@@@@@L?
?@@@@@@@ ?J@@@@@@@Hh?@@@@@@@5? ?@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ @@@@@@@1e?@@@@@@@ N@@@@@@@g3@@@@@@@h@@@@@@@?g?3@@@@@@)X
?@@@@@@@ ?7@@@@@@@?hJ@@@@@@@H? ?@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ 3@@@@@@@e?@@@@@@@ ?@@@@@@@gN@@@@@@@L?g@@@@@@@?g?N@@@@@@@)X?
?@@@@@@@ ?@@@@@@@5?h7@@@@@@@ ?@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ N@@@@@@@e?@@@@@@@ ?@@@@@@@g?3@@@@@@1?g@@@@@@@Lh3@@@@@@@)X
?@@@@@@@ ?@@@@@@@H?h@@@@@@@5 ?@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ ?@@@@@@@L?f?N@@@@@@@?g@@@@@@@1hN@@@@@@@@)K?
?@@@@@@@ J@@@@@@@he@@@@@@@H J@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ ?@@@@@@@1?g@@@@@@@?g@@@@@@@@L?g?3@@@@@@@@@6X?
?@@@@@@@ 7@@@@@@@he@@@@@@@? 7@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ ?3@@@@@@@?g@@@@@@@?g3@@@@@@@1?g?V'@@@@@@@@@)X
?@@@@@@@ @@@@@@@5he@@@@@@@? @@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ ?N@@@@@@@?g@@@@@@@?gN@@@@@@@@LhV'@@@@@@@@@1
?@@@@@@@ ?J@@@@@@@Hhe@@@@@@@? @@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ @@@@@@@?f?J@@@@@@@?g?3@@@@@@@1h?V'@@@@@@@@@L?
?@@@@@@@ ?7@@@@@@@?he@@@@@@@? @@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ @@@@@@@?f?7@@@@@@5?g?N@@@@@@@@L?hV'@@@@@@@@1?
?@@@@@@@ ?@@@@@@@5?he@@@@@@@? @@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ @@@@@@@?f?@@@@@@@H?h3@@@@@@@1?h?V4@@@@@@@@?
?@@@@@@@ ?@@@@@@@H?he@@@@@@@? 3@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ @@@@@@@?f?@@@@@@@heV'@@@@@@@Lhf@@@@@@@@@?
?@@@@@@@ J@@@@@@@hf@@@@@@@@@6K? N@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ @@@@@@@?f?@@@@@@@he?N@@@@@@@1hf@@@@@@@@@?
?@@@@@@@ 7@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@6X?hf?@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@eJ@@@@@@@ ?@@@@@@@e?@@@@@@@ @@@@@@@?f?@@@@@@@hf3@@@@@@@L?he3@@@@@@@@L
?@@@@@@@ @@@@@@@5hf@@@@@@@@@@@@)Xhf?@@@@@@@h?@@@@@@@ ?@@@@@@@e7@@@@@@5 ?@@@@@@@e?@@@@@@@ @@@@@@@?f?@@@@@@@hfN@@@@@@@)XheV'@@@@@@@)K?
?@@@@@@@ @@@@@@@Hhf3@@@@@@@@@@@@)X?he?@@@@@@@h?@@@@@@@L? J@@@@@@@e@@@@@@@H ?@@@@@@@e?@@@@@@@ @@@@@@@?fJ@@@@@@@hf?3@@@@@@@1he?V'@@@@@@@@@
?@@@@@@@ @@@@@@@?hfN@@@@@@@@@@@@@1?he?@@@@@@@h?@@@@@@@)K 7@@@@@@@e@@@@@@@? ?@@@@@@@e?@@@@@@@ @@@@@@@?f7@@@@@@5hf?N@@@@@@@@hfN@@@@@@@@@
?@@@@@@@ @@@@@@@?hf?@@@@@@@@@@@@@@Lhe?@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@6K @@@@@@@5e@@@@@@@? J@@@@@@@e?@@@@@@@ @@@@@@@?f@@@@@@@H 3@@@@@@@@6X?h?@@@@@@@@@
?@@@@@@@ @@@@@@5?hf?@@@@@@@@@@@@@@1he?@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@6X? @@@@@@@H?J@@@@@@@? 7@@@@@@5e?@@@@@@@ @@@@@@@?f@@@@@@@? V'@@@@@@@@)Xh?@@@@@@@@@@@6K
?@@@@@@@ ?J@@@@@@H?hf?@@@0M?I'@@@@@@@he?@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@)X ?J@@@@@@@??7@@@@@@@? @@@@@@@He?@@@@@@@ @@@@@@@?f@@@@@@@? ?N@@@@@@@@@)X?g?3@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@ ?7@@@@@@ N@@@@@@@he?@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@)X? ?7@@@@@@5??@@@@@@@5? @@@@@@@?e?@@@@@@@ @@@@@@@?f@@@@@@@? 3@@@@@@@@@)Xg?V'@@@@@@@@@@@@L
?@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@he?@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@1? J@@@@@@@H??@@@@@@@H? @@@@@@@?e?@@@@@@@ ?J@@@@@@@?f@@@@@@@L V'@@@@@@@@@)X?gN@@@@@@@@@@@@1
?@@@@@@@ ?@@@@@@@@@6K ?@@@@@@@he?@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?W&@@@@@@@e?@@@@@@@ ?J@@@@@@@?e?@@@@@@@ ?7@@@@@@5?f@@@@@@@1 ?V'@@@@@@@@@)Xg?@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@6K ?@@@@@@@he?@@@@@@@h?@@@0MI4@@@@@@@@@@@? ?7@@@@@@@5e?@@@@@@@ W&@@@@@@@?e?@@@@@@@ ?@@@@@@@H?f3@@@@@@@ V'@@@@@@@@@)X?gI4@@@@@@@@@@
?@@@@@@@ ?3@@@@@@@@@@@@@@@6K?heJ@@@@@@@he?@@@@@@@L?g?@M?h@@@@@@@L J@@@@@@@@He?@@@@@@@ ?O&@@@@@@@5?eJ@@@@@@@ J@@@@@@@gN@@@@@@@ ?V'@@@@@@@@@)Xh?I'@@@@@@@
?@@@@@@@ ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kf?O&@@@@@@@he?3@@@@@@1? @@@@@@@1 ?O&@@@@@@@5?e?@@@@@@@hf?O2@@@@@@@@@Y?e7@@@@@@5 ?W&@@@@@@@g?@@@@@@@ V4@@@@@@@@@)X?hN@@@@@@@
?@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he?N@@@@@@@? 3@@@@@@@ ?W2@@@@@@@@@H?e?@@@@@@@h?W2@@@@@@@@@@@@@@6X?@@@@@@@H W&@@@@@@@5g?@@@@@@@ I'@@@@@@@@)Xh?@@@@@@@
?@@@@@@@ ?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@? V@@@@@@@ O&@@@@@@@@@5fJ@@@@@@@hW&@@@@@@@@@@@@@@@@)X@@@@@@@? ?W&@@@@@@@@Hg?@@@@@@@L? ?V'@@@@@@@@1hJ@@@@@@@
?@@@@@@@ V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5hf@@@@@@@? O2@@@@@@@@ O2@@@@@@@@@@@Ye?O&@@@@@@@g?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? O&@@@@@@@@@=eO2@@@@@@@@@@1? V'@@@@@@@@L?f?O&@@@@@@@
?@@@@@@@ I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hhf@@@@@@@LheO2@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5g?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? O2@@@@@@@@@@V@@@@@@@@@@@@@@@@? ?V'@@@@@@@1?e?@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@ I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf3@@@@@@)K?e?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@HgJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? V'@@@@@@@?eJ@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@ ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@0M N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L ?N@@@@@@@Le7@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@ I4@@@@@@@@@0M? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?f?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 @@@@@@@1?J@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?f?7@@@@@@@@@@@@@0M??I'@@@@@@@@(Y? ?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 3@@@@@@@?7@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@ ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5g?@@@@@@@@@@@0MgV4@@@@@@0Y ?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ N@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@ ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MeI4@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y I4@@0M W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@?@@@@@@@
?@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@0M? ?@0M I4@@@@0M ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Me?@@@@@@@@@@@L? ?@@@@@@@@@@@@@@5
?@@@@@@@ I4@@@@@@@0M? W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?f?@@@@@@@@@@@1? ?@@@@@@@@@@@@@@H

?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mh?@@@@@@@@@@@@? J@@@@@@@@@@@@@@?
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@? ?O&@@@@@@@@@@@@@@?

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?

?@@@@@@@@@@@@(Y?
J@@@@@@@@@@@@H
7@@@@@@@@@@@5?
@@@@@@@@@@@(Y?
@@@@@@@@@@0Y
@@@@@@@@0M



znajdziemy na rest area, w blogu Agnieszki Wolny-Hamka∏o, ale nie znajdziemy ju˝ go w klubie
dziennym, np. na blogu ciep∏owników w wytwornicach pary pod halk´ Wenus. Sonety Szekspira
dzia∏ajà jak chusteczki... no, bibeloty, tj. s∏u˝à kulturze zalotów, dzia∏aƒ programowych, ale zain-
teresowanych du˝ym gronem (w jednym z filmów van Santa dziewczynka po stosunku p∏ciowym z
ch∏opcem wybiega z pokoju i on s∏yszy, jak ona mówi do telefonu: „ZrobiliÊmy to!“). „Wiersz dla...“
proponuje przeintymny kana∏ do Innego, kana∏ w dodatku opatrzony obraêliwymi dla niewtajem-
niczonych has∏ami („personifikacja“, „apostrofa“, itd.). No wi´c wg mnie oczywiÊcie chodzi o oby-
czajówk´ w starszym przyk∏adzie, jak równie˝ o teori´ literatury w nowszym.

TSz: Prowokacja: w tym wierszu niewàtpliwie tkwi jakiÊ jej cieƒ i jasne jest, ˝e chodzi o doÊç
ograniczone za∏o˝enie czytelnika, o taki jego typ, który w pierwszym rz´dzie oczekuje urzeczeƒ, a
wiersz gra mu troch´ na nosie (czy raczej: pokazuje, jak gra), mrugajàc przy tym d∏ugà rz´sà do
Innego, o którym mówi Piotrek. I jak dla mnie, jest to wcià˝ jeden z pierwiastków propedeutycznych
w projekcie Sosnowskiego (pami´tacie szkic „Apel poleg∏ych“?). Lekkie tyrpanie przyzwyczajeƒ
„czytelników liryki“, jakimi je sobie ta poezja wyobra˝a; czasem bardzo demonstracyjne. I jeÊli ten
czytelnik brzmi dziÊ jak uwierajàca abstrakcja, znaczy to m.in., ˝e lekcja zosta∏a ju˝ jakiÊ czas temu
przyswojona, Sosnowski pokaza∏ ciekawe drogi, jakimi mo˝e chadzaç kwestia czytelnika w (jego)
wierszu i wsio. Ca∏e znu˝enie bierze si´ mo˝e stàd, ˝e sznurek apologetów, skoro ju˝ si´ pojawi∏,
nie wyciàga z tego sensownej pracy domowej. S∏yszymy to samo. Lekcja jest w g∏ównej mierze
zakuwana i wydukiwana, i to jest dopiero kalekie wyobra˝enie czytelnika, jeÊli widzi si´ zasadnoÊç
powtarzania mu czegoÊ dwa razy.

PJ: Nie no, pewno, jeÊli chodzi o t´ lekcj´, to nie b´d´ udawa∏, ˝e patrza∏em w okno [li˝e rudà
kitk´]. Druga sprawa to zadana praca domowa [li˝e drugà kitk´]!
Tera ja chcia∏bym na chwilk´ wróciç do MLB. Dwie Wasze uwagi wydajà mi si´ bardzo ciekawe.
Andrzej (Szpindler — przyp. pj) pokaza∏ coÊ, co wydaje mi si´ wybitnie mlbowskim rysem twórczo-
Êci MLB i nazw´ go — sk∏adajàc w ho∏dzie polskiej krytyce filmowej — dalekà swojskoÊcià jego
wierszy. Rytm niemal góralski, ale to raczej na pewno free jazz, humor, ale raczej przywieziony z
obcej kultury, ∏atwoÊç nawiàzywania kontaktu z czytelnikiem, ale to uprzejmoÊç, jakaÊ taka bystroÊç
frazy, ale jak si´ pochylisz, ˝eby si´ jej napiç, to zobaczysz w jej strumieniu za Êcianà obrazów,
tematów gigantycznà bry∏´ wody napierajàcà od drugiej strony na Êcian´. Wydaje mi si´ np., ˝e
s∏ysz´ w Sofostrofie echa poezji zaanga˝owanej w j´zyk, i ˝e zarazem te myki sà jedynie reprezen-
tantami klasycznej prawdy, ˝eby nie przed∏u˝aç.
A znowu ∏àczenie MLB (i Kieniewicza) z Bia∏oszewskim te˝ mi si´ bardzo podoba (wiem wiem, ˝e
MLB i Bia∏oszewski to stara piosenka, no ale kiedy postawiç przy nich Kieniewicza, robi si´
naprawd´ blisko bryd˝a).
A swojà drogà, myÊlicie ˝e bàbelnica mo˝e byç zamierzonà odpowiedzià na zorzynka? MyÊlicie,
˝e by go nawali∏a?

TG: Przelobowa∏a na pewno. [Êmiech] Z drugiej strony zorzynek kojarzy mi si´ z przecinkiem, a
ten z takimi warunkami fizycznymi, ˝e móg∏by jej zrobiç puffff. Tej bàbelnicy. U Kieniewicza takich
pokemonów nie widz´, podoba mi si´ za to jak nazywa polonezy: sztukasami. A mo˝e ma∏e fiaty?
Nigdy o tym nie s∏ysza∏em, to jakiÊ warszawski wynalazek?

RW: To by∏y takie ma∏e samochody...

ddzziieewwcczzyynnkkaa  ppoo  ssttoo--
ssuunnkkuu  pp∏∏cciioowwyymm  zz
cchh∏∏ooppcceemm  wwyybbiieeggaa  zz
ppookkoojjuu





T o m e k
Grobelski
SSttrrooffaa..ppll
P. ¸ukaszu, dlaczego chrabàszcz ucieka przed makietà
mi∏orz´bu?

SS pp óó ∏∏ dd zz ii ee ll nn ii aa
mm ii ee ss zz kk aa nn ii oo--
wwaa  EEnntteerr
czego
gdzie



JJeesstteeÊÊ
JesteÊ kulturalno-oÊwiatowym w klubie ¸àcznoÊciowiec na zapleczu poczty w Rzeszowie
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Robert biegle mówi po mandaryƒsku
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MMoojjaa  iinnttuuiiccjjoo,,
nie siedê cicho bez ciebie jestem zupe∏nym baranem
i udzielam poprawnych odpowiedzi na najg∏upsze pytania
jak na rozmowie w sprawie pracy kiedy powinienem zaczàç si´ Êmiaç
a nie kiwaç g∏owà na wizje Mr Alexa który poda∏ r´k´ Clintonowi

Przez ca∏e lato dawa∏aÊ o sobie znaç tylko w przerwach mi´dzy ot´pieniami
jakby o∏ów w witra˝u z˝ar∏ wszystko oprócz paru oczek
albo cisze mi´dzy koncertami Manfrediniego rozla∏y si´ na ca∏y dysk
(koncerty sà rajskie cisze sà jurajskie)

Chcia∏bym byç informowany o tobie przez ciebie
a nie przez zdziwienie innych kiedy robi si´ coÊ dzi´ki tobie
Nie lubi´ myÊleç ani taƒczyç Lubi´ rzeki bo
nigdy nie widaç ich ca∏ych

DDzziieeƒƒ  oottwwaarrttyy  ((BBeemmoowwsskkiiee
CCeennttrruumm KKuull ttuurryy))
Na dole ktoÊ Êwiszcze jak kuku∏ka Drzwi sà pootwierane
za nimi sosny i drzewa liÊciaste jakby zas∏ania∏y jakàÊ wod´
jednak nie ma tu wody tylko morski przeciàg
idzie przez korytarze i zawija do sal

Sobota przed jedenastà ale kr´ci si´ tu troch´ ludzi którzy chcà coÊ umieç
albo zapisaç swoje dzieci na kurs pisania czy ceramiki artystycznej
i zaraz wyjÊç na dwór gdzie s∏oƒce stoi sumiennie jak wodospad z nieba na ziemi´
ale upa∏ rozpycha si´ w wych∏odzonym powietrzu

M∏ode ma∏˝eƒstwa nie muszà chodziç blisko Dzieci
biegajà mi´dzy nimi Ich przysz∏oÊç le˝y dalej ni˝ przeci´tna
dlatego mogà piç w spokoju kaw´ i mówiç weso∏o
i rozglàdaç si´

Rafa∏WWaawwrrzzyyƒƒcczzyykk



CCzzaassaammii  kkaa˝̋ddyy  mmaa  ddzziiwwnnee
mmyyÊÊll ii
MyÊl´ ˝e si´ nie urodzi∏em skoro z nikim nie rozmawiam
i sma˝´ si´ na s∏oƒcu czekajàc na autobus Wyspa drzew za placem
drga i odbija si´ w asfalcie a sama myÊl o tym ˝e za nimi wznosi si´ coÊ co
nazywa si´ „wie˝à ciÊnieƒ“ daje krótkie i pionowe odczucie czegoÊ naprawd´ ch∏odnego

Ods∏aniajàc liÊcie mo˝na zobaczyç to na co pozwala
sposób ods∏aniania i to czy by∏y ˝ó∏te spalone przez wiatr czy czarne
Zamek Inne liÊcie M´˝czyzn z pejsami idàcych w czworoboku
obok wozu jadàcego w pyle

To znalezisko jest tobà samym jeÊli
drogami telefonicznymi w jego kierunku pop∏yn´∏o
twoje wra˝enie albo w∏aÊnie stamtàd nadesz∏o i odnalaz∏o ci´ 
gdzieÊ na przystanku Âpiochu

CCeebbuullaa
Chocia˝ jest wiosna i na dworze wybuch∏y bia∏e krzaki,
na oknie wyros∏a cebula. Wybi∏y z
niej zielone kie∏ki i w nic nie mierzà i sà niebieskie.
Za firankà niebieskie.

Chocia˝ nie jesteÊmy ju˝ dzieçmi i cebula niespecjalnie nas interesuje,
wyros∏a. Czyta∏em Iwaszkiewicza i patrzy∏em jak depczà trawnik i
wpycha∏em kartk´ do s∏ownika. Ustawia∏em ksià˝ki i s∏ucha∏em jak zamilk∏a p∏yta,
s∏ucha∏em jak nie pada.

S∏ucha∏em jak ulica jest mokra. Patrzy∏em na zegar i wyjada∏em ciastka,
chodzi∏em po pustym mieszkaniu. Przyjecha∏em wczoraj i filozofia
nad szkolnym biurkiem wydawa∏a mi si´ daleka,
ju˝ niewa˝na, nawet ta nieprzeczytana.
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JakubMariaOscype kJJaakkuubb  MMaarriiaa
OOssccyyppeekk
MMeellaanncchhooll iiaa
Najmilsi. Akcent w zdaniu to doÊç skomplikowana rzecz. Zamiast padaç na konkretnà sylab´ lub
ich zespó∏, potrafi ˝∏obiç rys´ na ca∏ej d∏ugoÊci zdania, w linii wchodzàcej do punktu, w którym
mo˝na czasem przy∏apaç czytelnika zdanego na los szcz´Êcia. Oto przyk∏ad: 
Zajrzyjcie za rega∏, na którym stojà g∏oÊniki, patrzcie na te kable!
Poni˝ej zaÊ nie mniejsza trudnoÊç – zdania zsypywane do naczyƒ wyg∏osu o ró˝nej g∏´bokoÊci:
Peter osunà∏ si´ na krzeÊle, poprawi∏, zszed∏ z krzes∏a i zestawi∏ stop´ z balustrady na piasek, który
zapad∏ si´ pod butem. 
S∏oƒce powoli wznosi∏o si´ nad Meksykiem. Peter nie myÊla∏ o tym. Kiedy zrobi si´ zbyt goràco,
wróci do Êrodka. 
My te˝ zrobimy co zechcemy. Ja pójd´ za Peterem, wy za mnà.
åwiczenia mo˝na mno˝yç w nieskoƒczonoÊç. Poni˝ej kilkadziesiàt dalszych przyk∏adów: Dwa
krzy˝yki jerozolimskie, Gwiazdy ciemniejà a˝ stajà si´ jasne, RobÌliÊmy takie rzeczy.
Prosz´ ˝eby zauwa˝yç, jak tytu∏y niektórych wierszy t∏umià ich asocjatywnoÊç, tj. jak nas blokujà!
Najtrudniejsze sà akcenty zdaƒ, na których wspar∏a si´ myÊl i je odtràci∏a jakby by∏y rusztowaniem
z zapa∏ek. Prosz´:
Mia∏em pi´tnaÊcie lat, kiedy mia∏em czterdzieÊci lat i trzydzieÊci, kiedy mia∏em dziesi´ç, pi´ç.
Czarny humor w brza brzà brze brz´ brzo brzó / brzu* — brzùchu.
Nie inaczej jest w dramatach. Poni˝ej samotny przyk∏ad:

BBeezz  ttyyttuu∏∏uu

scena pusta, ciemna, itd. – dowolnie, byleby nie powsta∏o wra˝enie „pustki”, „mroku”, 
„braku” (a zatem: ˝adnych pojedynczych w∏osów ∏onowych itd.)

na scenie nic i wszystko jako narzucajàce si´ widzom prze˝ycie
dialog, a dok∏adniej monolog prowadzony za chwil´ powinien trwaç mniej wi´cej pó∏ godziny

Mamy problem z niektórymi ludêmi.

Ale czy sà przeciwko mnie?

Nie wiem, to znaczy nie wiemy, to znaczy nie, chyba nie...

Itd.

U Benjamina Melancholia bardzo mi przypomnia∏a Alienacj´,
mo˝e nie mia∏a tak zapadni´tych policzków, ale, najmilsi, dedyka-
cje Hegla jego do ksià˝ek czynià je wszystkie takimi do siebie
podobnymi! 



Przypominam, ˝e badamy akcenty zdaƒ...
MyÊl´ przede wszystkim, ˝e przedmiot naszych rozwa˝aƒ odp∏ynie wraz z ∏odzià XX wieku, mniejsza
zresztà z tym; istniejà akcenty tak silne, ˝e przenoszà niejako swój ci´˝ar na znaczenie sylaby, a
dalej s∏owa. Pos∏u˝´ si´ mo˝e fragmentem ofiarowanej mi ksi´gi:

SpoÊród wielu niezapomnianych wyk∏adów profesora Oscypka jeden utkwi∏ w mojej pami´ci
szczególnie. By∏a póêna zima. Za oknami auli s∏oƒce drwi∏o z ha∏d Êniegu wnoszàc wokó∏ nich
pierwsze sekcje smyczkowe traw. 
Profesor, nienagannie Êcierajàc resztki z tablicy jednà r´kà, drugà wskazywa∏ Êlad wilgotnej
gàbki, przypominajàc ostatnie zdanie z poprzedniego wyk∏adu: „Rzeczy zaÊ poznawalne
zmys∏owo i w ogóle rzeczy z∏o˝one albo, ˝e tak powiem, skonkretyzowane, sà p∏ynne i raczej
stajà si´, ni˝ istniejà”. 
– Drodzy paƒstwo – mówi∏ dalej – dziÊ, przy pomocy jednego zdania naszego filozofa uka˝´
starcie si´ dwóch pot´g; Êwitajàcego modernizmu i zmierzchajàcego modernizmu. 
„Napisa∏em ostatnio (bawiàc w pewnym miejscu, gdzie przez dni kilka nie mia∏em nic do
czynienia) niewielkà rozpraw´ metafizycznà i by∏bym wielce rad us∏yszeç od p. Arnaulda, jakie
ma o niej zdanie. Albowiem zosta∏y w niej poruszone zagadnienia ∏aski [...]”. To niepe∏ne
zdanie, drodzy paƒstwo, jest esencjà dzie∏ Joyce‘a i Becketta. „Bawiàc w pewnym miejscu” oraz
„∏aski”. 

____

* za: Aleksander Krajewski, Elementarz dla ch∏opców wiejskich



rok si´ zaczyna

silniki sojuszu warczà dziÊ dla sierot
(inicjatywa ˝on prezydentów).

L. P. obudzi∏ si´ ko∏o po∏udnia
i umar∏. teraz pali i pisze list.

grymas znudzenia. bo wie, ˝e go widzisz
(kreowaç si´, nawet teraz si´ kreowaç).

tu˝ nad powierzchnià wisi md∏e Êwi´to.
silniki warczà. zag∏uszajà Ênieg.

koniec paêdziernika

mi´dzy turami. wieje.
imiona, twarze, zamiary
wymykajà si´ z g∏owy.
po szufladach szukam
czegoÊ, co móg∏bym zepsuç
i nie umieç naprawiç.
za par´ dni pojad´
na opuchni´ty cmentarz.
ogrzaç si´ przy Obczyênie
Dzieƒ Âwi´ty Âwi´càcej.
przestanie wiaç. zaÊwieci

Maciej Do



kanibalizm galaktyk

wiemy, ˝e jednak B´dzie koniec Êwiata.
wiemy, kiedy gdzieÊ tak mniej wi´cej.
wiemy, ˝e... ó nie do˝yj´. odk∏adam gazet´.
s∏ychaç wyraênie krew na palcach pianisty.

znad g∏owy nie straszy mnie ˝adne motto,
pod warunkiem, ˝e lustro nie k∏amie. ostroÊç!
diab∏y na sali sàdowej. Hejdasz uniewinniony.
trzydzieÊci dwa stopnie. pocà mi si´ r´ce.

Go smoke somewhere else!

Idê paliç gdzie indziej! mówi John Cale,
skoƒczywszy kawa∏ek. wystraszone
pomaraƒczowe Êwiate∏ko
zastyga w bezruchu.

Idê paliç gdzie indziej! powtarza John Cale,
zawstydzajàc Êwiate∏ko,
które ju˝, ju˝ cofa si´ ku wyjÊciu.

magalski
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˚ywienie kosmicznych wyobra˝eƒ o sobie od zawsze by∏o moim prywatnym przekleƒstwem. W
gwiazdowym planie dzia∏aƒ pojedyncza rozpacz wypada∏a blado lub wr´cz przeciwnie, przyjmowa∏a
gigantyczny rozmiar i kszta∏t czarnej dziury – sedno mojego ˝ycia to antymateria.

Którykolwiek biegun nie by∏by zamieszkany, w codziennoÊç wkrada∏a si´ groteska strachu.
Przerysowywa∏a, wprowadza∏a zamieszanie, rodzi∏a zagubienie. Tak wielkie, ˝e zapomina∏em o
ka˝dym, nawet najmniejszym wspomnieniu w∏asnej to˝samoÊci. Gubi∏em imi´ i nazwisko, traci∏em
wiek, nie mia∏em nigdzie adresu.

Ale to wszystko na papierze (tak si´ mówi∏o dawniej). Dzia∏o si´ to na ekranie komputera, gdzie –
gdy kursor miga na poczàtku strony – wszystko jest jeszcze mo˝liwe. RzeczywistoÊç tymczasem by∏a
piek∏em, a mo˝e tylko nieznoÊnym piekie∏kiem.

Nie chcia∏em powieÊci. ZmyÊlone historie zdawa∏y si´ naÊmiewaç z rozd´tej powagi sytuacji osoby,
która nie zna mi∏oÊci. By∏em w stanie pisaç jedynie desperackie maile do przyjació∏, którzy nigdy nie
odpowiadali na czas, a kiedy ju˝ odpisali, zdà˝y∏em przemieÊciç si´ w miejskim, ˝a∏osnym chlewiku
tam, gdzie ich list nie móg∏ do mnie dotrzeç.

Teraz próbuj´ zbadaç ˝ycie. Pojedyncze ˝ycie, bo nie znam innego. A wyobra˝anie sobie istnieƒ czy
to dla rozrywki, czy dla szczytnych celów egzystencjalnych jawi mi si´ p∏onnym.

Jak pisaç z rozpaczy? Przede wszystkim prosto, bez ogródek mierzyç si´ z otch∏anià, wst´powaç do
czarnej dziury, wierzàc, ˝e spotkanie z antymaterià mo˝e podzia∏aç uzdrawiajàco. W zaufaniu, ˝e
Êwiadectwo jednej tylko osoby mo˝e okazaç si´ drogowskazem dla innych utraconych.

MMeettaaff iizzyykkaa   cczzaarrnneejj   ddzz iiuurryy

Zwracam si´ do wszystkich tych, których najwi´kszym pragnieniem jest zaniknàç. Zacichnàç,
wy∏àczyç si´, zgasnàç. Nie odwracajcie si´ od swojego pragnienia. Istniejà sposoby na jego realiza-
cj´ tu i teraz, w Êwiecie, gdzie nasze doÊwiadczenie jest niemo˝liwe i zaprzeczajàce ekonomii wy-
miany, która zmusza nas do codziennego zainteresowania tym Êwiatem i ponownego przekraczania
samych siebie w walce z niecierpliwoÊcià i ch´cià zrealizowania swojego pragnienia ju˝ teraz, w tej
w∏aÊnie chwili.

Ale nasze doÊwiadczenie jest przede wszystkim niemo˝liwe, zasadza si´ na immanentnym rozdar-
ciu, którego nie sposób za˝egnaç, co wi´cej, którego za˝egnywaç, od którego uciekaç, wobec
którego buntowaç si´ nie nale˝y. Pragniemy najbardziej nie-bycia, ale nie w znaczeniu Êmierci czy
nieistnienia, tylko raczej bezruchu, niewidzialnoÊci, kompletnej przejrzystoÊci czy zaniechania staraƒ.
I nie chodzi nam o wyzwolenie si´ z naszych pragnieƒ w znaczeniu buddyjskim, bo to pragnienie
nie-bycia ∏àczy si´ nierozwiàzywalnie z przywiàzaniem do ˝ycia w jego znaczeniu tutejszym, ale tak˝e

teoretycznym, i to powoduje nasze rozdarcie, które w swojej
istocie jest nierozstrzygalne, nie posiadajàce polubownego
rozwiàzania. Rozdarcie to sprawia, ˝e ˝ycie jest bolesne, ale
odpowiedzià na ból, który nam towarzyszy, jest zrozumienie, ˝e
on nigdy nie zniknie: rana nigdy si´ nie zagoi i do koƒca swoich
dni b´dziemy rozdzierani przez pragnienie nie-bycia skonflikto-
wane z przywiàzaniem do tutejszej rzeczywistoÊci, która jest
jedynà, jaka jest, bo nie wierzymy w ˝adnà innà. Nasze prag-
nienie nie ma charakteru eschatologicznego, jest umiejscowio-



ne i w swojej istocie niespe∏nialne, poniewa˝ dla nas moment Êmierci przerywa ciàg pragnienia i nie
stanowi jego realizacji. Ale jest to pragnienie metafizyczne, bo wykracza poza ramy materialnego
˝ycia w poszukiwaniu pewnej atopii.

Gdy˝ w swojej esencji to pragnienie wynika z niezgody na swoje prywatne istnienie. Przy ca∏ym
przywiàzaniu, a nawet mi∏oÊci do ˝ycia, nasze pojedyncze bycie nas oburza, a sprowadzenie nas
na ten Êwiat jest dla nas skandalem, bo jesteÊmy wyznawcami w∏aÊnie owej metafizyki czarnej
dziury, której centrum jest odnalezienie si´ w pró˝ni, która nie jest przecie˝ niebytem, albowiem
posiada te˝ swój aspekt ontologicznie pozytywny (pró˝nia jest).   Pragn´libyÊmy zamieszkaç
niemo˝liwe miejsce, w którym czàsteczki nieruchomiejà. Czarna dziura zasysa nas, przez ca∏y
czas kontrowana przez przywiàzania i zobowiàzania, z których nie chcemy, a nawet nie mo˝emy
si´ kompletnie wycofaç. Bo nasze pragnienie nie jest odmowà, mimo ˝e wynika z niezgody, ma
charakter pozytywny, poszukiwania.

I tu w∏aÊnie le˝y sposób na mo˝liwoÊç realizacji naszego pragnienia w ˝yciu, na mo˝liwoÊç
dopuszczenia tego pragnienia do g∏osu i czerpania z ˝ycia, które odbywa si´ w cieniu „nie ma”.
Zamiast nieustajàcego bólu rozdarcia, o którym wiemy, ˝e nie zaniknie nigdy, postuluj´ dla tych
wszystkich, którzy pragnà zanikni´cia, tego swoistego nie-bycia, praktyk´ powa˝nej lekkoÊci. Nic nie
jest w stanie nas zwolniç od powagi ˝ycia metafizycznego, poniekàd unoszàcego si´ nad powierzch-
nià zdarzeƒ, dà˝enia do atopii, ale uto˝samienie si´ z w∏asnym rozdarciem, umiej´tnoÊç bycia z nim,
pozwolenie na jego towarzystwo doprowadza nas do lekkoÊci i zapewnia zbawiennà moc dystansu.
Powo∏uje nas do innego uczestnictwa w ˝yciu, wedle którego na wszystko jest czas, bo nie jesteÊmy
w ogóle zainteresowani nieÊmiertelnoÊcià, ani w znaczeniu niebieskim ani tradycji, i zapewnia
mo˝noÊç realizacji naszego pragnienia w niemal ka˝dej czynnoÊci, do podejmowania której przy-
musza nas ˝ycie, bo wykonujemy jà po∏owicznie, „TAK SOBIE”, co z jednej strony oznacza oderwanie
od materii, a z drugiej afirmacj´ w∏asnego pragnienia nie-bycia.

TTaajjeemmnniiccaa   rr eekkoonnsstt rruukkccjj ii

Tajemnicà jest rekonstrukcja Êwiata po jego zupe∏nym rozpadzie. Spo∏eczeƒstwo oferuje utarte,
mniej lub bardziej dost´pne drogi naprawy rzeczywistoÊci, która uleg∏a zniszczeniu, ale w ostate-
cznoÊci, kiedy swój Êwiat p´ka i zostaje rozniesiony przez zimny, nieprzychylny wiatr, zostaje si´
samemu i samemu dokonuje si´ dzie∏a naprawy. Nie jest to do koƒca prawdà, ˝e tego dzie∏a
dokonuje czas, choç czynnik temporalny jest g∏ównym motorem i warunkiem przemian, gdy˝ bez
w∏asnego aktywnego zaanga˝owania niemo˝liwe by∏oby wystàpienie tajemnicy rekonstrukcji.
Przemiany, które zachodzà w osobie doÊwiadczonej rozpadem, z pewnoÊcià sà alchemiczne, ale nie
sà zupe∏nie nieÊwiadome. Wa˝nà rol´ odgrywa ponawiane odwa˝nie spotkanie z tà w∏aÊnie
rozwalonà rzeczywistoÊcià, od której przecie˝ jak najbardziej chcia∏oby si´ uciec, ale od której de
facto ucieczki nie ma. Cz∏owiek czuje si´ zamkni´ty w klatce cierpienia, mimo ˝e bardzo chcia∏by
wyjÊç poza nià, jednak to jest mo˝liwe jedynie, kiedy dok∏adnie pozna koordynaty w∏asnej, bez-
nadziejnej pozycji. Oto to spotkanie z rzeczywistoÊcià zranienia i cierpienia jest najtrudniejszym
zadaniem osoby, której Êwiat si´ rozpad∏. Nie nast´puje i nie powinno nast´powaç nagle, jednora-
zowo. Cz´stym problemem osoby w beznadziejnej pozycji jest niecierpliwoÊç i durna wiara, ˝e
mo˝na si´ munhausenowskim gestem wyciàgnàç z lotnych piasków rozpadu. Ju˝ sama metafora
„brania si´ w garÊç” ma w sobie dusznoÊç i presj´, których nie powinno si´ dodawaç do ju˝ i tak
kraƒcowej sytuacji. A˝eby doznaç tajemnicy rekonstrukcji nale˝y wcià˝
na nowo próbowaç spotykaç si´ z rozpadem, osiàgnàç porozumienie
z bólem, poniewa˝ tylko to pozwoli mu wpierw zmaleç, a w koƒcu
odejÊç. Zasadniczym doÊwiadczeniem w takim spotkaniu jest doÊwiad-
czenie bezradnoÊci, bodaj najtrudniejszy stan, w jakim cz∏owiek mo˝e
si´ znaleêç. Jednak wypieranie si´ swojej okrutnej sytuacji najcz´Êciej
wywo∏uje stan jej spot´gowania. Osoby, które dog∏´bnie doÊwiadczy∏y
bezradnoÊci i nie umkn´∏y przed jej bezwzgl´dnym obliczem,
wychodzà na jej drugi brzeg silne i gotowe na wirowanie ˝ycia.
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Obrazy i przepowiednie
Gdy si´ wiatr pojawi, 
to oko ∏zawi. 

W bramie smutku 
czai si´ kot ∏zy. 

Kiedy otwierasz oko, widzisz jak sp∏ywa po nim drobinka
a kiedy je zamykasz, drobinka unosi si´.

Czym jest... patrzenie? 
Jest... przepowiadaniem. 



GdzieÊ przy ci´˝arówce. M∏oda kobieta wsmarowuje w
plecy kierowcy maÊç i chowa si´ do rury wydechowej, na wysokoÊci kabiny (wa˝ne)

Je˝eli w waszym mieÊcie stojà wie˝owce, to w ka˝dym w
ie˝owcu stoi winda waszej samotnoÊci.

Im wi´cej wokó∏ wyzwaƒ, tym mniej czujecie si´ potrzebni,
dlatego ˝e wzrastaliÊcie w wodzie ∏ez.

Nie idê
To sà moje pierwsze okulary. Pierwsze i ostatnie.

Fragmenty (fragment)

Czy nieliczne zdj´cia z Romanem Honetem nie sà przesadzone? 



Andrzej 
wejÊcie w Ênieg
Seledynowa, damska marynarka
Êlini si´ do polarowej brytfanny 
o pretekst dla w∏asnej wymowy
a˝ z rozbiegu przypomina si´ 
gniewny tytu∏ poematu substancji.

Moczar w czy-
taniu
Seledynowa, damska marynarka
oraz pasek rozrodczy,
na którym wisi ˝y∏a
krótka w skali obrotu.



Mowa jako
punkt globalny

Seledynowa, damska marynarka,
spójrz, mi´sisty polar, a mi´sisty polar

promieniujàcy spóênieniem w dzia∏aniu

jak nieustanna sàsiadka bycia czy raczej
ofiara sorbetu tornistrowego na znak 
tytu∏ów samo-zgrabnych

wype∏za w sk∏ad ràk do jedzenia 
z goretexowej kukurydzy
morda ze zbli˝enia mordki 
alkalicznego korka.

Student szybki
jak ma∏e szyby
ocen

Seledynowa, damska marynarka jako aureola 
nad rozwiàz∏oÊç rutinoscorbinu, a na koƒcu zdania 
twarz siedemdziesi´cioletniej szympansicy. 

Szpindler







Dominik Bielicki
NaleÊniki

Kiedy rozsta∏em si´ z ¸ucjà, nie mia∏em w ogóle ˝ycia. 
Po pierwsze strasznie cierpia∏em wiedzàc, ˝e ¸ucja kocha si´ z innym. Szczególnie przykra

by∏a myÊl, ˝e bawi si´ jego ma∏ym, ˝e bierze go do ràczki, do buzi, czy mi´dzy cycki. 
Po drugie wszyscy cieszyli si´ z mojego nieszcz´Êcia i dopingowali ¸ucji, a ta jakiÊ czas

jeszcze dokucza∏a mi na sposób zdalny. Dochodzi∏y mnie odpowiednio skrojone pikantne
szczegó∏y by mi utrzeç nosa. Dramaturgia mojej z ¸ucjà historii mi∏osnej domaga∏a si´ chyba
jakiegoÊ mocnego akcentu na koniec. Gdyby wyobraziç jà sobie muzycznie, by∏by to jeden z
utworów zwieƒczonych wybuchem orkiestry. Nie mog∏a po prostu rozp∏ynàç si´ w eterze. Mia∏a w
sobie coÊ z ducha rosyjskiej powieÊci, a tam jest zawsze pojedynek albo samobójstwo. I to ja
mia∏em byç tym, który le˝y w oczekiwaniu na sekcj´.

Inaczej w ludziach pewnie umar∏aby mi∏oÊç.
Po trzecie, co mo˝e si´ wydaç paradoksalne, wszyscy mi na swój sposób wspó∏czuli.

Wspó∏czuli i chcieli wspó∏czuç. A mo˝e nawet nade mnà si´ litowali... Ile musia∏em si´ napociç,
naudawaç, by wymknàç si´ oÊlizg∏ym kleszczom ich wspó∏czucia! Byli jak homary, powolni ale sys-
tematyczni. Niektórzy przy tym ca∏kiem nieust´pliwi. Gotowi zmyç mi g∏ow´, ˝e nie doÊç cierpi´, a
w∏aÊciwie cierpi´, tylko przed tym uciekam, ale ono, to cierpienie, i tak mnie dopadnie, bo sobie
zas∏u˝y∏em. W mojej obecnoÊci p∏ynnie i z ufnoÊcià prefreudystów przechodzono do psychologii
g∏´bi.

Po czwarte wreszcie, wtedy zacz´∏a si´ sprawa z tamtà naleÊnikarnià.
Otó˝ mia∏em wielkiego smaka na naleÊniki, ale moja ulubiona naleÊnikarnia by∏a

zamkni´ta. Poszed∏em wi´c do innej naleÊnikarni, doÊç zresztà s∏ynnej i szanowanej, do której jed-
nak musia∏em ˝ywiç intuicyjnà i – jak si´ okaza∏o – s∏usznà niech´ç. Potraktowane mnie tam fatal-
nie, szkoda s∏ów! W ogóle nie zjad∏em swoich naleÊników. Nawet nie mog´ si´ o nich
wypowiedzieç. Byç mo˝e by∏y wyÊmienite; sàdzàc po opiniach na gastronauci.pl to naleÊnikarnia
wybitna. NaleÊnikarnia, która w ogóle promuje naleÊniki, która jest hymnem na cz´Êç tego
cienkiego zwini´tego w rulon ciasta z farszem albo – bo tamto to raczej krokiety – zgi´tego na
talerzu na cztery jak lekki, màczny uÊmiech. Takie mia∏a opinie, takie ewokowa∏a dyskusje. Ale
obs∏ug´ naprawd´ fatalnà.

Podczas swojej krótkiej bytnoÊci w naleÊnikarni, miotajàc si´ w daremnych próbach z∏o˝enia
zamówienia, przypomnia∏em sobie, co znaczy zderzyç si´ z zespo∏em pi∏karskim.

Obcym i wyst´pnym zespo∏em pi∏karskim, kiedy si´ jest pi∏karzem, albo rodzimym i
prawym, kiedy si´ pi∏karzem nie jest. Jak w moim wypadku.

Personel by∏ zdecydowanie za Legià. M∏odzi i spr´˝yÊci na zdrowych pi∏karskich goleniach
ch∏opcy dawno stan´li po stronie Legii. ZaÊ po ich stronie kelnerka i pani na zmywaku. Robili swoje
ciasto w najlepszej naleÊnikarni. Po stronie Legii. I chuj!

Jak ju˝ wspomina∏em, nic mi nie wiadomo o samych naleÊnikach. W kulminacyjnym
punkcie cofnà∏em si´ kilka kroków od baru jak oparzony.
Ch∏opak za barem wpatrywa∏ si´ we mnie. Trzech innych ugnia-
ta∏o ciasto za przeszkleniem po mojej lewej r´ce. Klienci pod-
nieÊli g∏owy, oderwali wzrok od meczu na telebimie.

- S∏ucham? – ch∏opak z barem powtórzy∏ pytanie.
Sta∏em na Êrodku, mi´dzy stolikami majàc go kilka kroków

przed sobà. S∏abo pami´tam ciàg dalszy. Mg∏a rozrzedza si´
dopiero za drzwiami lokalu, przez które wypad∏em z impetem.



Szed∏em roztrz´siony przez b∏oto, skosem przez jezdni´ wÊród samochodów, znów przez jakieÊ
b∏oto.

I nagle powiedzia∏em na g∏os: wiem! Musia∏em sprawdziç coÊ w Internecie. Zajrza∏em do
domu nie czujàc wokó∏ Êcian tego ponurego pokoju, swojego wi´zienia. Zanotowa∏em telefon.
Pojecha∏em metrem na Plac Bankowy, a stamtàd tramwajem na Dworzec Wschodni. W
monopolowym ko∏o dworca kupi∏em ? ˝ubrówki i dwie paczki czerwonych LM-ów. A ju˝ na samym
dworcu, w kiosku, chipowà kart´ do telefonu z napisem „telekomunikacja polska”, którà mi potem
skonfiskowano. Rysunek na niej przedstawia∏ starszà panià z kotem na kolanach i s∏uchawkà przy
uchu.

W holu g∏ównym na zamocowanym pod sufitem telewizorze obejrza∏em koƒcówk´ meczu
w ci´˝kim milczeniu ludzi obarczonych rodzinami i walizkami. 

Przejrza∏em si´ w lustrze idàc do poczekalni: trup z bia∏à reklamówkà Polmosu.
By∏o tak jak myÊla∏em. Kilku meneli zwini´tych w nieforemne kszta∏ty, kilku wàtpliwych

podró˝nych. Ale automat dzia∏a∏. Wybra∏em numer. Po nie wiem ilu dzwonkach ktoÊ si´ zdecy-
dowa∏ odebraç. Wycedzi∏ przez z´by nazw´ lokalu.

- No... – odsapnà∏em – chwa∏a Bogu! Micha∏?
- S∏ucham? Nie... Tomek. – Odpowiedzia∏ zmieszany g∏os. 
By∏em prawie pewny, ˝e ju˝ si´ poznaliÊmy.
- Tomek, kurwa. CzeÊç. Jest straszny dó∏.
- S∏ucham? – powtórzy∏ apatycznie Tomek.
Chyba zas∏oni∏ s∏uchawk´ i mówi∏ coÊ do kogoÊ. Us∏ysza∏em tylko urwane j´kni´cie.
- S∏ucham pana?
- Pana? – krzyknà∏em. – Tomek, chocia˝ ty mnie nie wkurwiaj! Przecie˝ widzia∏eÊ naszych

ch∏opaków. Ale wiesz, co jest najgorsze? Nie przerywaj mi! Wi´cej razy dosta∏em po dupie.
PodnosiliÊmy si´, tak, zmienia∏a si´ kadra. I znów by∏a pi∏ka w grze. Ale wiesz, co jest najgorsze?
WàtpliwoÊci. WàtpliwoÊci. Kiedy masz trzydzieÊci dwa lata i zaczynasz wàtpiç w Legi´. Wierz mi, ˝e
nie ma nic gorszego jak takie wieczory. Bo to sà w∏aÊnie takie wieczory. Siedzisz w cudzym
mieszkaniu z cudzym kotem i patrzysz w cudzy telewizor, na naszych ch∏opaków, a potem tak zosta-
jesz z pilotem w garÊci. I napierdalajà reklamy, znawcy w studiu i znowu reklamy, a do ciebie nic
nie dociera. Znasz?

Przez chwil´ by∏ tylko ci´˝ki, spowolniony oddech w s∏uchawce.
- Znam – powiedzia∏ wreszcie zmienionym g∏osem.
- Naprawd´? To znaczy, ˝e nie jestem sam. Dzi´kuj´ ci, Tomek. Szacunek. Czasem trzeba

us∏yszeç coÊ takiego. I nie poddawaç si´. Tomek, je˝eli ty si´ nie poddasz,  ja si´ nie poddam.
Mog´ ci to obiecaç, co ty na to?

Tomek znów zas∏oni∏ mikrofon, ale tym razem na krócej. Tylko si´ op´dzi∏, ˝eby mu nie
przeszkadzano.

- Tak, prosz´ pana – powiedzia∏.
- Poddasz si´, czy nie poddasz?
- Prosz´ pana...
- Tomek, nie dobijaj mnie tym panem! Tak czy nie?
Tomek nabra∏ powietrza g∏´boko w p∏uca i wypuÊci∏.
- Nie – powiedzia∏ – nie poddam si´.
Teraz ja dysza∏em d∏u˝szà chwil´.
- Nie ma co si´ za∏amywaç. – Wczuwa∏ si´ Tomek. – Widzia∏ pan... widzia∏eÊ s´dziego?
- Tego kurdupla? 
- Tak – zarechota∏.
- Widzia∏em, Tomek. I nie jest mi do Êmiechu.
- No pewnie. – Zreflektowa∏ si´.
Odczeka∏em troch´ i przeszed∏em do sedna:
- Tomek?
- Tak?
- Daj mi naleÊników.



- S∏ucham?
- TrzydzieÊci, tych co zawsze.
- Paƒski... twój numer, prosz´.
- Tomek, wiesz, ˝e nie powinienem jeÊç màki. To dla mnie wyrok. Ale mnie zrozum. Ty zrozu-

miesz. Nie podda∏em si´.
Podyktowa∏em mu numer wypisany na automacie.
- Oddzwoni´ – powiedzia∏ Tomek.
Od∏o˝y∏em s∏uchawk´. Automat zadzwoni∏ niemal od razu.
- Tomek?
- To ja.
- Ja tak˝e si´ nie poddam.
- To dobrze. Jakie majà byç?
- Takie jak zawsze, Tomek. Z serem i z grzybami. Pi´tnaÊcie z serem, pi´tnaÊcie z grzybami.
- Dokàd?
Poda∏em mu adres dworca. Tylko nie wspomina∏em, ze to dworzec. Zapad∏a chwila kon-

sternacji.
- Ale to poza rewirem – przemóg∏ si´ Tomek w koƒcu.
- Chcesz powiedzieç, Tomek, ˝e jestem poza rewirem Legii, tak? 
- Nie, prosz´... chwileczk´.
Znów zas∏oni∏ mikrofon. Radzi∏ si´ starszego personelu. Wreszcie powiedzia∏:
- Mamy rewir. Generalnie nie dowozimy poza rewir. Jeszcze ÂródmieÊcie...
- Tomek, za kogo ty mnie uwa˝asz? Za goÊcia, który dzwoni i ˝àda  masa˝u dupy? Nie,

prawda? Poniewa˝ ten goÊç, z którym w∏aÊnie rozmawiasz, czyli ja, czuje si´ chujowo i ty wiesz
dlaczego. I, Tomek, ten goÊç ma do ciebie proÊb´. ProÊb´, rozumiesz?

- Rozumiem – przyzna∏ kwaÊnym g∏osem. – Ale ja tu nic nie mog´ poradziç. To dla nas za
daleko.

- Ale ja mog´ poradziç – krzyknà∏em. – Ja MUSZ¢ poradziç! Opiekuj´ si´ kotem, bo
obieca∏em koledze. Zap∏ac´ podwójnie.

Tomek naradza∏ si´. KtoÊ mu wyrwa∏ s∏uchawk´.
- Halo!
- Tak? – powiedzia∏em.
- Chce pan 15 z serem i 15 z grzybami na Kijowskà osiemnaÊcie? W podwójnej taryfie? To

b´dzie siedemset pi´ç. CoÊ do picia?
- Broƒ Bo˝e, tylko woda. Dwie du˝e na∏´czowianki, jak zwykle.
- Siedemset dwadzieÊcia pi´ç. CoÊ jeszcze?
- Tylko puchar dla Legii.
G∏os zaÊmia∏ si´.
- Dzi´kuj´. Do trzydziestu minut. I niech pan tam lepiej czeka!
Od∏o˝ono s∏uchawk´. Nie zdà˝y∏em si´ jednak udaç w stosowny kàt, by zadzierzgnàç przy

wódce znajomoÊci, gdy˝ telefon znów zabrz´cza∏.
- B´dà naleÊniki.
- Dzi´kuj´ ci, Tomek.
- W porzo. Trzymaj gard´.
- B´d´. 

Trzasnà∏em o wide∏ki. Poszed∏em do kàta z menelami otwierajàc butelk´.
- KtoÊ ma ochot´?
O˝ywili si´. Wyjà∏em papierosy. Stopniowo ogarn´∏a

mnie s∏odka st´chlizna ich szmat. Le˝a∏em wtulony w czyjÊ
ciep∏y bok. Terkota∏ rozk∏ad jazdy, literki kr´ci∏y si´ jak w jed-
nor´kim bandycie. Wroc∏aw, Kraków. MyÊla∏em o matce i ˝e
ktoÊ musi mi wspó∏czuç nawet teraz. Tylko kto?

Czeka∏em na swoje naleÊniki. 





To m a s z
Szewczyk
Z natury
Fryzjerka otrzepuje i zdejmuje p∏acht´, nagle nie wiem, co zrobiç z r´kami.
Zostawiç jak by∏y, jedna na drugiej, stare gazety pod szafkà?
W prawej ju˝ grajà paluchy.
Gesty jak warstwa rogowaciejàcego naskórka.
KiedyÊ odpadnie mi i ta wiedza,
której nie majà sto∏y, blaty, biurka.

Koncert
Co ze zdj´ciami i filmikami, na których jesteÊmy,
tkwiàcymi w komórkach tych, co ju˝ odeszli?

Tomasz
Szewczyk



Szed∏em
Szed∏em ulicà z pustà tackà.
Plastikowymi sztuçcami.
Rozwiàzanà sznurówkà.
Próbowa∏em nie czuç si´ dziwnie.

Mi´dzy drzewami

Stawiam rower na chodniku.
Jeszcze nigdzie nie wyruszy∏em.
Planuj´, o której wróc´. Zaglàdam do sklepu.
W lesie skupiam uwag´ na nitkach ga∏´zi, 
p´kajàcych w poszyciu.
To jest cz´Êç drogi
i to te˝ jest jej cz´Êç.
Trzy psy na boisku.
Jeden uwiàzany, dwa szczekajà za siatkà.
Tworzy to trójkàt, foremny obwód, coÊ,

czym obwiàzuj´ w domu paku∏y.

Bila
Ch∏odny bar poni˝ej chodnika,
ch∏opcy skupieni nad sto∏em. 
- Czy kochasz nas wszystkich?
- Nie. 
- Czy kochasz nas wszystkich?
- Nie.



CCyycc  aaddaaGG



[[mmoo˝̋ee  nneeggaattyyww  zzee  ssttrroonnyywwsstt´́ppnneejj??]]



Jaros∏aw Jakubowski

PENIS, KTÓRY SI¢ NIEPRAWDOPODOBNIE ZMNIEJSZA¸

KtóregoÊ ranka po nocy sp´dzonej na niepohamowanym pijaƒstwie magister Micha∏ Gruszczyc
spojrza∏ na swojego penisa i zawo∏a∏ z ∏azienki do swej m∏odej, atrakcyjnej ˝ony:
- Kochanie! Musisz coÊ zobaczyç!
Micha∏ Gruszczyc nale˝a∏ do tych m´˝czyzn, którym trafiajà si´ m∏ode, atrakcyjne ˝ony, mimo ˝e
nie ma w tym ˝adnej ich zas∏ugi. Po prostu natura od czasu do czasu kojarzy ze sobà dwa zupe∏nie
niepasujàce do siebie osobniki. Byç mo˝e z kaprysu. 
- Co si´ sta∏o? – zapyta∏a Lidia Gruszczyc, stajàc przed m´˝em. 
- Sama zobacz – odpar∏ i odwinà∏ z bioder r´cznik, ukazujàc penisa i zwisajàcy pod nim, zupe∏nie
niezra˝ony worek mosznowy.
- No i co? – zapyta∏a ma∏˝onka, szybko lustrujàc m´˝owski organ, po czym przenios∏a wzrok na
Micha∏a.
- Nie widzisz? Zmniejszy∏ si´! – rzek∏ zaniepokojony Gruszczyc.
- Jak to zmniejszy∏? Co znaczy zmniejszy∏? Nie móg∏ si´ zmniejszyç – oponowa∏a Lidia Gruszczyc.
- Móg∏. Bo w∏aÊnie si´ zmniejszy∏ – odpar∏ Micha∏.
- Nie histeryzuj. Zawsze mia∏eÊ obsesj´ na punkcie wielkoÊci penisa – spokojnie rzek∏a kobieta.
- Ale nigdy nie by∏ tak ma∏y! – nie dawa∏ za wygranà Micha∏ Gruszczyc.
- Mam doÊç tych g∏upot. Za du˝o pijesz, a to nie s∏u˝y tobie i twojemu penisowi!
Co rzek∏szy, wyprosi∏a m´˝a z ∏azienki i sama zacz´∏a szykowaç si´ do pracy.
Penis nie dawa∏ Micha∏owi Gruszczycowi spokoju przez ca∏y dzieƒ. Co pewien czas odchodzi∏ od biur-
ka, ̋ eby w zaciszu ∏azienki oceniç wielkoÊç organu. W stanie spoczynku i nie. W sekretariacie po˝yczy∏
linijk´, którà schowa∏ w r´kawie, ˝eby nie wzbudzaç niczyich podejrzeƒ. Kiedy dokona∏ pomiarów,
jego smutek spot´gowa∏ si´. Wyniki by∏y nad wyraz niepokojàce. W porównaniu z ostatnim pomia-
rem, którego dokona∏ oko∏o miesiàc temu, d∏ugoÊç penisa zmniejszy∏a si´ Êrednio o centymetr.
Centymetr! Znaczy∏oby to, ˝e organ traci∏ oko∏o jednà trzecià milimetra dziennie. Znaczy∏oby to
tak˝e, ˝e jeÊli tempo zmian zosta∏oby utrzymane, penis Micha∏a Gruszczyca ulegnie ca∏kowitemu
zanikowi za oko∏o rok... Rok! Micha∏ Gruszczyc postanowi∏ ratowaç swego penisa. Ratowaç siebie! 
Wieczorem tego dnia zaproponowa∏ ˝onie po˝ycie intymne, na co Lidia zgodzi∏a si´, choç nie bez
oporów. Korzystajàc z podniecenia, w jakie go wprawi∏a, stanà∏ przed nià na ∏ó˝ku i zapyta∏:
- No i jak?
- No nie wiem... Mo˝e rzeczywiÊcie jest troch´... inny – niepewnie odpar∏a Lidia Gruszczyc.
- Inny! Chcia∏aÊ powiedzieç: mniejszy! – ze smutkiem powiedzia∏ Micha∏, po czym szczelnie okry∏
si´ kocem i odwróci∏ od ma∏˝onki. 
Lidia zacz´∏a przeglàdaç miesi´czniki. Po chwili poderwa∏a si´:
- S∏uchaj, mo˝e to nic takiego, mo˝e da si´ to jakoÊ zatrzymaç. Sà ró˝ne preparaty, hormony, ja
wiem, wspó∏czesna medycyna potrafi zdzia∏aç cuda. No, nie martw si´ misiaczku.
Wsun´∏a g∏ow´ pod koc i zacz´∏a pieÊciç jego penisa. Jednak myÊl, ˝e nie b´dzie tak du˝y, jaki byç
powinien, wzi´∏a gór´ nad podnieceniem i Micha∏ Gruszczyc znowu poniós∏ seksualne fiasko. 
Nast´pnego dnia Micha∏ uda∏ si´ do prywatnego gabinetu profesora Winkla. Profesor Hubert
Winkel by∏ wybitnej klasy specjalistà urologiem, o którym opowiadano, ˝e potrafi czyniç cuda,
przywracajàc m´˝czyznom wiar´ w siebie. Jego porady niema∏o te˝ kosztowa∏y, jednak Micha∏

Gruszczyc by∏ gotów oddaç wszystko, byle zapobiec katastrofie. 
Gabinet profesora Winkla znajdowa∏ si´ w suterenie ponad-
stuletniej willi po∏o˝onej w ∏adnej i spokojnej, acz znajdujàcej si´

w bezpoÊrednim sàsiedztwie centrum miasta, dzielnicy. Âciany
budynku pokryte by∏y farbà koloru wyblak∏ego ró˝u, co spra-
wia∏o doÊç przykre wra˝enie. Jakby pietyzm w traktowaniu po-
sesji przez jej w∏aÊciciela nie szed∏ w parze z dobrym smakiem. 
Wn´trze budynku utrzymane by∏o w podobnym stylu. Wchodzi∏o



si´ do niego z maleƒkiej poczekalni, w której sta∏o zaledwie jedno drewniane krzes∏o i stolik zakry-
ty kolorowà prasà. Na pukanie do drzwi profesor zareagowa∏ tubalnym:
- Prosz´!
Micha∏ Gruszczyc znalaz∏ si´ wÊród dyplomów, rycin przedstawiajàcych m´skie narzàdy p∏ciowo-mo-
czowe, a tak˝e – wÊród zawodowych uÊmiechów, jakimi cz´stowa∏ go profesor Winkel. By∏ to starzec
pieczo∏owicie utrzymany w doskona∏ym stanie, o twarzy szlachetnie pobru˝d˝onej, lecz nie troskami,
ale po prostu – samà szlachetnoÊcià tych dziesiàtek lat sp´dzonych w s∏u˝bie bliêniego.
Gdy Gruszczyc wy∏uszcza∏ mu swój problem, profesor objà∏ go spojrzeniem tak uprzejmym, ˝e usta
same sk∏ada∏y si´ w wyraz wdzi´cznoÊci, a serce bi∏o mocniej w przeczuciu uzyskania rych∏ej pomocy.
- Ile ma pan lat, jeÊli mog´ zapytaç? – uprzejmie zapyta∏ profesor.
- TrzydzieÊci trzy – odpar∏ Gruszczyc.
Profesor odpowiedzia∏ na to jedynie przeciàg∏à monosylabà:
- Taaa...
... po czym na d∏oniach z∏o˝onych jak do modlitwy opar∏ swojà szlachetnie skrojonà szcz´k´.
- W paƒskim wieku mo˝e si´ zdarzyç, ˝e aktywnoÊç p∏ciowa ulega wyhamowaniu i mo˝e powstaç
wra˝enie, ˝e penis staje si´ mniejszy. To jednak bardziej wra˝enie psychiczne ni˝ twardy, ˝e tak
powiem, fakt. Paƒskie po˝ycie intymne, zdaje si´, nie spe∏nia paƒskich oczekiwaƒ?
- Skàd ten wniosek? – zaniepokoi∏ si´ Gruszczyc.
- Wnioskuj´ to z paƒskiej opowieÊci. Wie pan, pewne informacje znajdujà si´ mi´dzy s∏owami –
odpar∏ profesor, uÊmiechajàc si´ serdecznie.
- Za pozwoleniem, panie profesorze. Mój problem nie ma zwiàzku z moim ˝yciem seksualnym.
Gdyby tak by∏o, uda∏bym si´ do seksuologa. Mój problem to penis, który si´ zmniejsza! – podnie-
sionym tonem zakoƒczy∏ Gruszczyc, rozczarowany postawà profesora.
- Niech mnie pan uwa˝nie pos∏ucha, m∏ody cz∏owieku. Widzia∏em w ˝yciu wi´cej ni˝ jest pan w
stanie sobie wyobraziç. Widzia∏em m´˝czyzn, którzy rozmawiali ze swoimi penisami, którzy odci-
nali je no˝yczkami i siekierami. Ale nie widzia∏em jeszcze regularnie u˝ywanego penisa, który by
si´ zmniejsza∏. A wie pan dlaczego nie widzia∏em? Bo takie rzeczy nie wyst´pujà w przyrodzie!
- Wi´c myli si´ albo pan, albo przyroda, profesorze – odpar∏ ponuro Gruszczyc, gaszàc wyraz
uprzejmoÊci na twarzy urologa.
- Dobrze wi´c. Prosz´ za kotar´ i zobaczmy ten paƒski „problem” – orzek∏ profesor wstajàc zza
biurka. 
Stajàc za kotarà, Micha∏ Gruszczyc widzia∏ za zakratowanym okienkiem ogród przylegajàcy do
willi. Na Êrodku starannie utrzymanego trawnika tryska∏a wodà ma∏a i na oko bardzo stara
fontanienka, przedstawiajàca ch∏opczyka sikajàcego do sadzawki. 
- Prosz´ opuÊciç spodnie – poleci∏ profesor. Micha∏ pos∏usznie spe∏ni∏ polecenie. Mia∏ wra˝enie, ˝e
mi´dzy nogami nie ma nic, dlatego nawet nie patrzy∏ w dó∏, tylko na zawodowo nieprzeniknionà
twarz profesora. 
- Dobrze. Dzi´kuj´ – rzek∏ lekarz.
Kiedy ponownie usiedli przy biurku, Gruszczyc wyczekujàco spojrza∏ na Winkla.
- JeÊli mam byç szczery, paƒski penis specjalnie si´ nie wyró˝nia, chocia˝... – zawiesi∏ g∏os. 
- Panie profesorze? – niepokoi∏ si´ Gruszczyc.
- Chcia∏em tylko powiedzieç, ˝e mieÊci si´ w normie. W jej dolnych granicach – dokoƒczy∏ profesor.
- Wi´c jednak! – westchnà∏ Gruszczyc. – Sam pan to przyzna∏, profesorze. Jeszcze nie tak dawno
mieÊci∏em si´ w Êrodku skali. Teraz jestem na samym dnie.
- Niech si´ pan uspokoi. Penis jest ˝ywym organem i reaguje na
wiele bodêców. Zmian´ temperatury, nastroju. Niekiedy wydaje
si´ nienaturalnie du˝y, innym razem zaskakuje nas swojà, ˝e tak
powiem, znikomoÊcià.
Zapisz´ panu pewien specyfik, który prosz´ braç przed ka˝dym
zbli˝eniem. Zalecam te˝ wizyt´ u seksuologa, mo˝e psychologa...
– mówi∏ profesor wypisujàc recept´.
Gruszczyc nie mówi∏ ju˝ nic. Po˝egna∏ si´ oschle i wyszed∏ na







uÊpionà, willowà ulic´. Przez ca∏à drog´ do domu mia∏ przed oczami twarz profesora w chwili, gdy
opuszcza∏ przed nim spodnie. Da∏by sobie uciàç r´k´, ˝e na tej starej, cwanej twarzy zagoÊci∏o
politowanie.
Mija∏y kolejne dni. Nie mija∏ za to niepokój Micha∏a. Wr´cz przeciwnie – z ka˝dym dniem i ka˝dym
pomiarem dokonywanym nowo nabytà elektronicznà suwmiarkà stan psychiczny Gruszczyca po-
garsza∏ si´. Uzna∏ wreszcie, ˝e skoro ju˝ ma skierowanie od znakomitego specjalisty, to powinien
z niego skorzystaç. Uda∏ si´ wi´c do profesora seksuologii Bogus∏awa Grzmot-Bilickiego. 
Profesor Grzmot-Bilicki by∏ jeszcze starszy od Winkla, trz´s∏y mu si´ d∏onie i kiedy mówi∏, w prawym
kàciku ust zbiera∏a mu si´ bia∏a kropka Êliny. 
- Co my tu mamy? No, no, ciekawe... – zaduma∏ si´ nad ∏aciƒskimi kulfonami skreÊlonymi r´kà
prof. Winkla. Jego g∏os brzmia∏ tak, jakby wydobywa∏ si´ z g∏´bi jakiegoÊ kufra. Grzmot-Bilicki
zsunà∏ na czubek nosa okulary i przyjrza∏ si´ Gruszczycowi za∏zawionymi, niebieskimi oczyma.
- Ju˝ dawno nie spotka∏em si´ z takim przypadkiem, jak paƒski. Wcià˝ tylko impotenci albo ci z
przedwczesnym wytryskiem. Albo jedno i drugie. No dobrze, przyjrzyjmy si´ paƒskiemu malu-
chowi. Oj, przepraszam, chcia∏em powiedzieç: penisowi – zaÊmia∏ si´ serdecznie.
- Czy to konieczne? Wy, seksuolodzy, twierdzicie przecie˝, ˝e wielkoÊç penisa nie ma znaczenia –
zaoponowa∏ Gruszczyc. Po chwili jednak, widzàc zdziwienie profesora, pos∏usznie opuÊci∏ przed
nim spodnie. Tym razem postanowi∏ nie daç za wygranà i zapyta∏: 
- Czy pana zdaniem jest ma∏y?
- A pana zdaniem? – odpar∏ Grzmot-Bilicki.
- Moje zdanie jest oczywiste. Mój penis jest nie tylko ma∏y, ale te˝ coraz mniejszy. Niech pan nie
zaprzecza profesorze, niech chocia˝ pan nie zaprzecza. Wszyscy wko∏o starajà si´ byç tacy mili i
mówià takie mi∏e s∏owa: to wszystko dzieje si´ w twojej g∏owie, to minie, to tylko stres. Ale niech
pan przyjrzy si´ tej n´dzy! Niech pan patrzy! Ja trac´ swojego penisa!
- Prosz´ si´ ubraç i usiàÊç – z niezwyk∏ym spokojem zareagowa∏ na ten wybuch prof. Grzmot-
Bilicki.
- Prosz´ pos∏uchaç. Penis wywija nam ró˝ne niespodzianki. Niektórzy przyznajà mu nawet zdol-
noÊç do autonomicznego istnienia, choç z medycznego punktu widzenia to typowe objawy obsesji
pràcia. Ludzie prowadzà z penisami o˝ywione dysputy, karcà je albo nagradzajà, jeÊli w ich mnie-
maniu na to zas∏u˝y∏y. Niekiedy widzà w penisie Êmiertelnego wroga, innym razem jedynego przy-
jaciela, jakiego majà na Êwiecie. W paƒskim ˝yciu penis odgrywa dominujàcà rol´. Przypuszczam,
˝e jego rozwój by∏ troskà paƒskiej matki?
- Owszem, niekiedy skar˝y∏em si´ jej na jego rozmiar – przyzna∏ cicho Gruszczyc.
- Z czasem problem penisa wypar∏ z paƒskiej podÊwiadomoÊci inne zagadnienia. Penis w paƒskim
przypadku symbolizuje niemo˝noÊç sprostania oczekiwaniom otoczenia. Musi pan sobie uÊwiadomiç,
˝e tak jak nie ma dwóch takich samych penisów, tak nie da si´ zadowoliç wszystkich. Musi pan to
przyjàç jako coÊ ca∏kowicie naturalnego. Musi pan zaakceptowaç swojego penisa. Proponuj´ panu
ma∏e çwiczenie. Niech pan przynajmniej raz dziennie spojrzy na niego i powie mu jakieÊ ciep∏e s∏owo.
˚e dobrze si´ spisa∏ w trakcie zbli˝enia albo ˝e dobrze mu idzie oddawanie moczu. Niech mi pan
wierzy, penis odwdzi´czy si´ panu tym, ˝e przestanie byç dla pana problemem.
Micha∏ Gruszczyc by∏ niepocieszony tym, ˝e kolejny specjalista nie uwierzy∏ w zmniejszanie si´ jego
cz∏onka. Jednak sumiennie spe∏nia∏ zalecenia obu lekarzy, co na jakiÊ czas pomaga∏o, jednak po
oko∏o szeÊciu miesiàcach nawet sceptycznie nastawieni medycy musieli przyjàç za oczywiste, ˝e
penis Micha∏a Gruszczyca straci∏ oko∏o po∏owy swej d∏ugoÊci i oko∏o po∏owy swej Êrednicy.
Mimo ˝e specjaliÊci zapewniali go o swej ca∏kowitej dyskrecji, wkrótce zacz´li dobijaç si´ do

Gruszczyca dziennikarze tabloidów i magazynów dla paƒ,
panów, gejów oraz lesbijek. Artyku∏ o nim ukaza∏ si´ równie˝ w
renomowanym periodyku medycznym. Micha∏ Gruszczyc, który
zawsze marzy∏ o wydobyciu si´ z anonimowoÊci, zyska∏ popu-
larnoÊç, jednak nie takà, na jakiej mu zale˝a∏o. Gdyby mia∏
wi´cej dystansu do siebie i do swego penisa, móg∏by ze swo-
jego nieszcz´Êcia zrobiç ca∏kiem po˝ywny kàsek. Ale on nie



umia∏ znaleêç dystansu, nie móg∏ byç jednoczeÊnie twórcà i tworzywem skandalu. Wybra∏ zatem
ucieczk´.
Pod zmienionym nazwiskiem Jab∏oƒski osiedli∏ si´ wraz z ma∏˝onkà w niewielkim mieÊcie na
pó∏nocy kraju. Przez pewien czas usi∏owa∏ prowadziç tzw. normalne ˝ycie. Chodzi∏ do pracy, a
nawet kocha∏ si´ z ˝onà (zaopatrzy∏ si´ w ró˝nego rodzaju gad˝ety „maskujàce” czy te˝ „rekom-
pensujàce” jego niedobory). Nie móg∏ jednak d∏u˝ej patrzeç Lidii w oczy, w których coraz cz´Êciej
mi∏oÊç ust´powa∏a tak znienawidzonemu przez Micha∏a politowaniu. 
Kiedy i na tym dobrowolnym wygnaniu odnalaz∏a go ekipa sensacyjnego programu „Jàdro
uwagi”, Gruszczyc vel Jab∏oƒski wsiad∏ w samochód i pojecha∏ na wschód. Sàdzi∏, ˝e w∏aÊnie na
wschodzie odzyska to, za czym skrycie t´skni∏ – spokój duszy. Bo te˝ – dywagowa∏ Gruszczyc – jakie
znaczenie dla duszy ma wielkoÊç penisa? Jedynie takie, ˝e zanik tego organu mo˝e staç si´ dla
niej okazjà do lepszego poznania siebie. W tym sensie to doÊwiadczenie mo˝na uznaç nawet za
rodzaj wyró˝nienia. Mo˝e ktoÊ chce daç mi tym samym znak? Hola, ch∏opcze, ˝y∏eÊ zbyt doczeÊnie,
zbyt pospiesznie i zbyt ch´tnie konsumowa∏eÊ gówno cywilizacji podawane ci jako najpo˝ywniejszy
pokarm. Spójrz, oto penis, którego ustanowi∏eÊ bogiem, na twoich oczach staje si´ niczym. 
Ale z drugiej strony – dywagowa∏ dalej – jak˝e ma poznaç siebie dusza zamieszkujàca w ciele
pozbawionym jednego z najwa˝niejszych organów, pozbawionym organu, który zapewnia nie
tylko cielesnà rozkosz, ale i prawdziwà, niewyimaginowanà ∏àcznoÊç z Drugim. Organem w
pewnym sensie transcendentnym. Taka dusza, podobnie jak cia∏o, jest nieszcz´Êliwa i u∏omna,
niezdolna do ˝ycia w pe∏nym tego s∏owa znaczeniu. 
Gruszczyc porzuci∏ samochód, porzuci∏ wszelkie dobra i sta∏ si´ kimÊ w rodzaju jurodiwego,
przemierzajàcego wioski, lasy i pola. Jedni przep´dzali go, inni witali posi∏kiem i dobrym s∏owem.
Nikomu jednak nie wyjawia∏ swej tajemnicy. 
Wkrótce po jego penisie nie by∏o Êladu. Pozosta∏a jedynie moszna, pos´pny baga˝, który magis-
ter Micha∏ Gruszczyc niós∏ przez kolejne lata swego nie∏atwego ˝ycia.



jak rozmna˝ajà si´ syreny
to doskonale znany fakt 
syreny rozmna˝ajà si´ przez fragmentacj´ p∏etwy

w momencie w którym ju˝ nie mogà znieÊç osobnoÊci 
(odwieczna prawda
brak drugiego jest gorszy ni˝ ból fizyczny)
biorà ostry kamieƒ odcinajà p∏etw´ i rwà na ma∏e kawa∏ki

i karmià je w∏asnym nasieniem zbieranym przez trzy tygodnie
(mieszanym z ∏uskami mieszanym z per∏ami)
i czekajà z nadziejà a˝ z któregoÊ fragmentu wyroÊnie inna syrena
(inny taki sam)
w pa∏acach z koralu wÊród p∏aszczek i oÊmiornic

w podobny sposób alchemicy tworzyli homunkulusy
ta wiedza ca∏kowicie zanik∏a i mówi si´ ˝e to tylko legenda

ale syrenom nikt nie powiedzia∏
kiedy powstaje jedna druga natychmiast umiera
(prastare prawa boskie czy natury)
i nie sà same tylko przez mgnienie skrzela
(skazane na osobnoÊç skazane na samotnoÊç)

tak w∏aÊnie rozmna˝ajà si´ syreny

Maciej



martwe zwierz´ta nie wró˝à
nic dobrego
to zaskakujàce jak wiele mo˝emy si´ dowiedzieç od naszych zwierz´cych przyjació∏

zastrzelone sarny jelenie ∏osie pozosta∏e patrzà w szklane kule
krzyczà idzie wojna b´dzie wielka rzeê
szkielety koni we wn´trznoÊciach ptaków widzà 
ból chorob´ Êmierç otwarte rany za∏amywanie ràk
ale najgorsze wieÊci majà rozjechane koty

mówià o powodzi

podobno widzia∏y w kartach nadchodzi deszcz
i nikt si´ nie uratuje

pami´taj ch∏opakudziewczyno
martwe zwierz´ta nie wró˝à nic dobrego

Skowera







Agnieszka K∏os
Gdzie jest panTrommler?
Na liÊcie lokatorów z 1988 roku pozosta∏o jedno nazwisko.
Trommler opuÊci∏ swoje mieszkanie nagle, pozostawiajàc
zakupy na stole. Na zdj´ciach opublikowanych we
„Frankfurter Allgemeine Zeitung”, lipskie mieszkanie
Trommlera budzi w m∏odych Niemcach groz´. Jak uda∏o mu
si´ prze˝yç bez artyku∏ów spo˝ywczych z Zachodu? 

Trommler6 budzi równie˝ rozbawienie. Jego mieszkanie porównywane jest do wspó∏czesnego
grobu Tutenchamona. Odkry∏a je ekipa remontowa, która wesz∏a do wolno stojàcego budynku po
wielu latach administracyjnych przepychanek. W Lipsku pustostanów jest wi´cej ni˝ zamieszkanych
domów. Ich rz´dy ciàgnà si´ wzd∏u˝ g∏ównych ulic miasta i wyznaczajà niepokojàcy, urbanistyczny
rytm. Po zmroku ∏atwo si´ tu zgubiç; bogato oÊwietlone centrum urywa si´ nagle i wciàga
pasa˝erów tramwaju w g∏´boki ciemny lej. Wykorzystali t´ sytuacj´ Turcy i Chiƒczycy, wynajmujàc
tu mieszkania za dwieÊcie euro. Reperowaniem upadajàcego miasta zaj´li si´ ostatnio urz´dnicy
europejscy, oferujàc studentom z zachodnich Niemiec darmowe studia. JeÊli student zdecyduje si´
zamieszkaç w Lipsku i jest to jego pierwszy adres zameldowania, otrzymuje gratis dwa semestry na
uniwersytecie. Oferta okaza∏a si´ nadzwyczaj skuteczna; do miasta Êciàgn´li nowi ludzie,
obdarzeni zachodnimi skojarzeniami. To w∏aÊnie z myÊlà o nich powsta∏y w mieÊcie knajpy nawià-
zujàce do historii DDR-u;
Cafe Puschkin i Cantona (http://www.cafecantona.com/index.php?menuid=1). M∏odzi zachodni
Niemcy pomogli miastu znaleêç drog´ do unijnych grantów. Dzi´ki realnemu wzrostowi liczby
mieszkaƒców, Lipsk mo˝e ubiegaç si´ o dofinansowanie dla upadajàcych du˝ych miast ze
wschodu. 

Trommler zniknà∏ ze swojego mieszkania nagle. Siedziba STASI mieÊci si´ niedaleko jego domu w
tak zwanym okràg∏ym budynku. Mieszkaƒcy Lipska mówili o nim Êciszonym g∏osem „dom bez kan-
tów”. Po upadku berliƒskiego muru ka˝dy z nich móg∏ wejÊç do Êrodka i sprawdziç czy faktycznie
w budynku klamki znajdujà si´ tylko z jednej strony drzwi. DziÊ w budynku mieÊci si´ najpopu-
larniejsze muzeum miasta, w którym mo˝na oglàdaç „Êwiat wed∏ug STASI” (http://www.runde-
ecke-leipzig.de/cms/Runde-Ecke-Leipzig-d.59.0.html). Na d∏ugich sto∏ach odtworzono detalicznie
ciàg pracy na poczcie, nie omijajàc biurka cenzora i czytelnika listów. Maszyny do mielenia niele-
galnej prasy, kartek pocztowych z wywrotowà treÊcià i akt wywiadu, przypominajà betoniarki.

Papier wypluty z nich po przemiale by∏ podobny do bloku z
betonu. Takimi klockami „betonowano” okoliczne lasy i
wysypiska Êmieci. Wi´êniów politycznych trzymano za kar´ w
metalowych kapsu∏ach, które przypominajà wanny. Podejrzany

6 Trommler w j´zyku niemieckim znaczy „ten, który gra na b´bnach,
b´bniarz”. Zdj´cia opublikowane w gazecie: http://www.faz.net/s/RubEC
1ACFE1EE274C81BCD3621EF555C83C/Doc~E22FD94725C3448A182
889BEE472F8E73~ATpl~Ecommon~SMed.html#FD11D1BEE81F427FA
17BE93F6D57ED09.



móg∏ w nich le˝eç na wznak lub w pozycji embrionalnej. Z
góry kapa∏a na niego zimna woda. Jednostajny rytm wody
po kilku dniach wzbudza∏ agresj´, a kropla spadajàca na
czubek g∏owy, sprawia∏a wi´cej bólu ni˝ uderzenie. W
szklanych gablotach odkryto asortyment do pods∏uchu;
atrapy kontaktów do pràdu, d∏ugopisów, etui do okularów,
szpilek do krawata. Potem kolejno; rzàd najmniejszych
kamer i aparatów fotograficznych maskowanych w waliz-
kach, ksià˝kach, parasolach. Atrybuty pomagajàce zatrzeç
lub zniekszta∏ciç to˝samoÊç agenta wzbudzajà w widzach
Êmiech. Sztuczne brody, wàsy, peruki ze sterczàcym niena-
turalnie w∏osem, plastikowe nosy, grube oprawki do szkie∏. Wielka paleta cieni do powiek dla ko-
biet agentek. Buty na wysokich obcasach. Stare przedmioty, które ktoÊ kiedyÊ dotyka∏ sprawiajà
wra˝enie obumar∏ych. Wszystkie zakurzone. W∏osy w perukach martwe jak w szklanych gablotach
muzeum Auschwitz – Birkenau. Na Êcianach muzeum w sekwencjach stop – klatek d∏ugie rz´dy
fotografii szpiegowskich. Obiektywy majà po kilka metrów. Dzisiaj u˝ywajà takich wy∏àcznie fotore-
porterzy sportowi i paparacco. Technika i zminiaturyzowane przedmioty, którà sprawdzili agenci na
w∏asnej skórze, przechodzà w nowe r´ce. Korzystamy z nich na co dzieƒ. Jakimi metodami i z
u˝yciem jakiej techniki pods∏uchujà nas wspó∏czeÊni agenci?  

Utrzymanie STASI kosztowa∏o paƒstwo wiele wysi∏ku i pieni´dzy. W pewnym sensie DDR p∏acàc na
rzecz utrzymania drogich s∏u˝b specjalnych, ˝ywi∏o znacznà czeÊç spo∏eczeƒstwa. DziÊ powszechnie
wiadomo, ˝e do ró˝nych jednostek wywiadu i kontrwywiadu STASI nale˝a∏a znaczna czeÊç
spo∏eczeƒstwa (wed∏ug raportu z 1990 roku z 17 milionów obywateli DDR oblicza si´, ˝e ok. 173 tys.
by∏o zarejestrowanymi konfidentami wywiadu). Szczególnie pr´˝nie dzia∏a∏a jednostka operacyjna o
kryptonimie „Linia 26”, której g∏ównym zadaniem by∏o Êledzenie, nagrywanie, fotografowanie oraz
przeglàdanie korespondencji. Du˝à popularnoÊcià cieszy∏ si´ te˝ wydzia∏ do walki z nielegalnymi
ucieczkami za granic´, w tym szczególnie na zachodnià stron´ berliƒskiego muru.7 Maszyny do
pods∏uchu, czyli tak zwane „szafy dozorujàce”, mog∏y Êledziç i rejestrowaç do dwudziestu rozmów
telefonicznych. Po 1952 roku „szafy” sta∏y si´
najwa˝niejszym narz´dziem kontroli obywateli.

Szafy pozosta∏y na miejscu. Ludzie zajmujàcy g∏ówne
stanowiska w STASI zmienili krzes∏a. Po kilku spektaku-
larnych ods∏onach metod dzia∏ania i pracy wywiadu,
które mia∏y miejsce w mediach, politycy niemieccy po
obu stronach niedawnego muru w Berlinie doszli do
porozumienia. Jak w czasach powojennej denazy-
fikacji spo∏eczeƒstwa niemieckiego i prób zarysowania
ostrego podzia∏u na Niemców „dobrych” i „z∏ych”,
zwyci´˝y∏ praktyczny zmys∏ oraz potrzeba szybkiej
odbudowy wschodu kraju. Komunistyczni Niemcy
wcieleni na mocy porozumienia z dnia 12 wrzeÊnia
1990 roku do Republiki Federalnej Niemiec, okazali
si´ poj´tni i pos∏uszni nowemu systemowi. Przesz∏oÊç
zamkn´li w szklanych gablotach (w Muzeum STASI w
samym Lipsku jest ponad 2,5 tys. eksponatów) i
wspania∏omyÊlnie wystawili na widok publiczny.

7 Za Wikipedià: „Jeszcze zanim stanà∏ mur berliƒski, powstrzy-
manie ucieczek z republiki by∏o wa˝nym zadaniem Stasi.
Kierownictwo SED nie mia∏o ˝adnych wàtpliwoÊci co do tego, ˝e
dalsze istnienie NRD jest mo˝liwe tylko wtedy, gdy wszelkimi
mo˝liwymi Êrodkami uda si´ powstrzymaç exodus ludnoÊci.” 



8 Przewrotnie na tle historii Lipska wyglàdajà losy agentów wywiadu  z zachodu. W terminologii wywiadow-
czej nazywano to miasto ich „stacjà koƒcowà”. Od 1967 roku w po∏udniowej cz´Êci miasta gilotynowano
z∏apanych, a od 1968 roku, na mocy nowej ustawy, zabijano ich nieoczekiwanym strza∏em w ty∏ g∏owy. Na
Arndtstrafle 48 egzekucje rozpoczyna∏y si´ o trzeciej w nocy lub o dziesiàtej rano. By∏o to jedyne miejsce
straceƒ na wschodzie. Skazanemu przys∏ugiwa∏ po˝egnalny list, którego nigdy nie wysy∏ano do rodzin.
Za∏àczano go po jego Êmierci do akt sprawy. Na kwadrans przed Êmiercià skazanemu wiàzano r´ce z ty∏u
i prowadzono go na miejsce kaêni. Tam ponownie oznajmiano wyrok Êmierci. Po jego wykonaniu zw∏oki

k∏adziono do trumny, którà zbijali pomocnicy. Nast´pnie przewo˝ono jà popularnym
samochodem Barkasem B1000 (http://de.wikipedia.org/wiki/Barkas) na po∏udniowy
cmentarz do krematorium, które dzia∏a do dziÊ. Jedynie pierwsze nazwiska zabitych
widniejà w ksi´dze spaleniskowej. Póêniej zabitych okreÊlano jako „anatomi´” lub
„odpad” i w ten sposób rejestrowano na cmentarzu. Przebieg ostatniej drogi i Êmierç
agenta utrzymywana by∏a w najwi´kszej tajemnicy. Opisywano jà jedynie w „Aktach
Âmierci”. W normalnych dokumentach ca∏à spraw´ fa∏szowano, wpisujàc nieprawdzi-
wy powód zgonu. Cz∏onkowie rodziny dowiadywali si´ o Êmierci swojego bliskiego
bardzo póêno, zawsze z podaniem zmyÊlonych okolicznoÊci. „Stacj´ koƒcowà”
opuÊci∏o w czasach DDR-u 64 agentów.

Historia STASI wzbudza w nich kontrowersje raz w roku za sprawà Êwi´ta
Zjednoczenia Niemiec, które ma miejsce 3 paêdziernika. Najpierw w
po∏udnie w szko∏ach i na uniwersytetach, a potem wieczorem, Niemcy po obu
stronach niedawnej granicy siadajà przed telewizorami, ˝eby po raz setny obej-
rzeç film Floriana Henckela von Donnersmarcka „˚ycie na pods∏uchu”. Oskar za
najlepszy film nie angielskoj´zyczny w 2007 roku dla re˝ysera zainteresowa∏ niewielu
Niemców. DziÊ wi´kszoÊç z nich zastanawia marnotrawstwo z czasów niemieckiego komu-
nizmu z jakim podchodzono do kliszy fotograficznych oraz papieru, rejestrujàc na nich
niemal ka˝dy ruch podejrzanego. Miliony niemieckich marek znalaz∏yby dziÊ z pewnoÊcià zupe∏nie
nowe ujÊcie. Tym bardziej, ˝e ró˝nice mi´dzy wschodem i zachodem sà wcià˝ kolosalne i widoczne
na pierwszy rzut oka. 

Lipsk ciàgnie swojà przesz∏oÊç z prawdziwà godnoÊcià, mimo ˝e w centrum nie pozosta∏o
wielu dawnych jego mieszkaƒców (starsi zostali przeniesieni do domów pogodnej staroÊci,
które znajdujà si´ w sàsiedztwie akademików uniwersyteckich na Arno Nitzsche Strafle).
DziÊ w centrum s∏ychaç znacznie cz´Êciej rozmowy Chiƒczyków, Turków, Rosjan i Czechów
ni˝ rodowitych Niemców. Rok 2009 wniós∏ nowe si∏y do walki o zachowanie niemieckiej
to˝samoÊci na wschodzie. Uznano, ˝e dwudziesta rocznica odzyskania przez wschód

wolnoÊci (http://www.stephaneisel.de/clubs/eisel/news/Leipzig_montagsde-
mo02.jpg) musi odbiç si´ g∏oÊnym echem w mediach. Wschodnie miasta nie
kryjà te˝, ˝e w hucznych obchodach odzyskania wolnoÊci szczególne miejsce
przypada turystom. To w koƒcu oni mogà przywieêç wyczekiwane przez wszyst-

kich euro. Na zachodzie krà˝à o braciach ze wschodu niewybredne ˝arty; mówi
si´ nawet, ˝e zostali tam jedynie nieudacznicy i starzy, dla których nadzieja na

wyjazd na zachód przysz∏a za póêno. CoÊ w tym jest; w lipskich firmach oraz upadajà-
cych fabrykach pracujà nie pogodzeni z rzeczywistoÊcià punki, anarchiÊci i feministki. Do

pracy przychodzà te˝ starsze kobiety, którym DDR zabra∏ m∏odoÊç i nie pozostawi∏ wiele
marek do prze˝ycia. GodnoÊç ratujà drobnymi pracami budowlanymi, sprzàtajàc, us∏ugujàc

w sklepach lub przeprowadzajàc m´czàce ankiety przez telefon. Lipsk zachowuje swoje pozory
wielkiej metropolii na wschodzie. W tramwajach zbli˝ajàcych si´ do centrum rozlegajà si´ komu-
nikaty w j´zyku angielskim i francuskim z informacjà o przesiadkach dla wyimaginowanych turys-
tów. Dla porównania; w prawdziwej metropolii zjednoczonych Niemiec – Berlinie, jedynie na dwor-
cu g∏ównym us∏yszy si´ j´zyk angielski i to w kontekÊcie zapowiadanej stacji.      

UroczystoÊci zwiàzane z Pokojowà Rewolucjà 1989 roku, podczas której to w∏aÊnie
mieszkaƒcy Lipska jako pierwsi w historii powiedzieli w∏adzy komunistycznej „doÊç”,8
majà trwaç w mieÊcie kilka dni. Zaplanowano, ˝e jej kulminacjà b´dzie otwarcie wys-
tawy w dawnym budynku STASI, którà zatytu∏owano po prostu: „Lipsk na drodze



Pokojowej Rewolucji”. Na wystawie b´dzie mo˝na zobaczyç
fotografie, które obieg∏y Êwiat, ods∏aniajàc kawa∏ek perspektywy
zza ceglanego muru. Archiwalne fotografie wykonane przez ama-
torów i fotoreporterów „po oficjalnej pracy”, nie wzbudzajà w
nikim specjalnego sentymentu. Odnajduje si´ na nich zaledwie
garstka tych, którzy intonowali pod koÊcio∏em Âw. Miko∏aja: „To my
jesteÊmy narodem”, a dziÊ uskrzydlajà niedawne „imperialistyczne
kr´gi” na zachodzie. Min´∏o dwadzieÊcia lat od przyjaznej,
dobrotliwej rewolucji, którà rozpocz´∏o Êrodowisko wiernych z
koÊcio∏a Êw. Miko∏aja, kierowanego twardà r´kà ksi´dza o jak˝e
jednoznacznie brzmiàcym nazwisku: Christian Führer. DziÊ po
tamtych ludziach nie pozosta∏ Êlad, mimo ˝e w historycznej roz-
grywce na ulic´ wysz∏o ponad siedemdziesiàt tysi´cy mieszkaƒców miasta. Gdyby dobrze poszukaç
wÊród pustostanów zalegajàcych w mieÊcie, mo˝na by ∏atwo odnaleêç niejedno mieszkanie
Trommlerów, obywateli, którzy nie doczekali si´ wyzwolenia. Nie doczekali, mimo ˝e do ca∏kowitej
wolnoÊci zabrak∏o im zaledwie kilka miesi´cy. Gdzie dziÊ przebywa pan Trommler, wÊród jakich
kr´gów nieba lub piek∏a przyjdzie mu Êwi´towaç utrat´ swojego domu? Pozostanie tajemnicà.

Socjologowie nie zajmujà si´ zjawiskiem powrotów Niemców na wschód. Znacznie wi´cej uwagi
poÊwi´cili w ostatnich dwudziestu latach fenomenowi ucieczki na zachód (najpierw z perspektywy
wielkiego exodusu z DDR-u, a potem ekonomicznej pogoni za dobrobytem). Tymczasem na
wschód przyje˝d˝ajà dwudziestolatkowie w poszukiwaniu utraconej to˝samoÊci niemieckiej. Starajà
si´ (poza kontekstem proponowanych przez w∏adze miasta ulg na studia i taƒsze mieszkania),
spojrzeç „zdrowym okiem” na spustoszenie mentalne, jakiego dokona∏ pora˝ajàcy podzia∏
paƒstwa na pó∏. Czy dwie, nie pasujàce do siebie cz´Êci bliêniaczego uk∏adu, znajdà wreszcie
drog´ do ca∏kowitego porozumienia? M∏odzi Niemcy z zachodu nie kryjà swojej powierzchownej
fascynacji Wschodem, wschodem mitycznym, rozciàgajàcym si´ gdzieÊ poza perspektyw´
doÊwiadczeƒ ich rodziców, ale zahaczajàcych o bolesnà przesz∏oÊç dziadków. Powracajàcy studiu-
jà dwa kierunki (w tym najcz´Êciej obowiàzkowe nauki polityczne) i gromadzà gad˝ety z epoki
„soc”. DziÊ obok knajp z wystrojem DDR-owskim najwi´kszà popularnoÊcià cieszà si´ fotografie
ods∏aniajàce ˝ycie codzienne po wschodniej stronie. Pchle targi, antykwariaty oraz galerie, które
sprzedajà pocztówki i fotografie z epoki, cieszà si´ wÊród nich najwi´kszà popularnoÊcià. Fakty i
doÊwiadczenia z przesz∏oÊci zdajà si´ nie mieç specjalnego znaczenia. Liczy si´ po∏ysk znaczków i
medali przyznanych przodownikom pracy. Wschód w tym kontekÊcie wydaje si´ jedynie pretekstem
do podj´cia rozmowy utrzymanej w tonie ˝artobliwym i pogodnym. Jak mo˝na traktowaç powa˝nie
wschód? – zapyta∏a studentka z zachodu w publicznej debacie o przesz∏oÊci komunistycznej
Niemiec – skoro ich dorobek to jedynie literatura socrealistyczna. Nie przeszkadza to Êwi´ciç
tryumfy Rogerowi Melisowi, urodzonemu w 1940 roku po zachodniej stronie berliƒskiego muru.
Starszy pan z doÊç dobrym skutkiem wykonywa∏ swoje fotografie po obu stronach muru, zanim
zdecydowa∏ si´ ostatecznie pozostaç na
wschodzie. W 1969 roku za∏o˝y∏ wraz z
apologetà wschodniego Berlina, Arno
Fischerem, grup´ fotograficznà „Prosto”
(Direkt) i zajà∏ si´ dokumentowaniem
codziennych zwyczajów ludzi obarczo-
nych niecodziennymi troskami ˝ycia w
re˝imie. Powsta∏y Êwietne zdj´cia, które
do dziÊ interesujà wszystkich Niemców
bez wzgl´du na gruboÊç portfela i
miejsce zamieszkania. 

W 2007 roku zdj´cia Melisa pojawi∏y si´
w Lipsku, nadajàc kolejnym obchodom



odzyskania wolnoÊci szczególne znaczenie.
Powróci∏y sentymenty i ciep∏e wspomnienia oraz
pierwsze artykulacje t´sknoty za tym, „co by∏o, a
ju˝ nie wróci”. Niemcy ze wschodu po raz pierw-
szy publicznie skomentowali swoje „wcielenie”
do RFN. Trauma, koszmar, nieporozumienie,
niezrozumienie, to tylko niektóre s∏owa
okreÊlajàce ich ówczesne uczucia. Âwiat nie
czeka∏ na opini´ zwyk∏ego cz∏owieka, który
zdoby∏ sobie miejsce na wszystkich fotografiach
Melisa. Czy to w∏aÊnie decyduje o wielkiej popu-
larnoÊci fotografa? „Der Tagesspiegel” znajduje
w∏asnà interpretacj´ tego zjawiska. W jednej z
recenzji lipskiej retrospektywy (wydano w
mieÊcie przy tej okazji album zatytu∏owany: „W

cichym paƒstwie. Fotografie z lat 1964 – 1989”), krytyk napisa∏, ˝e warsztat Melisa osadza si´ na
dwóch kamieniach milowych Êwiatowej fotografii; surowoÊci i detalicznoÊci Augusta Sandera oraz
wra˝liwoÊci i ckliwoÊci Henri Carter – Bressona. Wk∏adem osobistym Melisa ma byç – wed∏ug kry-
tyka – bystroÊç jego spojrzenia na codziennoÊç (http://images.google.com/imgres?im-
gur l=ht tp://www.dock11-ber l in .de/T i te l%2520Mel i s%2520neu400.GIF&imgre-
f u r l=h t t p : / /www.dock11-be r l i n .de /p re s se roge rme l i s . h tm l&usg=__ IRc IVHop-
Ci2TvoDaT3KsyBprZ4Y=&h=452&w=400&sz=55&hl=pl&start=5&tbnid=W82xLAV_0BM-
jM:&tbnh=127&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3DRoger%2BMelis%2B-%2BIn%2Be-
i nem%2Bs t i l l e n%2BLand .%2BFo tog ra f i en%2Baus%2Bde r%2BDDR%26h l%3Dp
l%26lr%3D%26sa%3DG).

Wybrani Niemcy wierzà we wschód. Przyje˝d˝ajà tu w
poszukiwaniu DDR-owskiego orientu, sensu ˝ycia
zagubionego w szponach kapitalizmu, leniwych chwil
w centrach opuszczonych miast. W Lipsku nie ma
ulicznych korków, niedaleko akademików, pr´˝y si´ w
s∏abym wiosennym s∏oƒcu pomnik sowiecki,
zakoƒczony czerwonà gwiazdà. Niemcy nie u˝ywajà
si∏y przy zmianie dekoracji historycznych; czekajà z
w∏aÊciwà sobie flegmà i odgórnym nakazem, a˝
epoka minie. Zachodni Niemcy (g∏ównie studenci)
namawiajà kolegów na Lipsk, bo jest w ich mniema-
niu tani (w rzeczywistoÊci ceny artyku∏ów spo˝ywczych
i us∏ug sà dro˝sze o 50 centów ni˝ w Berlinie).

Najwa˝niejsze dla epoki pokojowej rewolucji budynki w centrum; koÊció∏ Êw. Miko∏aja, Plac
Augusta, Promenada, siedziba STASI, Êwiecà dziÊ pustkami. ˚ycie przenios∏o si´ na Karl Liebknecht
Strafle do kamienic dawnych hipisów. Kolorowy tynk z rysunkami kwiatów kryje ich zaniedbanie.
W piwnicach urzàdzili si´ w∏aÊciciele knajp, kawiarni i handlarze owocami. To w∏aÊnie tutaj na
swoje pierwsze randki umawiajà si´ Niemcy zachodni ze wschodnimi. Równie˝ geje i lesbijki,

smakujàcy swojà „egzotyk´”. Lipsk polubili alterna-
tywni z przemys∏owych miast zachodnich Niemiec.
Wybrali drog´ awaryjnà; pozorna emigracja poz-
woli∏a im uniknàç schematu, wed∏ug którego ˝yliby w
swoich miastach – mieszkanie na sk∏otach
wyposa˝onych w najnowszy sprz´t AGD, praca w
oÊrodkach dla prawdziwych uchodêców. Alternatywni
z zachodu wype∏nili swoje ˝ycie baÊniami z epoki



DDR-u; w ortalionowe kurtki „soc” wpi´li dyskretnie znaczek z Dziadkiem Piaskowym, po mieÊcie
poruszajà si´ na starych rowerach. Mo˝na im wcisnàç ka˝dà rzecz, byle pochodzi∏a z „epoki”.
Zap∏acà za nià dwa razy wi´cej. Zachodni ˝yjà syto i bezpiecznie. Rodzice (ich prywatny ABS)

zap∏acili za to wszystko w ramach wyrównywania ró˝nic gospodarczych. Ich dzieci
traktujà wi´c wyjazd na wschód jak przygod´ i podró˝ do nieznanego kraju, z tà

dobrà ró˝nicà, ˝e nie muszà uczyç si´ obcego j´zyka. Czy w∏aÊnie tak,
Niemcy przed dwudziestu laty, którzy protestowali pod koÊcio∏em Êw.

Miko∏aja, wyobra˝ali sobie „dialog”? Tym w∏aÊnie s∏owem
próbowa∏a ich uspokoiç ówczesna w∏adza. To s∏owo powitali

na pierwszych stronach gazet tu˝ po akcie zjednoczenia.
Anschluss Niemiec sta∏ si´ wówczas nieodwracalnym

mi´dzynarodowym faktem.9

S p e c j a l n e
podzi´kowania dla
Joanny K∏os za
pomoc w t∏umaczeniu
niemieckich tekstów. 

9 W kontekÊcie historii Niemiec zjawisko
„przy∏àczenia” brzmi jednak niepokojàco.

Zw∏aszcza na tle wypowiedzi samego
Adolfa Hitlera, który „dobrowolne”

po∏àczenie z Austrià argumentowa∏:
„Niemiecka Austria musi wróciç do

wielkiego niemieckiego kraju-
matki, i to nie z powodów
gospodarczych. Nie i jeszcze
raz nie! Nawet gdyby z tego

punktu widzenia ponowny
zwiàzek by∏ oboj´tny - a
nawet wtedy, gdyby by∏

szkodliwy - musi nastàpiç.
Wspólna krew domaga si´
wspólnej Rzeszy“. 



Maria Cyranowicz ccooÊÊ  nnaa  rrzzeecczzyy  ww  ssmmaakkuu
Dla Roberta Tekielego ca∏a Pot´ga smaku [z tomiku Nibyt] streszcza si´ w jednym s∏owie

rozbitym na dwa wyrazy: 
ppoott´́ggaa  ssmmaakkuu
spraw
iedliwoÊç

Czy jest to ta sama Pot´ga smaku, o której pisa∏ Zbigniew Herbert w swoim wierszu? I tak, i nie.
W∏aÊciwie to j e d n o c z e Ê n i e „tak” i „nie”. Ponadto, pomi´dzy tym „tak” i „nie” znajduje si´ te˝ „i”,
które symbolizuje trzecie wyjÊcie – z kleszczy „tak” i „nie”. Pot´ga smaku Tekielego bowiem wyznacza
co najmniej t r z y  Ê c i e ˝ k i interpretacji „dwuwyrazowego” s∏owa „spraw/iedliwoÊç”. 

Zacznijmy od etymologii, która tutaj zosta∏a zdeformowana. SprawiedliwoÊç to rzeczownik
abstrakcyjny powsta∏y od przymiotnika sprawiedliwy za pomocà przyrostka -oÊç. Przymiotnik sprawie-
dliwy nale˝y do grupy przymiotników tzw. sk∏onnoÊciowych, o czym Êwiadczy formant -liwy.
Sprawiedliwy pochodzi od s∏owa prawda, które powsta∏o od przymiotnika prawy, jak podaje s∏ownik
Brücknera. J´zykowa definicja s∏owa sprawiedliwy brzmi: sk∏onny do prawdy (etymologicznie:
wywodliwy z prawdy). SprawiedliwoÊç zatem to nazwa cechy cz∏owieka sprawiedliwego. Rozbicie
s∏owa na dwa wyrazy nie przywraca pierwotnego znaczenia s∏ów, które, jak sugeruje Tekieli, sk∏adajà
si´ na znaczenie wyrazu. Nie mamy tu wi´c do czynienia z Norwidowskim „ko∏o-wrotem”, ale z tzw.
fa∏szywà etymologià. 

„Spraw/iedliwoÊç” mo˝na rozumieç trojako, ale g∏ówne kierunki lektury sà dwa: od pierwszego
wersu do drugiego „spraw jedliwoÊç” i na odwrót, „jedliwoÊç spraw” (przerzutnia, powodujàc rozbicie
wyrazu, sprawia, ˝e samog∏oska „i” jest czytana jako „j”). 
11.. Pot´ga smaku stanowi redefinicj´ poj´cia „sprawiedliwoÊç” przedstawionego jako „jedliwoÊç spraw”,
gdzie „jedliwoÊç” to „zjadliwoÊç” rozumiana nie frazeologicznie jako „z∏oÊliwoÊç” (o sposobie – zjadli-
wie znaczy z∏oÊliwie), lecz leksykalnie jako „przydatnoÊç, zdatnoÊç do jedzenia”. Natomiast „spraw”
nale˝y postrzegaç jako przydawk´ dope∏niaczowà okreÊlajàcà „jedliwoÊç” [jedliwoÊç (czego?) spraw].
„Spraw/iedliwoÊç” wi´c jako metafora dope∏niaczowa „jedliwoÊç spraw” t∏umaczy si´ nast´pujàco:
sprawiedliwoÊç to jedliwoÊç: przyjmowalnoÊç, akceptowalnoÊç, adekwatnoÊç, odpowiednioÊç, godnoÊç
– spraw: rzeczy, racji, idei, prawdy. Na tym polega te˝ poniekàd rzeczywistoÊç – „wistoÊç rzeczy”, czyli
ich widzenie, jakoÊç, smak. Tak si´ przedstawia wiersz, jeÊli potraktowaç go jako równowa˝nik zdania
pojedynczego stanowiàcego konstatacj´, stwierdzenie. 
22..  Pot´ga smaku odwo∏uje si´ bezpoÊrednio do wiersza Herberta i przedstawionej tam „sprawy smaku”,
„w którym sà w∏ókna duszy i chrzàstki sumienia”. „Spraw/iedliwoÊç” jest wi´c „sprawà smaku”, mówi
przewrotnie Tekieli, zrównujàc s∏owa „smak” i „jedliwoÊç”. W zasadzie, to znaczenie „smaku” jako
„przyzwoitoÊci, hartu ducha, odwagi, wiernoÊci sobie”, które u Herberta zosta∏o poprzez kontekst sytu-
acyjny wiersza podniesione do rangi symbolu i wzmocnione s∏owem „pot´ga” – u Tekielego zostaje zi-
gnorowane, a nawet obrócone wniwecz. „Sprawa smaku” staje si´ na powrót „rzeczà gustu”, kiedy przy-
wo∏aç zasadnicze skojarzenia s∏owa „jedliwy” – „smaczny, smakowity”. „SprawiedliwoÊç”, która dla
Herberta by∏a wy∏àcznà normà etycznà, dla Tekielego staje si´ „sprawà smaku, gustu”, oznacza tak˝e
swobod´ interpretowania postaw i faktów, a nawet dowolnoÊç czy wr´cz anarchi´. W tym uj´ciu wier-
sz nale˝y czytaç jako równowa˝nik zdania pojedynczego, wyra˝onego w trybie o z n a j m u j à c y m ,
w∏aÊciwie oznajmiajàcym zmiany zachodzàce w rozumieniu istotnego s∏owa „prawda”.
33.. Pot´ga smaku jest ironicznym wezwaniem do weryfikacji dawnego poj´cia „sprawiedliwoÊci”, której
zdaje si´ wymagaç zmieniona rzeczywistoÊç. „Spraw/iedliwoÊç” nale˝y wtedy odczytaç jako zdanie
pojedyncze w trybie rozkazujàcym, gdzie „spraw” jest czasownikiem w liczbie pojedynczej, w drugiej
osobie, w trybie rozkazujàcym, wyst´pujàcym w funkcji orzeczenia czasownikowego, a „iedliwoÊç”
rzeczownikiem w funkcji dope∏nienia bli˝szego [spraw! (co?) jedliwoÊç]. Takà interpretacj´ syntakty-
cznà umo˝liwia homonimia brzmieniowa ró˝nych postaci fleksyjnych leksemu „spraw”.

Niepostawienie przez autora wykrzyknika na koƒcu ostatniego wersu
mo˝na wyt∏umaczyç tym, ˝e Tekieli w swoich wierszach w ogóle nie
stosuje znaków przestankowych, aby uruchomiç mechanizmy
rzàdzàce polisemià wyrazów. Dzi´ki temu lektura jego wierszy jest
samostanowiàcà si´ interpretacjà w obr´bie odczytywanych wyrazów
i relacji zachodzàcych pomi´dzy nimi. Dlatego te˝ struktura jego
poezji jest dynamiczna, tekstualnie niejednoznaczna i migotliwa
znaczeniowo. W tej trzeciej mo˝liwoÊci interpretacyjnej



najwa˝niejsze jest pytanie o podmiot sprawczy wyra˝onej w trybie rozkazujàcym czynnoÊci, czyli o to,
KTO ma „sprawiç jedliwoÊç” – to znaczy ustanowiç (nowà?) sprawiedliwoÊç lub nowe warunki, na
jakich ma ona nadal si´ „sprawowaç”, w domyÊle dziaç lub funkcjonowaç w spo∏ecznej ÊwiadomoÊci.
Je˝eli wziàç pod uwag´ specjalne nawiàzanie do utworu autora Raportu z obl´˝onego miasta, wiersz
Tekielego mo˝e byç wyzwaniem rzuconym poetyckiemu autorytetowi Herberta. JeÊli natomiast
podà˝ymy tropem prowadzàcym do t r z e c i e g o  w y j Ê c i a , oka˝e si´, ˝e sam czytelnik zostaje tu
wezwany do tablicy. W rzeczywistoÊci, która zacz´∏a cierpieç na atrofi´ autorytetów, a takà wydawa∏a
si´ byç poetom sytuacja w Polsce na poczàtku lat 90., sprawiedliwoÊç, razem z innymi wartoÊciami i
ideami, utraci∏a swojà zawartoÊç symbolicznà, stajàc si´ jednoczeÊnie poj´ciem tyle˝ pe∏nym, co
pustym. Stàd zwrot do czytelnika „spraw (sobie sam) jedliwoÊç” jest w pe∏ni uprawnionà i usprawiedli-
wionà reakcjà poety na ten – dosyç chwiejny ówczeÊnie – stan rzeczy. Âwiadczy przy tym zarówno o
dobrym wyczuciu sytuacji przez Tekielego, jak i o jego przekonaniu o ca∏kowicie indywidualnej racji.  

Jak wynika z trojakiej interpretacji Pot´gi smaku Tekielego, mno˝enie mo˝liwoÊci interpretacji,
nak∏adanie na siebie znaczeƒ lub ich zderzanie by∏o adekwatne w sytuacji, gdy literatura ma∏ymi
kroczkami, powoli wychodzi∏a z apatii wywo∏anej „biegunkà” poglàdów. 
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rroozzmmoowwaa  rree llaacc jj ii   KKooppyy tt   ––   GGóórraa  ––   GGuullaa  ––   KKaasspprrzzaakk  

II ..

MMiicchhaa∏∏  KKaasspprrzzaakk:: To kogo na rozruch? Szczepana?
BBeeaattaa  GGuullaa:: To powiedz mo˝e, na czym polega ten projekt dziewi´tnastu wierszy.
MK: I skàd ta wolta: przejÊcie od projektu, jaki realizowa∏eÊ w „Mo˝esz czuç si´ bezpiecznie”,
b´dàcego jakàÊ grà z tekstowoÊcià rzeczywistoÊci i demaskacjà wielorejestrowoÊci j´zyka (reklamy,
mediów, sztuki, koÊcio∏a, itp.), do takiego doÊç bezpoÊredniego sposobu wyrazu pewnych kulturo-
wych treÊci w „Sale sale sale”?
SSzzcczzeeppaann  KKooppyytt:: Szczerze mówiàc, tamte wiersze okaza∏y si´ w recepcji niemal zupe∏nie niezrozu-
mia∏e: za szybkie, za bardzo „moje”, wi´c pomyÊla∏em, ˝e jeÊli nowa ksià˝ka b´dzie tak literalnie
bardziej przyst´pna, to mo˝e te wiersze skuteczniej przemówià do tej garstki odbiorców poezji. Na
zasadzie: CoÊ tam wczeÊniej te˝ mia∏em do powiedzenia, ale teraz to powiedzia∏em..., znaczy, nie
to samo, oczywiÊcie, bo nie by∏oby sensu tego powtarzaç, ale wydaje mi si´, ˝e wyrazi∏em si´ teraz
po prostu jaÊniej, czytelniej. A dziewi´tnaÊcie nie dlatego, ˝e Wis∏awa Szymborska napisa∏a
dziewi´tnaÊcie wierszy i si´ o tym dowiedzia∏em i jà uprzedzi∏em, tylko po prostu tyle wartoÊciowych
tekstów, niedublujàcych si´ pomys∏ów, w ciàgu dwóch i pó∏ roku si´ uzbiera∏o. Jak chcia∏em, ˝eby
by∏y bardziej zrozumia∏e, uk∏ada∏em je w taki sposób, ˝e si´ wydajà pisane po ró˝ewiczowsku. Ale
chyba nie wszystkie do koƒca odbiegajà od tych z wczeÊniejszych tomów.
MK: W∏aÊnie, mam w zwiàzku z tym pewien problem lekturowy z „Sale sale sale” – mniej wi´cej
do po∏owy tego tomiku te teksty jawià mi si´ jako g∏´boko dialektyczne, refleksyjne i tak dalej, a
od pewnego momentu, mniej wi´cej od utworu „Dzia∏ promocji”, jakby zmienia∏y dykcj´ na
nieco... atrakcyjniejszà?
SzK: Nie jest tak do koƒca, to znaczy, wydaje mi si´, ˝e coÊ si´ dzieje od „Times New Roman”
raczej, ale nie wprowadza∏bym tu ˝adnej cezury wewn´trznej. Chronologia lektury te˝ nie jest
szczególnie istotna. Wydaje mi si´, ˝e ró˝nica polega tylko na tym, ˝e na pierwszy rzut oka i ucha
wczeÊniejsze wiersze w tomiku mogà si´ wydawaç nierytmiczne, a te póêniejsze z kolei sà u∏o˝one
tak, aby wydawa∏y si´ rytmiczne, i poprowadzone poniekàd troch´ mniej „màdrze” i „z wysokoÊci”.
Choç zrobi∏em to troch´ specjalnie, dbajàc o dêwi´cznoÊç zakoƒczenia. Chodzi∏o mi o przyjem-
noÊç lektury.
BG: A dlaczego taki tytu∏, o co chodzi z tà wyprzeda˝à?
SzK: Jak sobie pomyÊla∏em, ˝e mam tylko dziewi´tnaÊcie tekstów, no to to ju˝ wyprzeda˝, wietrze-
nie magazynu, no i czekam na jakiÊ nast´pny wiatr, nast´pny odcinek...
MK: My to odczytywaliÊmy jako „wyprzeda˝ idei”.
SzK: A powa˝nie: pomyÊla∏em, ˝e robi´ ksià˝k´, i zastanawiajàce by∏o dla mnie: w∏aÊciwie, po
co? Mam problem, czy z tymi tekstami w ogóle do kogokolwiek mo˝na trafiç, bo na przyk∏ad nie
b´dà atrakcyjne pod wzgl´dem estetycznym - nie ma tam za du˝o jakichÊ toposów m∏odoliterac-
kich czy jakichÊ otwarcie buntowniczych, sprzedajnych fajnych postaw. I mo˝e sam tytu∏
wymyÊla∏em na takiej w∏aÊnie zasadzie, ˝eby próbowa∏ on przyciàgnàç czytelnika, co zresztà
wyda∏o mi si´ takie ironiczne i autoironiczne – ˝e wszyscy mnie b´dà pytali, jak to nale˝y czytaç.
BG: A co do tego „Sale sale sale” czytanego literalnie?
SzK: Tu ju˝ mój wewn´trzny krytyk mówi, aby nie odpowiadaç na to pytanie, ale te˝ tak mo˝na
ten tytu∏ przeczytaç i pewnie coÊ to powie. Mi si´ tutaj przypomina sytuacja, jak chodz´ po mieÊcie

i w tych wyprzeda˝owych dniach, czyli ostatnio niemal codzien-
nie, i widz´ takie puste, du˝e powierzchnie z napisem „Sale sale
sale”, i myÊl´: o, ja pierdol´! 

MK: Czy mo˝na o tych wierszach powiedzieç, ˝e one reprezen-
tujà Êwiatopoglàd lewicowy? 
KKoonnrraadd  GGóórraa:: Szczepan, nie odpowiadaj!
SzK: Ja w tym tomiku zadaj´ takie pytanie: co w∏aÊciwie znaczy
lewicowoÊç? I pozostawiam jakby spraw´ otwartà... 



MK: W∏aÊnie, twoja ksià˝ka mno˝y pytania, natomiast nie proponuje na nie jakby odpowiedzi. Nie
widaç tu jednego spójnego systemu interpretacji Êwiata... 
SzK: No bo jeÊli si´ zna odpowiedzi, jeÊli si´ par´ rzeczy przemyÊla∏o co do swojej postawy wobec
Êwiata, jak si´ poÊwi´ci∏o temu par´ lat studiów, bo nie ukrywam, ˝e te teksty powstawa∏y równo-
legle z mojà pracà magisterskà...
MK: O czym?
SzK: Praca magisterska, którà obroni∏em w poniedzia∏ek, nosi tytu∏: „Filozofia polityczna Karola
Marksa w zwierciadle krytyki Karla Poppera i w Êwietle interpretacji Ètienne Balibara”. I stàd
próbuj´ si´ w swoich wierszach zastanowiç, czym jest ta lewicowoÊç. Nie odnoszàc si´ bezpoÊred-
nio do tomiku, ale do takich prostych wniosków z jakichÊ tam rozwa˝aƒ, mo˝na powiedzieç, ˝e ist-
nieje lewicowoÊç filozoficzna oraz lewicowoÊç ta pragmatyczna, ukuta przez histori´ ruchu i partii,
odnoszàca si´ do jakiejÊ tradycji. Moim zdaniem nie majà one ze sobà nic wspólnego, czy te˝ –
majà, ale tylko na powierzchni, rzadziej w s∏owniku. I skoro zastanawia mnie lewicowoÊç, a nie
prawicowoÊç na przyk∏ad, to pewnie, niech b´dzie, ˝e te wiersze sà lewicowe, ale pozostawiam to
wszystko do indywidualnych rozstrzygni´ç lekturowych. Ja mam swoje wnioski, ale nie musz´ si´
nimi dzieliç. To by∏oby troch´ nie w porzàdku...
MK: Ale˝, podziel si´! Powiedz o swoim Êwiatopoglàdzie teraz....
SzK: O, kurcze!
BG: W koƒcu jesteÊ ulubionym poetà Igora Stokfiszewskiego!
SzK: Tak, tak, s∏ysza∏em...
BG: I w swoim nowym tomiku spe∏niasz poniekàd jego marzenie o takiej poezji dla czytelnika,
która jest prosta, która mu pewne rzeczy w sposób bezpoÊredni
wyjaÊnia.
SzK: No w∏aÊnie nie wiem, czy ja do koƒca wyjaÊniam, no i te˝
nie wiem, czy on akurat to postuluje. Z jego postulatami by∏o tak,
oko∏o dwóch i pó∏ roku temu, ˝e mo˝na by∏o zrozumieç, i˝ jemu
chodzi o j´zyk krytyki, a nie o literatur´, i tym si´ ta ca∏a kon-
strukcja broni∏a. Kiedy zaczyna∏em pisaç te wiersze, czy te˝ kiedy
gromadzi∏y mi si´ jakieÊ teksty, i ju˝ wiedzia∏em, ˝e b´dzie to taka



bardziej traktatowa robota ni˝ fast writingowo-poetycka, to ze zdzi-
wieniem us∏ysza∏em, na Poznaniu Poetów, ˝e on jednak nie by∏ tak
do koƒca zdecydowany, o co mu naprawd´ chodzi∏o. Przyzna∏ w
dyskusji, co prawda, ˝e mia∏ na myÊli j´zyk krytyki, ale nie wiem, czy
nie zrobi∏ tego troch´ przyparty do muru. Wydaje mi si´, ˝e jeÊli
chodzi tu o jakàÊ nowà poezj´, o jakiÊ nowy j´zyk, to niekoniecznie
w∏aÊnie o ten czytelny. No bo jeÊli Stokfiszewski pisa∏ o Pasewiczu i
Dyckim, no to sorry; ˝eby wyczytaç stamtàd jakieÊ czytelne postawy
Êwiatopoglàdowe, trzeba naprawd´ nieêle poszperaç w tych
autorach. 
KG: Sorry, ˝e ci przerw´ na moment, ale na przyk∏ad Wiedemann
twierdzi, ˝e Pasewicz to bardzo czytelny, u˝yteczny dla lewicy poeta.
MK: Choç Pasewicz sam o sobie chyba tak nie twierdzi?
SzK: Pasewicz o sobie tak nie twierdzi, choç mo˝e kiedyÊ, ale tak
bardziej dla jaj, wykorzystywa∏ takà socjalistycznà estetyk´.
KG: „Drobne, drobne”! – „Sale sale sale”!
SzK: Eh...
MK: Te poznaƒskie tytu∏y! A co jest na twojej ok∏adce, bo to takie nie
doÊç oczywiste?
KG: Sos pomidorowy?
SzK: Mnie si´ wydaje, ˝e to sà jakieÊ na∏o˝one na siebie farby, nato-
miast bardzo mi zale˝a∏o – a mia∏em lekki wp∏yw na t´ ok∏adk´ –
˝eby ten napis by∏ taki du˝y. Mia∏ byç te˝ estetyczny, ale wyszed∏
troch´ mniej estetyczny. Co do innych propozycji – Piotrek potrak-
towa∏ moje sugestie doÊç dos∏ownie i projekty przypomina∏y... no,
gazetk´ Makro. 
BG: Twoja ok∏adka wyglàda troch´ jak kontynuacja, czy konsek-
wencja ok∏adki tomiku Konrada Góry – tak jakby jego koktajl
mo∏otowa zosta∏ rzucony.
MK: No dobra, uproÊci∏eÊ powa˝nie form´, zrezygnowa∏eÊ z her-
metyzmu, aby dotrzeç do jakiejÊ wi´kszej grupy odbiorców, jak sam
wspomnia∏eÊ – co chcesz im w takim razie powiedzieç?
SzK: Nie no... no wiesz... no nie wiem... to jest w ogóle nie fair;
dlaczego zadajesz mi takie pytanie?! JeÊli wiersze sà proste to
dlaczego w ten sposób zadajesz pytanie? I jeÊli jeszcze mam si´
zgodziç z tym, co przed chwilà powiedzia∏em troch´ przekornie...
MK: Bo chodzi mi tu o takie podejÊcie do literatury, kiedy ona jed-
nak zaczyna dzia∏aç, rezonowaç w jakiejÊ realnej przestrzeni...
SzK: Nie, nie, nie! Ja nie wierz´, ˝e literatura dzia∏a w sposób
bezpoÊredni, zupe∏nie nie wyobra˝am sobie, ˝ebyÊmy mieli rok
szeÊçdziesiàty ósmy i ˝eby zacz´to wypisywaç na murach jakieÊ
has∏a z tej ksià˝ki itd. Sorry... Ja w to nie uwierzy∏em w przypadku ˝adnej literatury. Wierz´, ˝e jakiÊ
tam oddêwi´k mia∏o pisarstwo Marksa, ale nie poezja. I pewnie nigdy nie b´dzie mia∏a. Tylko ja
nad tym nie ubolewam w tym momencie. SzeÊçset egzemplarzy nak∏adu nie ma w ogóle

mo˝liwoÊci jakiegokolwiek oddzia∏ywania. Ja mog´ sam oddzia-
∏ywaç, bo gdzieÊ pojad´, zaprosicie mnie wy i coÊ opowiem, tyle
˝e to wszystko b´dzie odbywa∏o si´ na skal´ takà... kameralnà.
Mikro. Forma tych wierszy jest bardziej przezroczysta, ale to nie
znaczy, ˝e te teksty same w sobie sà w jakiÊ sposób prostsze.
One sà po prostu inne, bo nie chc´ w tym momencie
wartoÊciowaç i pozostawiam to czytelnikom, i jakoÊ inaczej
dzia∏ajà.



BG: Stokfiszewski w swoim pos∏owiu do waszej antologii „S∏ynni i Êwietni” przepowiada∏, ˝e to
dykcja – ju˝ nie chc´ mówiç lewicowa, mo˝e lepiej – zaanga˝owana za chwil´ b´dzie dominujà-
ca. Istotnie, taki sposób pisania, i jest w tym du˝o pozytywnego, znajduje coraz wi´cej zaintere-
sowanych. Nie chodzi oczywiÊcie o to, aby jakikolwiek dyskurs
poetycki czy inny sta∏ si´ ca∏kowicie dominujàcy, ale by∏a taka
chwila, kiedy przewa˝a∏a poetyka preferowana przez Biuro
Literackie – chocia˝by wÊród m∏odych poetów, którzy chcieli tam
wydaç ksià˝k´, ale równie˝ za sprawà internetu... 
SzK: Nie sàdz´, ˝e by∏bym w stanie przepuÊciç przez swoje sito
jeszcze kilka tekstów pisanych w taki sposób, wi´c nie wiem czy
wpisuj´ si´, czy inicjuj´ ten nowy nurt Stokfisza. Ta ksià˝ka to



pewien projekt. A je˝eli pytasz mnie o „literatur´ zaanga˝owanà”, no to ja si´ w to nie wpisuj´.
Chcia∏em, ˝eby ta ksià˝ka by∏a bardziej a n g a ˝ u j à c a czytelnika w myÊlenie i w literatur´, a
nie z a a n g a ˝ o w a n a , bo zaanga˝owana literatura to taka wiesz... [tu niewyraênie]
BG: No tak, ale to jest kwestia tego s∏owa, bo myÊl´, ˝e literatura anga˝ujàca jest w pewnym sen-
sie jeszcze bardziej zaanga˝owana, skoro potrafi anga˝owaç innych.
SzK: Tylko ja myÊl´, ˝e ona nie b´dzie anga˝owa∏a do dzia∏ania, ale do myÊlenia. Znaczy: bar-
dzo bym chcia∏, ˝eby do dzia∏ania jakiegokolwiek, gdybym wiedzia∏, jakie dzia∏anie jest s∏uszne.

MK: Korzystajàc z okazji, przeciwko komu napisa∏eÊ wiersz „Tak nie nale˝y pisaç wierszy”
z poprzedniego tomiku? Przeciwko jakiejÊ konkretnej dykcji?
SzK: Nie, ten tekst w ogóle nie mia∏ jakiegoÊ drugiego dna...
MK: A fragment „pierdol´ waszà grzecznà poezj´”? 

SzK: Przeciwko wszystkim.
MK: A konkretnie?
SzK: O Bo˝e... No co mam ci powiedzieç? Musia∏byÊ
wymieniaç, a ja bym mówi∏: tego sprzàtnàç, tà nie.
Powiedzmy ˝e jest poezja, którà si´ robi, ˝eby robiç pi´knà
poezj´ i ona dominuje w ÊwiadomoÊci spo∏ecznej, zak∏adajàc
˝e taki teoretyczny byt jak ÊwiadomoÊç spo∏eczna coÊ nam



mówi, a przecie˝ nie o to g∏ównie chodzi. Uwa˝am, ˝e obecnie zapewne dzi´ki internetowi
nastàpi∏a taka ogromna homogenizacja nowego wiersza polskiego i pewnie nie uciekam od tego,
a˝ tak dalece, a z jakiegoÊ odleg∏ego od tu i teraz punktu widzenia i mnie, i Konrada mo˝na by
wpisaç w jakàÊ nast´pnà dykcj´, a z kolei ktoÊ inny, patrzàc pod innym kàtem, powie, ˝e to nasze

propozycje sà schematyczne i b´dzie postulowa∏ coÊ jeszcze innego, myÊlàc, ˝e znajduje si´ gdzieÊ
poza tym kr´giem wzajemnej... wzajemnego oddzia∏ywania. To jest ca∏y czas zwodnicza perspek-
tywa – ˝e ja mog´ byç gdzieÊ p o z a tym. Piszàc wiersz, publiku-
jàc, do∏àczasz do klubu nosicieli chudziutkich ksià˝eczek, które si´
stawia gdzieÊ tam, i tyle. I to, co o tobie ktoÊtam gdzieÊtam pisze,
jest zazwyczaj tylko próbà uchwycenia jakiegoÊ „ducha czasu”,
czyli ten ktoÊ próbuje ci´ czytaç tak, jak czyta wszystkich innych
naoko∏o, a taka potrzeba wyró˝nienia, buntu, okazuje si´ dla
kogoÊtam tylko twojà wewn´trznà potrzebà, niczym wi´cej. 
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II II ..

BG: èród∏o takiego stanu rzeczy tkwi te˝ troch´ w tym, ˝e m∏oda wspó∏czesna literatura zwyczaj-
nie nie dociera do odbiorcy, a ci, którzy jà redystrybuujà, nie sà z kolei przygotowani do jej czyta-
nia i w∏aÊciwego odbioru. To jest chocia˝by casus Ministerstwa Kultury, od którego kas´ na imprezy
literackie w tym roku dosta∏y g∏ównie biblioteki. Czyli, czego oni chcà? ˚eby literatura wróci∏a do
bibliotek. Cisza, spokój.
SzK: Ja robi∏em takà objazdówk´ po Wielkopolsce, mia∏em spotkania mi´dzy innymi z Jasiem, z
Gierà i z Czerkasowem i musz´ wam powiedzieç, ˝e ró˝nie by∏o. Ale tak nawet ca∏kiem, ca∏kiem...
KG: No tak, ale mi si´ wydaje, ˝e po pipidówach nie da rady tego zrobiç inaczej ni˝ w
bibliotekach.
BG: Nie jestem przeciwko bibliotekom; przynajmniej ludzie, którzy chodzà do bibliotek, czytajà
ksià˝ki, tylko kwestia jest taka, ˝e to jest taki styl prawicowego myÊlenia, ˝e... 
KG: Pisarze do pióra...
KG: We Wroc∏awiu jest taka dziewczyna, Justyna Paluch, poetka i bibliotekarka w III LO, a III LO
uchodzi za na maksa elitarne, i ona nam zrobi∏a spotkanie – Przemkowi Witkowskiemu i mnie. A
akurat Ryba do mnie przyjecha∏ i siedzia∏ na squacie, kiedy myÊmy si´ ustawili na dyskusj´. Wi´c
zgarn´liÊmy Ryb´ i poszliÊmy we trzech. Spotkanie rozpoczyna∏o si´ o 12.00. Uczniowie, zwolnieni
z klas, ci, którzy chcieli, jakieÊ tam kó∏ko literackie, nauczyciele, co mieli okienko. A Przemek
Witkowski jest absolwentem tej szko∏y, co stanowi∏o ciekawostk´, wi´c si∏à rzeczy przyszli tam jacyÊ
ludzie. I myÊmy czytali ko∏omyjkà, czyli zmieniajàc autora, a nie setami. CzytaliÊmy we dwóch, a
Ryba mia∏ od nas puent´ na koniec. Witkowski o jakichÊ narkotykach, a ja powiedzia∏em dziecia-
kom, ˝eby mi losowa∏y teksty, i co mi wylosowa∏y, to jakiÊ radyka∏, jakiÊ lachociàg, Polak-˚yd, i tak
dalej. Nauczyciele zacz´li wychodziç w trakcie, fizyk zbrunatnia∏. A potem czyta∏ Ryba i jak przeczy-
ta∏ wers swojego wiersza „Âwiniodup”, czyli facet posuwajàcy Êwini´, który stawia taczk´ przed
silos, bodaj˝e to nie jest silos, tylko jemu chodzi∏o o jakieÊ konkretniejsze s∏owo, mniejsza z tym,
wyszli wszyscy nauczyciele. I nagle si´ okaza∏o, ˝e zostaliÊmy z samymi dzieciakami, mogliÊmy z
nimi normalnie pogadaç i wszystko by∏o w porzàdku. A potem si´ dowiedzia∏em, ˝e Justyna o
ma∏o nie straci∏a roboty przez nas. Tylko to jest ekstremalna historia, ja na przyk∏ad ch´tnie
dawa∏bym spotkania po bibliotekach... 
BG: Szko∏ach?
KG: Po bibliotekach; szko∏ach – to ju˝ jest jakaÊ ostra kwestia. Poza tym Szczepan jest mo˝e kon-
testatorem j´zyka, którym si´ pos∏ugujemy w literaturze, a ja najch´tniej poszed∏bym na no˝e z tym
wszystkim. Ja nie chc´ nikogo z pracy wyrzuciç, sorry, wi´c nie pozostaje mi nic innego, jak dzia∏aç
albo na zewn´trznej z tà literaturà, albo wbiç si´ do tego stopnia do mainstreamu, ˝eby main-
stream mnie musia∏ zaakceptowaç. 
MK: Skoro ju˝ jesteÊmy przy twojej ksià˝ce, mam wra˝enie, ˝e próbujesz si´ w niej wyzwoliç ze
wszystkiego, co systemowe – nie tylko w sensie stricte politycznym, ale nawet z j´zyka i z pami´ci.
Pami´ç jest bardzo wa˝nym s∏owem-kluczem i motywem, który si´ przewija w co drugim niemal
wierszu...
KG: Wiesz, ja jestem g∏upim cz∏owiekiem, i ja mam bardzo proste obsesje. 
MK: Czy to jest pami´ç kulturowa?
KG: Te˝. Ale tak˝e gatunkowa i etniczna. Mimo wszystko jednak jestem zwolennikiem posiadania
pami´ci etnicznej. Ale do koƒca i bez skrupu∏ów wobec niej – to prawicowcy tworzà platform´, na
której do pami´ci etnicznej nale˝y mieç skrupu∏y. Posiadamy równie˝ pami´ç gatunkowà: najwcze-

Êniejsze moje wspomnienie z dzieciƒstwa pochodzi z trzeciego
roku ˝ycia. Pami´tam, ˝e nienawidzi∏em wtedy smoczka, który cià-
gle mi spada∏, i ˝e pewnego razu poszed∏em go wyrzuciç w
pokrzywy, bo pomyÊla∏em, ˝e nikt by go z pokrzyw nie wyciàga∏.
Pami´tam te˝ jakiÊ owoc cytrusowy, który dostaliÊmy w s∏oiku z
jakichÊ darów amerykaƒskich – spad∏ nam spod szaf´ i wlaz∏em
po niego. A potem patrzy∏em pod t´ szaf´ par´ lat temu, i tam jest



jakieÊ pi´tnaÊcie centymetrów! Zawsze mia∏em obsesj´ pami´ci gatunkowej, od dawna podchodz´
intensywnie do kwestii pierwszej myÊli cz∏owieka na Ziemi. Moim zdaniem, to by∏a myÊl o treÊci: o,
kurwa! Ale mniejsza z tym. Natomiast, bo nie skoƒczy∏em, odnoszàc si´ do twojego pytania – nie
pisa∏em tej ksià˝ki z a˝ takim szczególnym namys∏em. Bartek Sadulski z Przemkiem Witkowskim
podliczyli mi s∏owo „j´zyk” z odmianami gramatycznymi – na pi´çdziesiàt osiem bodaj˝e tekstów
pada ono dwadzieÊcia pi´ç razy. Jak si´ tylko dowiedzia∏em, to mnie od razu to zgi´∏o. W ksià˝ce,
którà teraz tworz´, nie pojawi∏o si´ jak dotàd s∏owo „j´zyk” ani razu, i najprawdopodobniej si´ nie
pojawi, chyba ˝e przyjdzie z prywatnych potrzeb. Ja si´ dla tej ksià˝ki wypstryka∏em z wielu obsesji,
tymczasowo. Natomiast faktycznie, w obsesj´ pami´ci w ramach rezygnacji z obsesji j´zyka zaÊ
popad∏em. Taka wymiana obsesji. Jedna i druga nieprzyjemna.
MK: Czytajàc „Requiem dla Saddama...”, odnosi si´ wra˝enie g∏´bokiej opresyjnoÊci
zewn´trznych, zastanych lub narzuconych, konwencjonalnych ram Êwiata, które próbujesz jakoÊ
przekroczyç. Podmiot szamocze si´ w pami´ci troch´ swojej, a troch´ obcej. W jednym z wierszy
postulujesz bycie „we wspólnej cz´Êci pami´ci i ˝ycia”. 
KG: To tak naprawd´ próba wspomnienia pierwszej nocy poza domem, kiedy wyszed∏em z domu
jako trzynastolatek i poszed∏em spaç w ogrodzie pod uschni´tà czereÊnià, bo chcia∏em oglàdaç
perseidy. A pada∏ deszcz i by∏o gówno, nie perseidy. To jest dosyç ciekawe, ja nie publikowa∏em a˝
do „Saddama” prawie nic, i w 2000 roku Dunin mi opublikowa∏ jeden wiersz w „Lampie” i to by∏
w∏aÊnie wiersz o perseidach. O perseidach i tabletce wczesnoporonnej, którà mi ksi´˝yc wówczas
przypomina∏. Takie mia∏em myÊlenie jako dwudziestodwulatek. 
BG: A dlaczego zdecydowa∏eÊ si´ na taki tytu∏: „Requiem dla Saddama Husajna i inne wiersze dla
ubogich duchem”? 
KG: W Êrodku jest wiersz „Podwójne requiem” dla Saddama Husajna. Kiedy by∏em na Sylwestra
w Szwajcarii w 2006/2007, w drodze powrotnej pod Norymbergà rozwali∏ nam si´ samochód,
musieliÊmy jechaç na stopa przez Prag´, koszmarna historia. Wróci∏em do Polski i dowiedzia∏em
si´, ˝e dzieƒ wczeÊniej stracono Saddama Husajna. I si´ wkurwi∏em. Ludzie z Amnesty przecie˝
zawsze podejmujà si´ obrony skazanych na kar´ Êmierci. A jak si´ jest przeciwnikiem kary Êmier-
ci, takiej funkcjonalnej, czyli wykonywanej przez funkcjonariuszy, to si´ jest bez wzgl´du na to,
kogo ona dotyczy. Wpisa∏em wi´c has∏o w YouTube i znalaz∏em t´ egzekucj´ (jeszcze wtedy by∏a
dost´pna). Ta scena by∏a naprawd´ mocna i naprawd´ goÊcia mia∏em ochot´ przytuliç, jak go
prowadzili kopniakami na szafot, choç wiem, ˝e on jest odpowiedzialny za Êmierç oko∏o dwunas-
tu tysi´cy ludzi, co jest udowodnione. I drugà cz´Êç „Podwójnego requiem” postanowi∏em
poÊwi´ciç w∏aÊnie Êmierci Saddama Husajna. A pierwsza cz´Êç dotyczy kwestii czytania takiego
akcentu: jecha∏em kiedyÊ rowerem przez Wroc∏aw z dopi´tym wózkiem, co jest o tyle istotne, ˝e nic
nie mog∏em zrobiç, i w okolicach Górki S∏owiaƒskiej, skrzy˝owania JednoÊci Narodowej z
Nowowiejskà, pies wylaz∏ na ulic´ i dosta∏ si´ pod samochód. Ciàgle jeszcze ˝y∏, a rozje˝d˝a∏y go
kolejne samochody. Nie mog∏em nic zrobiç, nie mog∏em go dobiç nawet. Zatrzyma∏em si´, i on w
koƒcu zginà∏. A potem ta Êmierç wyda∏a mi si´ tak podobna do tego, co si´ widzi w telewizji – bo
to tylko kwestia czytania z akcentem, ja przepraszam, ale musz´ wam pokazaç: 
[tu Konrad deklamuje fragment wiersza „Podwójne requiem”] 

Umierasz jak Arafat,
Wojty∏a,
W szumie,
Na skraju historii. Wyczekiwany 
Przez wszystkich i niewidzialny zarazem,
Psie, 
Który nigdy nie chwycisz,
Po coÊ przekracza∏ próg legendy, asfaltowà map´.

Âmierç Arafata to by∏o zajebiÊcie wyczekiwane zdarzenie, dwa czy trzy
tygodnie to dzia∏o si´ w telewizji, a Êmierç Karola Wojty∏y mia∏a



podobny charakter. Pami´tam, odbywa∏y si´ w∏aÊnie urodziny squatu na Boƒczyka we Wroc∏awiu,
i ja na nie pojecha∏em. Panowa∏a wtedy taka psia cisza, jakby wszystkie psy posz∏y spaç, radio by∏o
w∏àczone, a my zaczynaliÊmy Êpiewaç „Sto lat!”, gdy zauwa˝y∏em, ˝e radio przesta∏o dzia∏aç,
zapad∏a w nim cisza, a potem us∏yszeliÊmy dzwony z koÊcio∏a oddalonego o trzysta metrów. No i
uspokoiliÊmy si´ nawzajem z tym Êpiewaniem, bo wiedzieliÊmy, ˝e b´dzie afera. A w tym momen-
cie mogliÊmy zaczàç intonowaç „Sto lat! Sto lat!” [Êmiech powszechny]. Przysz∏y do nas babcie i
dziadki, ˝ebyÊmy uszanowali ten dzieƒ, wi´c odpowiedzieliÊmy: szanujemy, ˝e umar∏ wam prze-
wodnik duchowy, i wróciliÊmy do ogniska. To by∏y mocne dni. Ja czu∏em tych ludzi. Ale spierdolono
na maksa to wszystko. I wtedy, i ju˝ potem. Czu∏em tych ludzi, wiedzàc, ˝e to ich sprawa, nie majàc
˝adnego zwiàzku z tym wszystkim, ideowego, duchowego. Czu∏em ich autentyk, co prawda,
groteskowy i tak dalej, ale mi si´ coÊ podobnego zdarza∏o, np. jak policja zabi∏a anarchist´ w
Genui w 2001, to w wielu miastach w Polsce anarchiÊci stawiali w centrach... eee... jak ci goÊcie
stojà przy grobach nieznanego ˝o∏nierza, to jak to si´ nazywa? Bo akurat to s∏owo wypad∏o mi
kompletnie z g∏owy... 
SzK: Warta.
KG: Warta, wybaczcie mi, nie by∏em w wojsku, i nie jestem z Poznania...
SzK: Ja te˝!
KG: W ka˝dym razie myÊmy stali jak taka parodia warty, po dwie godziny, potem przychodzi∏a
zmiana... Wyglàda∏o to wszystko dosyç dziwacznie.
BG: Czy zatem ten mo∏otow na ok∏adce oznacza jakàÊ walk´, bunt?
KG: Ta ksià˝ka to jest rozruszanie g´by po zdrutowaniu szcz´ki. Po oddrutowaniu szcz´ki, znaczy.
Ja siedem lat nie pisa∏em, nie mia∏em potrzeby pisania, natomiast ca∏y czas myÊla∏em o literaturze
i ca∏y czas ˝y∏em w poczuciu frajerstwa, ˝e jestem jednym z maksymalnie dwunastu ludzi, którzy
czytajà wspó∏czesne wiersze bez ˝adnej potrzeby odpisywania na nie, bez ˝adnej potrzeby uczest-
nictwa w tym. W 2001,2002 czy 2003 chodzi∏em na turnieje jednego wiersza, startowa∏em, cza-
sem jakieÊ pieniàdze dostawa∏em, czasem nic, ale potem zawsze wyrzuca∏em te teksty. Mia∏em to
w dupie. To by∏a dla mnie jedna z fuch, jak z∏omiarstwo, jak zbieranie jedzenia po Êmietnikach.
Odbywa∏y si´ we Wroc∏awiu konkursy, w których publicznoÊç wybiera∏a zwyci´zc´ i na przyk∏ad
kiedy policja rozjeba∏a nam zamek na squacie i potrzebowaliÊmy stu z∏otych, a jacyÊ ludzie zg∏osili
si´, ˝e zrobià fire-show ze zbiórkà dla nas natenczas, ja powiedzia∏em, ˝e zrobimy to szybciej, bo
w czwartek jest turniej jednego wiersza i publicznoÊç wybiera. PrzyszliÊmy w czterdzieÊci trzy osoby,
jakieÊ punki pyta∏y organizatora, gdzie tu pisaç „Konrad Góra”. I dok∏adnie taki mia∏em stosunek
do literatury. Wiesz, ja mam trzydzieÊci jeden lat i nadal skacz´ na podobnà odleg∏oÊç, rzucam
kamieniami na podobnà odleg∏oÊç, ale dosz∏a do mnie potrzeba refleksji. Wtedy wiedzia∏em o ist-
nieniu takiej potrzeby, ale z satysfakcjà jà odrzuca∏em. Wróci∏em do pisania po paru latach pada-
nia ofiarà propagandy wroga – wczeÊniej uzna∏em po prostu, ˝e tacy ludzie jak ja nie majà co
robiç w literaturze, zw∏aszcza w poezji, a na powieÊç mnie jeszcze nie staç, choç to powoli moja
nowa obsesja. A wróci∏em, bo mi kobieta pisaç kaza∏a. Powiedzia∏a, ˝ebym si´ wzià∏ za cokolwiek.
A za co si´ mia∏em braç?  
BG: Wasze tomiki ukaza∏y si´ mniej wi´cej w tym samym czasie, a to, co jak gdyby je ∏àczy, to
pewna odwaga, której zdecydowanie brakuje w wi´kszoÊci m∏odszej produkcji literackiej. 
KG: To nie jest ˝adna odwaga, nigdy nie b´d´ pisa∏ inaczej, mnie nie interesuje po prostu uczest-
nictwo w decorum, jakbym stworzy∏ to decorum, to prawdopodobnie zachowa∏bym si´ wobec
niego... no nie wiem, jak Marcin Âwietlicki? Bym je stworzy∏ na zasadzie rozpierdalania. 
TToommeekk  ÂÂwwiittaallsskkii:: TVN Warszawa, mo˝na z Paƒstwem porozmawiaç?

KG: Nie!
BG: Ja za dziesi´ç minut id´ do ciebie.
TÂ: Powiedz autorom, ˝e po alkoholu nie b´dà wpuszczani na
scen´...
BG: Oni ca∏y czas tylko zero cztery sàczà...
TÂ: No ja nie wiem, ja do ciebie tylko rozmawiam. Tam jest taki
przydzia∏, a ty wiesz, ˝e ja jestem restrykcyjny...



KG: Ale masz szalik i nikt ci´ nie traktuje powa˝nie.
TÂ: Ale potem b´d´ bez szalika i nie b´dzie mnie o co zaczepiç. Kasprzak mo˝e, bo Kasprzak i
tak ju˝ jest na wylocie. 
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II II II ..   KKrreeddyy tt   uummaarr ∏∏ ,,   kkrryyzzyyss   ˝̋ yy jjee .. .. ..

BG: Natomiast, tak patrzàc troch´ na twojà ok∏adk´, Konrad, myÊlicie, ˝e w Polsce sà mo˝liwe
takie protesty jak w Grecji?
KG: No, one si´ wydarzà, a ja b´d´ wÊród tych, którzy b´dà je ugaszali, a nie rozniecali.
BG: Dlaczego?
KG: Bo cz∏owiek nie jest wart... cz∏owiek jest wartoÊcià nieprzeliczalnà i b´d´ robi∏ wszystko, by
nie dopuÊciç do jakiejkolwiek ofiary po którejkolwiek ze stron. Natomiast obie strony b´dà si´
nap´dzaç i trzeba to uczciwie traktowaç, bo strona propaƒstwowa...
TÂ: Pssst, Beata, pi´çdziesiàt z∏otych mi daj na tà wódk´!
[Êmiech]
TÂ: Pan kontynuuje!
SzK: Ja myÊl´, ˝e tu nic si´ nie wydarzy. Wszyscy b´dà siedzieli w domach i cieszyli si´, ˝e majà
na kie∏bas´.
KG: Ale wiesz, mówi si´ du˝o o modelu greckim, ale nie mówi si´ o modelu w´gierskim na
przyk∏ad; nie pami´ta si´, co si´ dzia∏o na W´grzech. W Polsce tego rodzaju zdarzenia b´dà mia∏y
prawicowy charakter, bo tutaj baz´ majà prawicowcy. I prawicowcy zagospodarujà ten bunt. 
SzK: No ja w∏aÊnie nie za bardzo wiem, kto inny mia∏by to przechwyciç. Oni to b´dà raczej gasiç,
z libera∏ami, bo im wszystko jedno...
KG: Ale to stara bajka... Pami´tam na przyk∏ad, w Grecji kilka lat temu przepchni´to taki przepis,
˝e demonstracja liczàca iluÊtam cz∏onków, nie wiem, czy to jest sto tysi´cy, czy mniej, jest z
za∏o˝enia legalna. Dok∏adnie na odwrót ni˝ to w Polsce wyglàda. Skoro demonstracja ma iluÊtam
uczestników, to znaczy, ˝e musi byç legalna, bo jest rzeczywistym g∏osem spo∏eczeƒstwa. I to ma
swoje sprz´˝enie zwrotne. Dlatego na przyk∏ad nauczyciele chodzà za uczniami na te demon-
stracje, ˝eby nabiç frekwencj´ i uczyniç je legalnymi. 
SzK: Tu za chwil´ b´dà wszystkich wywalaç, ale moim zdaniem, nie zdarzy si´ nic. A to dlatego,
˝e panuje w∏aÊnie taka niemoc ideowa z jakiejkolwiek strony. Krytyka Polityczna, która mog∏aby
coÊ jeszcze w tym momencie zrobiç, robi... no co to jest: po chuj komuÊ dzisiaj Lacan? Takie rzeczy
si´ przerabia na uniwersytecie. Lacan b∏yskawicznie naprawd´ nikomu do niczego nie s∏u˝y, nie
ma ˝adnego prze∏o˝enia, i èiêek te˝ nie ma ˝adnego b∏yskawicznego prze∏o˝enia na to, co si´
dzieje. 
KG: Wiesz, jest taka kwestia, nad którà od dawna si´ zastanawiam, ˝e rzeczywista polityka by∏aby
realizowana wtedy, gdy ludzie – zg∏aszajàc si´ do pracy w administracji tudzie˝ w osprz´cie poli-
tycznym na poziomie PR – dobrowolnie ucinaliby sobie j´zyk, na przyk∏ad poprzez operacj´ na
znieczuleniu, oraz podpisywaliby oÊwiadczenie, ˝e zgadzajà si´ na usuni´cie ràk, jeÊli udowodni
im si´ przejÊcie na migowy. I wtedy polityka i j´zyk rozesz∏yby si´ w∏aÊciwie. Poniewa˝ polityka jest
dzia∏aniem. Mnie nie obchodzi, czy facet, który twierdzi, ˝e t´dy nale˝y przeprowadziç drog´, bo
tu rosnà drzewa, a tu jest ∏o˝ysko rzeki, i t´dy mniej drzew wytniemy... gówno mnie obchodzi, czy
on jest lewicowcem czy prawicowcem.
SzK: JesteÊ po prostu komunistà: chcia∏byÊ zarzàdzania rzeczami, a to nie jest polityka. W∏aÊnie
w komunizmie polityka nie istnieje. 
KG: No i tu si´ ró˝nimy. Wola∏bym, ˝eby politycy stali si´ administratorami. Zresztà, ja uwa˝am,
˝e w administracji powinno si´ pracowaç za kar´.
BG: Ale wydaje mi si´, ˝e – je˝eli chodzi o media – to jakaÊ zmiana niewàtpliwie nastàpi, bo mamy

do czynienia z coraz wi´kszym przesytem. Musi pojawiaç si´
nowa jakoÊç równie˝ z tego prostego wzgl´du, ˝e coÊ ju˝ mija i
si´ w kulturze dewaluuje. Coraz mniej osób oglàda ju˝ programy
telewizyjne o profilu politycznym... 
SzK: Ja nie wiem, bo ja nie mam telewizora.
BG: Tak samo spada czytelnictwo gazet.
SzK: Te˝ rzadko kupuj´, bo ja nie wiem, po co.
BG: To wszystko zatacza coraz wi´kszy kràg.



SzK: Tylko s´k w tym, ˝e ty wierzysz albo sk∏aniasz si´ ku takim przewidywaniom, ˝e jest tak êle,
˝e ju˝ musi byç lepiej, a ja twierdz´, ˝e b´dzie jeszcze gorzej. Nie ma j´zyka lewicowego poza
j´zykiem krytycznym. Ani w poezji, ani w prozie. Ale kiedy si´ chce coÊ zaproponowaç, trzeba daç
jakieÊ pozytywne okreÊlenia. A pozytywne okreÊlenia nie istniejà od maria˝u jakiegoÊ liberalno-
lewicowego, tak? Jak to si´ mówi∏o... lewicowo-gospodarczego czy te˝ liberalno-Êwiatopoglà-
dowego albo jeszcze odwrotnie, ale jest to tak naprawd´ liberalizm, i tyle. Nie ma ˝adnej alter-
natywy oprócz utopii. Natomiast utopie majà to do siebie, ˝e nigdy nie zostanà zrealizowane i ˝e
myÊlàcy ludzie za nimi nie pójdà i nie b´dà si´ za nie biç. I nie mówimy o tym, czy b´dziemy si´
biç, z kamieniami, tylko z kim. Tutaj Pasolini si´ przypomina: co? z ch∏opakami, którzy mieli troch´
mniej skrupu∏ów i poszli do policji? Bezsens. Ja troch´ nie wierz´, ˝e... 
KG: To tylko poniekàd bezsens.
SzK: Uwa˝am, ˝e to jest doÊç du˝y przypadek, ˝e rozmawiamy na ten temat; ˝e jakby zbieg∏a si´
inicjatywa Krytyki i paru innych Êrodowisk, które w ten sposób myÊlà, z kryzysem. Ale tu nie ma
˝adnego wspólnego mianownika.
KG: Szczepan, ale to co innego, to nie m∏odzie˝ pójdzie rzucaç te kamienie... Ale jacyÊ ludzie
pójdà. 
BG: W Grecji istotnà sprawà jest te˝ przecie˝ szkolnictwo. Bo jednak te uniwersytety sta∏y puste,
by∏y przez ponad rok nieczynne... 
SzK: Ale we Francji by∏o tak samo, i Francja nic nie robi∏a. Marta Grundwald by∏a tam na wymia-
nie i mówi∏a: zajebiÊcie, strajkujemy, nie chodz´ na studia, chodz´ na jedne zaj´cia z taƒca. Ale
tam to za sobà niczego nie pociàgnie, bo akurat jedynà si∏à, która by mog∏a coÊ zmieniç, jest ta,
która nie ma ˝adnego politycznego zaplecza....
BG: Ale kwestia te˝ jest taka, jak przypomnisz sobie, Konrad, t´ bibliotek´ szkolnà, w której by∏eÊ,
˝e tak˝e szko∏a si´ zmieni∏a bardzo przez ostatnich dziesi´ç lat.
SzK: To ja wam mo˝e powiem, jak wyglàda∏a moja podstawówka. Jak poszed∏em do pierwszej
klasy, to ju˝ stawa∏a si´ to szko∏a sportowa o profilu baseball-softball. To by∏o znamienne, bo
mieliÊmy takie apele, na których stawaliÊmy sobie w rzàdku, odgrywano hymn polski i hymn
amerykaƒski na saksofonie, a w szkole wisia∏y reklamy coca-coli i takiej sieci Pan Smak, nie wiem,
czy pami´tacie coÊ takiego? W sklepiku by∏y hamburgery i zapiekanki, i jak mi ktoÊ mówi, ˝e coÊ
si´ dzia∏o przez ostatnie osiem – dziesi´ç lat, to jednak myÊl´, ˝e troch´ wczeÊniej to si´ dzia∏o,
nie? To by∏o jak projekt pilotowy, ale jednak przeprowadzone osiemnaÊcie – dziewi´tnaÊcie lat
temu. Tak˝e, to ju˝ si´ sta∏o, dokona∏a si´ Êwietna zmiana: wprowadzono religi´ i wprowadzono
coca-col´, no i, oczywiÊcie, Pi∏sudskiego. 
BG: Ale zosta∏a te˝ trzy razy bardziej zbiurokratyzowana ni˝ kiedyÊ, to jest raz, dwa – przy takich
programach edukacyjnych i kulturalnych, je˝eli upadnà chocia˝by pisma literackie, poza tymi
wydawanymi przez Bibliotek´ Narodowà...
SzK: A nie upadnà, zawsze ktoÊ b´dzie mia∏ swój malutki interes i jeszcze do tego do∏o˝y.
BG: ...to zwróç uwag´, ˝e dziura na przyk∏ad pokoleniowa , w pewnym sensie te˝ w pisaniu kry-
tycznym, dziura pokoleniowa dziesi´ciu lat b´dzie czymÊ makabrycznym w skutkach. Nie∏adowanie
pieni´dzy paƒstwowych czy miejskich, bo tutaj nie rozgraniczam, w∏aÊnie w m∏odych jest
szaleƒstwem.
SzK: Znaczy, wiesz, ja nie za bardzo wierz´, ˝eby ta taka powiedzmy sytuacja prosperity literac-
kiej, którà sobie mo˝na wyobraziç, czyli ˝e nie ma tej dziury, wszystko jest jakie jest, ale jakoÊ leci,
czy to ma jakiÊ wp∏yw na reszt´ ludzi. Ja uwa˝am, ˝e nie ma ˝adnego wp∏ywu na szko∏´, ˝e po
prostu nie ma teraz zwiàzku ˝adnego mi´dzy sztukà a edukacjà, sztukà a uniwersytetem, to sà
zupe∏nie inne Êwiaty i nawet ludzie, którzy to ∏àczà, majà na tych
dwu polach inne postawy.
BG: Ostatnio w „Dzienniku” przeprowadzano taki plebiscyt na
temat lektur szkolnych, który generalnie pokaza∏ brak jakiegokol-
wiek uwolnionego myÊlenia o tym, co m∏odzi ludzie powinni czy-
taç. Wszyscy si´ opowiadali za tym samym sztywnym kanonem, z
bardzo ma∏ymi ró˝nicami. I to w∏aÊnie „autorytety” da∏y si´



wmanewrowaç w
takie a nie inne
wypowiadanie si´
dla prasy wysoko-
nak∏adowej. Mamy
podobno w Polsce
spadajàce w
najbardziej zatrwa-
˝ajàcym tempie w
Europie czytelnictwo.
KG: Tak, od dawna
uwa˝am, ˝e gdyby
spaliç wszystkie
biblioteki i wy∏àczyç
internet, to ludzkoÊç
w drugim pokole-
niu wróci∏aby do
w p i e r d a l a n i a
d˝d˝ownic. Ale co z
tym zrobiç, to ja nie
mam poj´cia.
Zresztà, nigdy nie
jad∏em d˝d˝ownicy
i nie wiem, czy to
by∏oby a˝ takie
straszne. Poza tym
nie jem mi´sa, wi´c
nie wiem, do czego
ja bym wróci∏.   

22 00 00 11 ,,
22 00 00 22
cczzyy  22000033
cc hh oo dd zz ii --
∏∏eemm  nnaa
tt uu rr nn ii ee jj ee
jj eeddnneeggoo
wwiieerrsszzaa





NNiiee  zznnaammyy
dd aa tt yy
rreewwoolluuccjjii,,  ttoo
mmyy  jjàà
tt ww oo rr zz yy mm yy..
RRaazzeemm  zz
tt oo bb àà ..
ZZaappoommiinnaammyy
oo  ssttrraacchhuu..



PPoo nn ii ee ww aa ˝̋
pp oo dd
bbrruukkiieemm  jjeesstt
ppllaa˝̋aa..

ccooppyylleefftt  bbyy
pp oo dd --
bbrruukkiieemm..wwoo
rrddpprreessss..ccoomm







uunniioo  ffiissiiccaa

mi´dlisz wko∏o dyskursów metafizyki i w∏adzy
jakby korzeƒ rzeczywistoÊci rozrasta∏ si´ do jej potrzeb
i kto ma tu racj´ jeÊli nie cia∏o
gdzie mia∏aby skrywaç si´ zagadka s∏owa
dawniej mogliÊcie marzyç o ciep∏ym ∏onie notebooka

dziÊ socjalny niepokój wstrzymuje was od podbojów
i realizacji utopii a to dopiero poczàtek
mówià ci którzy myÊlà ˝e wiedzà a my ssiemy
nasze podejrzenia wi´c przychodzi staroÊç
z nowà kolekcjà nieodparzalnych pieluch no
wi´c piszemy te s∏owa bo legendy nie umierajà
nie mamy nic do przekazania i nie chcemy
si´ z tym pogodziç ˝e racja jest w chaosie
i ˝e strach który trzyma nas za jaja
jest niedorozwini´tym bratem tego prawdziwego
który we snach gotuje nam prawdziwe topie
dwudziestoletnie nienasycone wype∏nione kokà

SSzzcczzeeppaann
Kopyt
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by∏ wielki i tchnà∏ we wszystko maszynowà par´ ˝ycia
ale chcia∏ ˝eby by∏o jak w domku na prerii
sami sobie wyrabiamy naczynia sery i dzidy
do tego perspektywa wspólnoty ˝on ach
ameryka lata trzydzieste
do dziÊ nie wiadomo którego wieku
ale to ma∏o istotne

wskazówka kr´ci si´ w kó∏ko
i nic z teorii liczb
o cykle nieba o obroty sfer
poeto

a teraz co nam powiesz profesorku
gdzie twoja urocza metafizyka ÊwiadomoÊci
chcesz porozmieszczaç swoich spo∏ecznych mistyków
by g∏osili w ka˝dym zak∏adzie dialektyczne sylogizmy
p∏awisz si´ w tej nowej logice w niebiesiach
are you happy now teoretische spekulativ kanzler
patrzàc na nowe krawaty socjaldemokracji
pot´g´ chin (azjatycki sposób) i ludzkoÊci 
rozmna˝ajàcà byd∏o i czyniàcà sobie ziemi´
napisa∏eÊ junkrom ˝e w stanach majà ju˝ socjaldemokracj´
i ˝eby sobie odpuÊcili nieuki
ach ty i te twoje stany stany
ty i twoja nienawiÊç do alp i czystych butów

ale nie w londynie po pijaku 
ka˝demu w ryj kto plunie na landy

chcia∏eÊ jaraç hasz i wyznaczaç trendy ekonomii
chcia∏eÊ spijaç Êmietank´ z capuchino i mówiç o rewolucji przemocà
chcia∏eÊ pisa∏eÊ wyciska∏eÊ czyraki na dupie
kilku typków rzeczywiÊcie oskar˝y∏o ci´ o antysemityzm i holocaust
wiera zasulicz nie pokaza∏a listu od ciebie plechanowowi
i uÊmiecha∏eÊ si´ z obrazów do petentów czeki
a potem pojecha∏eÊ do algierii (hasz)
i odrzuci∏eÊ brod´ w∏osy i teori´ wartoÊci
Êmierci dzieci i ˝ony nie by∏ winien kapitalizm
wtedy po∏o˝y∏eÊ si´ i sp´cznia∏eÊ
wi´c udziel teraz wywiadu swoim fanom
daj g∏os
odszczekaj t´ ca∏à histori´



ttiimmeess  nneeww  rroommaann
pami´tasz to elektryczne miasto jedliÊmy w nim
trupy zwierzàt mieliÊmy wyrafinowane rozrywki ach
wsz´dzie autobusy uczelnie szanowne ko∏a uprawialiÊmy
politycznà ekonomi´ tak jak si´ kiedyÊ gra∏o kwartety

sàczyliÊmy i sàczyliÊmy rytm mowy miesza∏ si´ z sosem
sambal nasze z´by by∏y poddawane zabiegom
wozi∏y nas samochody biegliÊmy do sklepu po winogrona
dla le˝àcych w ∏ó˝ku kobiet mieliÊmy jàdra albo cycki

nie baliÊmy si´ szafotu i aids nie mieliÊmy pieni´dzy
zmieniali si´ królowie i obrzàdek bywa∏ ówczas
∏agodniejszy dj-e grali pi´knie solaria by∏y pe∏ne
ju˝ nigdy nie b´dzie takiego kurewsko bolesnego

parku Êmierci gdzie sztuka ∏àczy si´ z komercjà
a koty ∏aszà si´ do nas proszàc o puszeczk´
poeci sprzedawali produkty albo tak si´ wydawa∏o
˝eby wydane wydawa∏o owoce i stypendia

strojne damy goli∏y cipki strojni panowie
wybierali dresiwo i najsmaczniejsze kàski kebab
a echo naszych czaszek powtarza∏o w∏asne imi´
jak mantr´ mieliÊmy ambicj´ i chcic´ mieliÊmy

orgazmy i kace odmawia∏y nam instytucje lub
mieliÊmy znajomych mówiliÊmy j´zykami i ziemia
by∏a nam lekka zasady dobieraliÊmy s∏uszne
do momentu portfela i zawartoÊci trzewi by∏a

muzyka i zajebista ch´ç ˝eby taƒczyç chcia∏o si´
p∏akaç i echo czaszki uczy∏o si´ innych imion
by∏y opisy porzàdku i by∏y porzàdki opisów
by∏y to zbiory roz∏àczne to by∏a wielka zagadka



by∏y maszyny liczàce i by∏y kobiety w swetrach
by∏a zagranica chocia˝ nie by∏o granic których
byÊmy nie lubili t∏uk∏y nam si´ naczynia koƒczy∏y
wk∏ady d∏ugopisów i kondomy by∏y jointy lecz

nigdy wtedy gdy akurat potrzebne telefony i
monarchowie podró˝owali lÊniàcymi karocami
by∏a telewizja i wyobcowana praca nie by∏o
historii i idei nie by∏o socjologii sozologii

wró˝ono koƒce Êwiata i marzono o wiecznym ˝yciu
fabrykowano boga i nieparzyste rytmy z chicago
ziemia by∏a okràg∏a i znaleziono bliêniaczy uk∏ad
s∏oneczny mówiliÊmy te˝ no starzejemy si´ by∏

to Êmiech przez ∏zy ale jak˝e przyjemny prawie
wakacje w bieszczadach prawie dobra praca w anglii
pozdrowienia dla prawie najlepszego poety
jedni byli grubi inni walili kreski w kiblu jedni

mieli lat siedem inni sto siedem pan w szlafroku
którego pokazujà gazety mówi ˝e jego recepta to
koniak i vivaldi niosà mi ukojenie mówi
oczy patrzy∏y w faktury sutann i skórzanych stringów

by∏ wiek oÊwiecenia by∏ wiek zag∏ady by∏ wiek
filozofii niemieckiej triasu jury i punk-rocka
cz∏owiek dotknà∏ stopà ksi´˝yca i ró˝ewicz pisa∏
i jeszcze by∏y rzeczy proste klocki dla dzieci

hot-dogi na amerykaƒskich filmach talibowie
front wyzwolenia zwierzàt i rozrywka w stylu
taƒców latino wszystko to jest na fotografiach
i w filmach ksià˝ki nie mówià o niczym innym



Maria Cyranowicz
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ceny energii rosnà a p∏ace górników nie
czy to jest jeszcze poezja 

czy kajdany mikrofalówki i auta
które mamy do stracenia

dzia∏ promocji

Dlaczego? – to pytanie nale˝y wyboldowaç, podkreÊliç i rozstrzeliç. Najlepiej wersalikami.
Dlaczego? Poniewa˝ jest to fundamentalne pytanie, jakie ponawia Szczepan Kopyt w Sale
sale sale. 

Dlaczego wyprzeda˝? 
Bo wyprzeda˝ to s∏owo elektryzujàce wzmo˝ony pop´d konsumpcji. Konsumpcja zaÊ to
s∏owo-klucz, za pomocà którego mo˝na zamknàç wszelkie rozwa˝ania na temat wspó∏czes-
nej kondycji spo∏eczeƒstw. Konsumpcja jest stemplem piecz´tujàcym t´ kondycj´, której ist-
nienie przebiega w przyspieszonym [oczywiÊcie] tempie na taÊmie produkcyjnej codzien-
noÊci. Poszczególne etapy produkcji spo∏eczeƒstwa, które samo je kultywuje i konserwuje,
dbajàc o coraz wygodniejszà wygod´, zosta∏y ca∏kiem pro-uroczo przedstawione w Nowym
wspania∏ym Êwiecie. Niestety, niektóre rozwiàzania bolàczek spo∏ecznych, przedstawione
przez Huxleya, nadal opierajà si´ urzeczywistnieniu, ale mam nadziej´... Takiej nadziei nie
ma Szczepan Kopyt, który podsumowuje naszà radosnà wspó∏czesnoÊç jako czasy jakiegoÊ
perwersyjnego pomieszania wszystkiego ze wszystkim, przy czym [prosz´ mnie dobrze
zrozumieç] opisana przez niego epoka ponowoczesnoÊci osnuta jest mgie∏kà dekadenckiej
chandry. We wspania∏ym wierszu times new roman [którego tytu∏ nale˝a∏oby aluzyjnie
odczytaç w wolnym t∏umaczeniu jako Czasy nowych Rzymian] nareszcie poeta nazywa
rzeczy brutalnie po imago – wszystko to jest na fotografiach / i w filmach ksià˝ki nie mówià
o niczym innym.   

Dlaczego wi´c pisaç wiersze?
Z poprzednim wierszem kontrastuje poprzedzajàcy go przysz∏oÊç jest jasna, w którym
wprost mówi si´ o tym, ˝e poezja, zast´pujàc dzia∏anie, nie zast´puje dzia∏ania. Rysuje si´

tu wykres mo˝liwoÊci retorycznych s∏owa, który przypomina od-
dzia∏ywanie mantry. Có˝ innego mogliby robiç poeci – niewolnicy
instytucji zwanej literaturà – jak nie Êpiewaç? A Êpiewaç mogà
tylko w reklamie, bo – przysz∏oÊç to promocja. W którà Szczepan
Kopyt nie mo˝e wierzyç, choç mo˝e i chcia∏by. Wracajàc zaÊ do
fotografii i filmów – w ∏àczeniu obrazów niezb´dny jest ruch myÊli,



a te mo˝na wyraziç wierszem. Mimo ˝e wiersz w systemie niewiele mo˝e poza przyjem-
noÊcià – mo˝e tylko prezentowaç proste bezpieczne / refleksje. Bo jak si´ wychyliç z czegoÊ,
co z definicji daje azyl? W wierszu wywiad Kopyt kulminuje pytania, na które poezja nie zna
odpowiedzi. Ale pozostaje zastanowienie si´, z którego, jak pisze ironicznie Kopyt, wynika
rytm i pi´kno rzeczy / które stajà przed oczyma umys∏u, a które sà bezu˝yteczne, ale jak˝e
przyjemne. Kopyt ma ca∏kowità racj´: ÊwiadomoÊç, ˝e gdzieÊ ginà ludzie z g∏odu [tzw.
temat dy˝urny], nie jest przyjemna, ale wyra˝aniu tej ÊwiadomoÊci w wierszu towarzyszy
samozwrotna przyjemnoÊç – nawet samego pisania.

Dlaczego lepiej nie wierzyç w coÊ ni˝ w nic?
G∏ównym tematem poezji Kopyta wydaje si´ byç problem wyboru: dlaczego  lewica ni˝ nic?
Z tego w∏aÊnie rodzi si´ napi´cie, które o˝ywia – z ducha poetyki ró˝ewiczowskiej – trakta-
towe strofy oparte na konstatacjach. Kopyt woli wyra˝aç wàtpliwoÊci pod adresem
lewicowoÊci i doprowadzaç je do skrajnoÊci ni˝ beztrosko odrzucaç wszystko. Przy czym
stale pami´ta o tym, ˝e porusza s∏owami wed∏ug kursu j´zyka, który znajduje si´ w stanie
podejrzenia. Bo nie da si´ pisaç o wierszach Kopyta, nie u˝ywajàc s∏owa dyskurs.
W∏aÊciwym okreÊleniem by∏oby tu stwierdzenie, ˝e jest to poezja dyskursywna.

Dlaczego nie jest to poezja zaanga˝owana?
Bo nie chcemy jej tak nazywaç. Bo wstydzimy si´ s∏owa dyskurs i zaanga˝owanie. Bo ∏atwiej
jest zdystansowaç si´ do tzw. dy˝urnych tematów spo∏ecznych, jak JaÊ Kapela w powieÊci
Stosunek seksualny nie istnieje, ni˝ na serio je podejmowaç, co stara si´ w∏aÊnie robiç
Szczepan Kopyt. 

Radykalizm poezji Kopyta sk∏ania te˝ do tego, aby pytanie: Dlaczego? zetymologizowaç i zapytaç:
Czego dla – kogo? Inaczej mówiàc: jakiej poezji – dla kogo? JeÊli ktoÊ ma ju˝ dosyç poezji,
w której horyzont rzeczywistoÊci wyznacza wn´trze podmiotu lirycznego – jakiegoÊ „ja”
˝yjàcego wsz´dzie i nigdzie – to wybierze wiersze Szczepana Kopyta, w których refleksje
dotyczà konkretnej rzeczywistoÊci konkretnego kraju z konkretnà historià i problemami.
Wtedy oka˝e si´, ˝e nie jest to poezja pisana tylko i wy∏àcznie – jak chcà z∏oÊliwi – dla Igora
Stokfiszewskiego. 

Szczepan Kopyt, Sale sale sale, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum
Animacji Kultury, Poznaƒ 2008
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Wraca∏em stopem do Polski. Zabra∏ mnie wàsacz
jadàcy niez∏ym tirem.

Po drodze kilka razy zatràbi∏ na dziwki.

Potem coÊ si´ popsu∏o z radiem, nie by∏o ˝adnej fali,
kurwa, kurwa, mrucza∏ pod nosem, próbujàc z∏apaç jakàÊ stacj´.

A˝ w koƒcu zaczà∏ lecieç Beethoven, Sonata ksi´˝ycowa, dziwi∏em si´, kiedy
zrobi∏ g∏oÊniej i zaczà∏ powtarzaç: i to jest, kurwa, muzyka, to jest muzyka,

to jest, kurwa, muzyka!

I nic wi´cej nie powiedzia∏.

Jeszcze kilka razy zatràbi∏ na kurwy, a potem wysiad∏em w pobli˝u granicy.

I nie owiedzia∏em mu, chocia˝ o tym myÊla∏em, ˝e mam w plecaku prousta, tom
drugi: W cieniu zakwitajàcych dziewczàt.

TTrraakkttaatt  oo  ssii llee  pprrzzyyzzwwyycczzaajjeenniiaa
Z luboÊcià opowiadali o sile mi∏oÊci. To by∏o w lecie i wieczorami chodziliÊmy na
dyskoteki. Kto ich do tego zmusza∏?

Lub mo˝e inaczej: co ich do tego popchn´∏o?

DziwiliÊmy si´ i ze Êmiechem robiliÊmy sztuczki za ich plecami. Co nas popycha∏o do tego?

Je˝eli tylko by∏a okazja, to pijani, nieprzytomni z pijaƒstwa ca∏owaliÊmy si´ i
rozpinaliÊmy swoje rozporki. Co nas do tego popycha∏o?

Tylko ˝artowa∏em, to przecie˝ oczywiste. Ale oni? Kultura? Sztuka?

BBaarrttoosszzBBaarrttoosszz



Mo˝na ze wszystkiego ˝artowaç. Nie ma rzeczy odpornych. WiecznoÊç istnieje
pomi´dzy, nie istnieje w niczym.

Ich mi∏oÊç, moja mi∏oÊç, ich opowieÊci, moje opowieÊci. DoÊwiadczenia. Dreszcze.

A to, co ma znaczenie, jest kolorem skóry, jest urwanym oddechem, chwilà bez
oddechu. Nikt nie b´dzie pami´ta∏, kiedy ja zapomn´, jaki rodzaj mi∏oÊci jest jedynym
pi´knem.

(Z luboÊcià opowiada∏ o sile mi∏oÊci. Co go do tego popchn´∏o?)

oo  ddwwuuzznnaacczznnyycchh  uurrookkaacchh  ppeewwnnooÊÊccii  ssiieebbiiee
I nagle: bach! Ci mali ch∏opcy powstajà z kolan, wyrastajà im z´by i zaczynajà gryêç.
I nagle: bach! Zamiast ssaç mleko matki, stajà si´ wielbicielami filmów porno.
Bach! nagle odkrywajà swojà przestrzeƒ osobistà, zaczynajà zamykaç za sobà drzwi do ∏azienki
Z ka˝dym dniem stajà si´ coraz bardziej postaciami z wierszy Hughesa.

Bach! Gdzie si´ podziali synowie? Zosta∏a tylko przyroda.
Jeden z nich zaczà∏ czytaç Marksa, inny kupi∏ szybki samochód.

Bach! Codziennie rano starannie uk∏adajà w∏osy, zapinajà guziki przy mankietach koszul.
Stajà si´ coraz bardziej pon´tni, wszyscy zwracajà na nich uwag´.
Taƒczà na dyskotekach, przyglàdajà si´ z bliska kraterom na ksi´˝ycu.

I nagle: bach? O co w tym wszystkim chodzi? Przecie˝ tak si´ staraliÊmy,
kupowaliÊmy najlepszà szynk´. D˝insowe spodnie, myd∏o, kasety z ha∏aÊliwà muzykà.

A nam nic nie zosta∏o. Tylko kalekie cia∏a, coraz bardziej przypominajàce s∏onie. I
pocieszenie. Z którego niech´tnie korzystamy.

I oni. Nawet nie warto o tym mówiç.

wiersze z tomiku traktaty konstrata, Stowarzyszenie Inicjatyw
Wydawniczych w Katowicach, GórnoÊlàskie Centrum Kultury
w Katowicach, Katowice 2008

KKoonnssttrraattKKoonnssttrraatt



PPaawwee∏∏  KKoozziioo∏∏
QQuuaaeessttiiuunnccuullaaee
aadd  CCoonnssttrraattii
TTrraaccttaattuuss
CCzzeemmuu  ss∏∏uu˝̋yy  ttyyttuu∏∏  ttrraakkttaattyy  kkoonnssttrraattaa?? Jest on mi´dzy innymi fonetycznym uzasadnieniem
nazwiska autora (obydwa s∏owa powtarzajà te same spó∏g∏oski). W tym przynajmniej sensie brzmi
lepiej ni˝ Traktaty Mi∏osza. Tytu∏ jest po to, by wziàç sobie gatunek poezji na sta∏e zdawa∏oby si´
sklejony z Wa˝nym Nazwiskiem. Zapowiada si´ wi´c walka z cieniem, a g∏upie, bo tautologiczne
„to moje” zostaje zmienione w o wiele bardziej wyrafinowane „to moje, aby nie by∏o jego”.

CCzzeeggoo  ttyyttuu∏∏  nniiee  zzaappoowwiiaaddaa?? Traktatów jedno- i dwulinijkowych. To wbrew pozorom istotna
wskazówka. By jednolinijkowy wiersz sta∏ si´ traktatem, ten ostatni nale˝y rozumieç nie przez
pewnà rozleg∏oÊç, ani nie przez Êredniowieczny jeszcze w rodowodzie podzia∏ na punkty i dystynk-
cje, lecz jako obietnic´ dyskursywnoÊci, argumentacji, przekonywania (tu Konstrat wygrywa z
Honetem, który w baw si´ s∏owa „traktat” u˝ywa czysto dekoracyjnie). Na pewnym poziomie znów
tu mamy Mi∏osza oraz jego s∏awetnà form´ bardziej pojemnà.

CCzzyymm  mmaa  ssii ´́  rróó˝̋nniiçç  ttrraakkttaatt  oodd  eesseejjuu  wwiieerrsszzeemm?? Logikà, domkni´ciem wàtku. Ta teza k∏óci
si´ nieco z obecnoÊcià w tomie paru wierszy sk∏adankowych, o ile nie mo˝na przypisaç im tzw.
wy˝szego sensu. Jest na przyk∏ad wiersz-traktat wyliczajàcy zwierz´ta zabierane na jakàÊ
wspó∏czesnà ark´. Nosi on tytu∏ O smutnym koƒcu pewnego rejsu, i chyba w∏aÊnie on (znów tytu∏)
próbuje wyznaczyç ró˝nic´ mi´dzy wierszem a traktatem. Traktat jest wierszem z tezà i rozu-
mowaniem, ale te niekoniecznie muszà byç wyra˝one wprost. W tym wypadku smutnym koƒcem
rejsu ma byç zapewne sam fakt wybierania, nazywania i metaforyzowania zwierzàt.

KKttóórreeggoo  zzee  ÊÊrreeddnniioowwiieecczznnyycchh  ssttaannoowwiisskk  ff ii lloozzooffiicczznnyycchh  KKoonnssttrraatt  nniiee  ppooppiieerraa??
Najwidoczniej nominalizmu. W u˝ywanych przez niego
nazwach nie ma idei. Muszà byç one gdzie indziej, skoro coÊ
zabrania nazywania rzeczy niew∏aÊciwymi s∏owami. Traktuje o
tym choçby thesaurus mi∏oÊci, wyÊmiewajàcy tych „innych”,
którzy odnajdujà rozkosz w liÊciach klonu / lub / gàsienicach
koparek / lub / jogurcie truskawkowym.



CCoo  jjeesstt  zz∏∏eeggoo  ww  nnaadduu˝̋yywwaanniiuu  ss∏∏oowwaa  „„rroozzkkoosszz””?? To, ˝e przestaje si´ ono odnosiç do
rozkoszy. Powy˝sza obserwacja nie oznacza, ˝e Konstrat rezygnuje z pisania spraw cielesnych.
Jednak˝e opiewajàc Êwiat sutków i pach (jak tytu∏ czasopisma) stara si´ trzymaç dystans wobec
tych, którzy z luboÊcià opowiadali o sile mi∏oÊci. A tak˝e wobec siebie, gdy sam robi to na swój
sposób, gadaninie abstrakcyjnej przeciwstawiajàc gadanin´ o fizycznoÊci.

TToo  ttrraakkttaattyy  nniiee  ooppoowwiiaaddaajjàà  oo  ssii llee  mmii∏∏ooÊÊccii?? Prawdopodobnie autorowi chodzi o to, ˝e trak-
taty sà o sile mi∏oÊci, a nie, ˝e o niej opowiadajà. Dla wiersza bycie traktatem oznacza praw-
dopodobnie i to, ˝e nie powinien byç narracyjny. Co prawda Konstratowi zdarzajà si´ i narracje,
lecz one prowadzone sà z regu∏y dla tezy, nie dla samej opowieÊci.

CCzzyy  nniiee  pprrzzyyppoommiinnaa  ttoo  aabbyy  ppoozzyyttyywwiizzmmuu  ii  ppoowwiieeÊÊccii  tteennddeennccyyjjnneejj?? I tak, i nie. Nie,
poniewa˝ szcz´Êliwie Konstrat nie osiàga tego poziomu ∏opatologicznoÊci. Tak, poniewa˝ chce
pisaç o Êwiecie, a chwilami uprawia nawet poezj´ zaanga˝owanà, co dla traktatów nie jest nad-
miernie korzystne.

DDllaacczzeeggoo?? Poniewa˝ traktaty sà o rozumowaniu, a poezja zaanga˝owana o wykrzykiwaniu. Te
dwa modele ustawiania si´ wobec czytelnika i wobec Êwiata sà ze sobà sprzeczne i kiedy Konstrat
próbuje je mieszaç, nie wychodzi mu to na zdrowie. Przyk∏adem banalny wierszyk o
Huellbecque‘u, nudnà trasà zmierzajàcy do takiej oto puenty nazwa∏em go „pieszczoszkiem
demokracji liberalnej”, choç on woli / s∏owo: libertyn. 

CCzzyy  ss ∏∏aabbooÊÊçç  ppooddoobbnnyycchh  wwiieerrsszzyy   jjeess tt   ddoowwooddeemm  nnaa  sspprrzzeecczznnooÊÊçç  mmii ´́ddzzyy
zzaaaannggaa˝̋oowwaanniieemm  aa  ppiissaarrssttwweemm  ddoobbrryymm  ffoorrmmaallnniiee?? Nie, defekt dotyczy tabloidyzacji
treÊci, to znaczy u˝ywania okreÊleƒ politycznych w charakterze przezwiska. A wówczas nie wiemy,
co ma na myÊli autor, mówiàc o demokracji liberalnej, ani dlaczego jest ona z∏a.

CCzzyy˝̋bbyy  wwiieerrsszz  mmuussiiaa∏∏  wwsszzyyssttkkoo  ddeeffiinniioowwaaçç?? Nie zrozumieliÊmy si´, drogi boldzie.
Przyk∏adowo Konstrat nie definiuje homoseksualizmu, a mimo to pisze dobre liryki m´sko-m´skie,
w których nie pojawia si´ ani deklaracja „ja homoseksualista”, ani przezwisko „ty homoseksualis-
to”. Z tekstu krytykujàcego opowiadanie o sile mi∏oÊci, o którym by∏a ju˝ tu mowa, jasno wynika,
˝e Konstrat jest przeciwko definicjom. Problem polega na tym, ˝e w wierszu o Huellbecque‘u z
luboÊcià opowiada o sile polityki. Co go do tego zmusi∏o?

AAllee˝̋  ppoollii ttyykkaa  nniiee  jjeesstt,,  jjaakk  mmii∏∏ooÊÊçç,,  sspprraawwàà  pprrzzeeddrreefflleekkssyyjjnnàà.. Jest sprawà po-refleksyjnà,
uproszczonym sposobem podejmowania istotnych dla spo∏eczeƒstwa decyzji bez pe∏nej znajo-
moÊci tzw. twardych danych, poniewa˝ te sà dawno poza zasi´giem ludzkiego umys∏u. Moment,
gdy traktat spotyka si´ z politykà, na skutek czego przestaje rozumowaç, jest mimowolnym
potwierdzeniem postawionej tu tezy. A traktaty rozumowaç powinny.

CCzzyy  ppooeezzjjaa,,  kkttóórraa  rroozzuummuujjee,,  nniiee  ssttaajjee  ssii ´́  nnuuddnnaa?? Nie. Nudni sà czytelnicy, którzy nie
myÊlà. JeÊli natomiast chodzi o zagro˝enie d´tà powagà i stylistycznà monotonià, to Konstrat radzi
sobie z tym zagro˝eniem piszàc wiersze, które da∏oby si´ roz∏o˝yç na aforyzmy. Takie mikrostruk-
tury z trudem mogà byç „d´te”, a mo˝liwoÊç sk∏adania i rozk∏adania chroni przed nudà. Z drugiej
strony, podj´te dzia∏ania obronne Êwiadczà o ÊwiadomoÊci zagro˝enia. Gdyby przyjà∏ on form´
d∏ugiego traktatu, Konstrat faktycznie móg∏by zaczàç
przynudzaç.

TToo  ppoowwaaggaa  jjeesstt  ppooeettyycckkoo  nniieebbeezzppiieecczznnaa?? Nie powa-
ga sama w sobie, lecz powa˝ny styl s∏u˝àcy wypowiadaniu
myÊli wielokrotnie ju˝ wypowiedzianych. Takie post´powanie
nie bierze pod uwag´ istnienia wynalazku druku, który
powinien by∏ oddzieliç role literata i kopisty.







KK oo nn rr aa dd   GG óó rr aa

WWrroocc∏∏aaww

W do wczoraj nieznanym powietrzu. Beznarodowy jak Vojvodiniec.
W paƒstwie, gdzie w braku ˚ydów i granic wsz´dzie
Wygas∏e wojny toczy si´ o macice. O mas´ per∏owà narodu
Wleczonego w pyskach przez kundle. O Matk´ Boskà zwrotnà jak F-16.
Zwrotnà jak bràzowe butelki, bezzwrotnà jak zielone. Zdejmujàc

wymiar
Jak trumienny krawiec, cmentarny geodeta, widz´, ˝e zewszàd otacza mnie
Morze przykryte sierÊcià zgni∏ych koni, t∏uste i po∏yskliwe jak kauczuk;
Odra, która podchodzi do gard∏a krwià ziemi, Sowietów i Niemców,
Zastyg∏a w nim. Podobni, ale to oni; widaç po cieniach, ˝e majà ich
Wi´cej. Skoro ju˝ wszyscy uparliÊmy si´ oniemieç, przys∏ano mnie

unaoczniç to paƒstwu.

KKrryyjjcciiee  wwiiaarr´́  ppaappàà

Spali∏em ten tekst na chujowym konkursie. By∏o
nas czterech; szli za nami ludzie, którym by∏o wolno,
kiedy moi ludzie zostali za p∏otem, jak g∏uche zwierz´ta
na pod∏odze rzeêni: popatrz na nas, popatrz,
kurewski niedojebie ∏aknàcy mnie jak rewersu.

Ale 
nie, ty wolisz pierdoliç

o czwartej serii Pitbulla i Êmierci Geremka,
ty jesteÊ Êlepy, kiedy myÊmy g∏usi i g∏os si´ nam
podnosi, a siada nag∏oÊnienie.

Nikt za nami
nie szed∏, ty zosta∏eÊ w wejÊciu przewijajàc
dziecko zanim wgra si´ w ekran, ∏om zostanie w mojej
r´ce, choç zamek wykrusza∏.



Kryjcie wiar´ 2 

Mia∏o nas tu ju˝ nie byç,
ale wracamy po ciebie,
skamlesz psalmy, starcze? 
K∏adziesz r´ce niebu?

Niedowidzisz, ˝eÊmy ci 
poumierali? Z najni˝szej pó∏ki 
w garma˝erii rozmarz∏ po nas spód 
od pizzy, kiedy wysadzi∏eÊ korki 

nagrzewnicà akwarium, bo 
zachcia∏o ci si´ 
czyniç znaki 

Rybom – 
powiadam: 
glonojad.

I takiej chcesz sesji – 
ty, ludzka mierzwa rozrzucona przed tobà w pokorne 

po czternaÊcie na wypadek psiarni albo stra˝y
gminnej?  My jesteÊmy 

wiara i pewnoÊç, po˝ywne dialekty. Syty nami, 

Ênisz, ˝e to w∏aÊnie ty 

jesteÊ pisany tak lekko i bez namys∏u, jakby iskaç w∏osie oblubionej 
deszczem iskier spawalniczych, d∏onià bez paznokci.

* wedle obowiàzujàcego (pisane 4.01.2009) w Polsce prawa, limit legalnych
zgromadzeƒ bez rejestracji wynosi 15 osób. Ale sà nadzieje, wko∏o których
nie zbierzesz tylu ludzi, i jest tam tak cicho, jakby ju˝ do koƒca by∏o po
wszystkim.







MMiicchhaa∏∏  PP∏∏aacczzeekkPrawda jestnieszcz´Êliwa
Opatrzony zesz∏orocznà (2008) datà debiutancki tom Konrada Góry Requiem dla Saddama

Husajna i inne wiersze dla ubogich duchem ju˝ w pierwszym czytaniu wywiera wra˝enie obcowania
z ca∏kowicie bezprecedensowym zjawiskiem literackim. Z jednej strony olÊniewaç mo˝e kunsztowna
forma poszczególnych utworów, ich inkantacyjna rytmicznoÊç czy wysublimowana metaforyka, z
drugiej – ogromna si∏a ra˝enia zapisanego w tym tomie gniewu, totalnoÊç poetyckiej wizji i rzadkie,
wskazujàce na wyjàtkowy talent autora po∏àczenie konsekwencji i rozmachu topiki poetyckiej.
Korespondencja tych wszystkich cech, i to w ksià˝ce debiutanckiej, nie pozwala przejÊç obok
Requiem... oboj´tnie; ta ksià˝ka zmusza do wielorazowej lektury i g∏´bokiego przemyÊlenia, co nie
przychodzi ∏atwo, zwa˝ywszy na ewidentnà osobnoÊç Góry jako poety, i to nie tylko w perspektywie
debiutów ostatnich lat, ale ca∏ej panoramy polskiej poezji po 1989 roku.

Tym, co w tomie Góry najszybciej rzuca si´ w oczy, jest bunt. Nie jest to jednak bunt ∏atwy,
negujàcy „wszystko i wszystkich”, osuwajàcy si´ w beznadziejny nihilizm. Konrad Góra nie stawia
przed sobà zadaƒ ostatecznych, takich, jak ca∏kowity demonta˝ j´zyka poetyckiego czy zaÊwiad-
czenie o niemo˝liwoÊci pisania/mówienia w stanie obl´˝enia przez j´zyki uwarunkowane (sugeruj´
t´ ∏atwoÊç dlatego, ˝e jest to projekt realizowany od d∏u˝szego czasu w poezji epigonów i
pogrobowców bruLionu – vide Marcin Sendecki). Góra jest g∏´boko przekonany o wartoÊci con-
tinuum kultury. W swojej strategii demaskacji nie rekonstruuje j´zyków fa∏szywej komunikacji czy
doÊwiadczenia, a wr´cz przeciwnie: stawia sobie za zadanie stworzenie takiego j´zyka, który
pomieÊci w sobie doÊwiadczenie, umo˝liwi komunikacj´ na wielu poziomach, b´dzie noÊnikiem
idei, tematów emocjonalnych i rozmaitych fragmentów egzystencji, równie˝ zbiorowej. J´zyk poe-
tycki Konrada Góry jest projektem nowego j´zyka doÊwiadczenia. 

TToommeekk  WWiillmmoowwsskkii  nniiee  ˝̋yyjjee
Requiem... otwierajà, niejako programowo, dwa utwory: Wroc∏aw oraz tryptyk poetycki

Szklarscy. Ten drugi jest symptomatycznym dla ca∏ego tomu zapisem inicjacyjnym. 
W Szklarskich nak∏adajà si´ na siebie dwa plany: doÊwiadczenie ch∏opca oraz ekran tego

doÊwiadczenia, matryca dost´pnych znaczeƒ, jakà stanowi cykl powieÊciowy Alfreda Szklarskiego
o przygodach m∏odego globtrottera – patrioty Tomka Wilmowskiego:

Za gówniarza myÊla∏em, ˝e ka˝dy
dialog musi si´ koƒczyç
kropkà, myÊlnikiem, a potem
s∏owami: – 
Mruknà∏ bosman Nowicki. (str. 8)

Narracja powieÊciowa jest wzorcem
prze˝ywania w∏asnych – znacznie od
powieÊciowych ciekawszych –
przygód, np. wypraw na cmentarz i
bicia dziewczyn znalezionymi na tym
cmentarzu chwastami (Szklarscy 2).

Cykl przygodowy Szklarskiego
stanowi w polskiej literaturze swoisty
ewenement; przygody Tomka by∏y



przez kilka pokoleƒ przekazywane z ojca na syna i znane sà chyba wszystkim m´˝czyznom. Te
powieÊci to pewien podr´cznik, zawierajàcy w sobie solidny ∏adunek pedagogii seksualnej, a
g∏ównymi wartoÊciami sà tu prawoÊç, honor, patriotyzm i przynale˝noÊç do oÊwieconej kultury
bia∏ego cz∏owieka. Wizja Êwiata u Szklarskiego ma charakter ÊciÊle kolonialny, czego nie omiesz-
ka zauwa˝yç ze zjadliwà ironià Góra („Oprócz / dobrze zabezpieczonej ˝ywnoÊci i amunicji
pami´taj o podarkach dla krajowców”, str. 8). Âwiat przedstawiony jest Êwiatem hiperpatriarchal-
nym, w którym Wiedza i Prawo pochodzà od Ojca (rozproszonego w narracji na trzy m´skie arche-
typy), po czym przekazywane sà pierworodnemu synowi, który zaÊ szkoli si´ w prze˝ywaniu
przygód, podró˝ach i realizacji zadaƒ m´˝czyzny. Tomkowi towarzyszy pi´kna i rezolutna partner-
ka, pe∏niàca typowà dla takich narracji funkcj´ figurantki. Ca∏y ten porzàdek jest przez Gór´ od-
tworzony ze zjadliwà ironià. 

Jednak zwieƒczenie cyklu
przekreÊla definitywnie nastrój senty-
mentalnej sielanki m´skiego dorasta-
nia. „To póêniej sta∏em si´ nieobecny”
– brzmi wiersz Szklarscy 3. Ironia
utworu staje si´ w tym miejscu ironià
tragicznà, a zakoƒczenie tryptyku ka˝e
zanegowaç wczeÊniejsze przeczucia
lekturowe. Negacja przebiega tu na
kilku poziomach. PrzekreÊlona zostaje
mo˝liwoÊç inicjacji w Êwiadomà egzys-
tencj´ przez przyj´cie ustalonego
porzàdku p∏ciowego i spo∏ecznego, co
odbywa si´ poprzez wprowadzenie w
pole zapisu doÊwiadczenia utraty.
PrzewartoÊciowaniu ulega ca∏a topika
utworu. Cmentarz, lekkomyÊlnie
umiesz-czony w cz´Êci drugiej, staje
si´ osià semiotycznà ca∏oÊci, bowiem z



jednej strony jest najprostszym i
najbardziej dost´pnym znakiem
pami´ci w ogóle, ale z drugiej –
pami´ç ta zostaje doprowad-
zona do granicy, jakà wyz-
naczajà utrata i ˝a∏oba. W ten
sposób Góra w kilku s∏owach
tworzy doskona∏y wzorzec
opowieÊci inicjacyjnej, wskazu-
jàc na uÊwiadomienie utraty
jako faktyczny moment
przejÊcia od czasu mitu i wiary
dziecka do czasu dojrza∏ej
ÊwiadomoÊci, doÊwiadczania
niezapoÊredniczonego, a przez
to – wyzwolonego.

Takie zarysowanie planu
intymnistycznego jest potrzeb-
ne, by móc poszerzaç pole

zapisu doÊwiadczenia. W wierszu Martwa sarna w maju (29) poeta tworzy skomplikowanà struk-
tur´ metaforycznà, w której dominuje topos dwóch stron: „Êwiat podzielony na popió∏ i wiatr”;
znów – czas „gówniarza” i „teraz” wiersza, martwa sarna, stanowiàca ca∏oÊç, i jej rozwleczone po
drodze wn´trznoÊci. Sam wiersz podzielony zosta∏ przy tym na dwie zwrotki, z których druga te˝
jest poÊrednio rozszczepiona. Takie rozszczepienie doÊwiadczania przestrzeni, semiosfery jest z
kolei znakiem melancholii – poczucie rozpadu rzeczywistoÊci i wyobcowania z niej pcha podmiot
wiersza do samookreÊlenia: „jestem z drugiego brzegu, / obcy, / ˝ywy, / niedostrze˝ony”. „Ja”
doÊwiadcza siebie w opozycji do Êwiata. 

Widaç tu jednak pewne istotne p´kni´cie: „[T]e strony, / pomijajàc cia∏o, sà identyczne”.
Wspomnienie o ciele jest bardzo istotne, gdy˝ w∏aÊnie cia∏o, ze swoim ci´˝arem, okazuje si´ w tym
wierszu nieobecne. Zestawiajàc ze sobà kolejne obrazy, Góra zachowuje prymat wzroku nad inny-
mi zmys∏ami. Cia∏o jest wyobcowane z wiersza, czego presupozycj´ stanowi wers z pierwszej zwrot-
ki: „Most nie odbija si´ w wodzie”. A cia∏o nie odbija si´ w piÊmie. ZaÊ Konrad Góra jest poetà
pisma, stoi ca∏kowicie po jego stronie i walczy o jego ocalenie.

PPiissmmoo  wwoollnnooÊÊccii
Rozmaitych figur zwiàzanych z pismem czy zapisem znajdziemy w tej ksià˝ce mnóstwo. Akt

pisania jest dla Konrada Góry
bez wàtpienia czymÊ o wiele
istotniejszym ni˝ tylko
sposobem utrawalania czy
prosto poj´tej autoekspresji.
Pismo to najszlachetniejsze
narz´dzie istnienia – narz´dzie
walki, zmiany, wreszcie sposób
na stworzenie w∏asnego miejs-
ca w kulturze. „Nie odebrano
mi wolnoÊci” – pisze Góra w
wierszu Koszmarny anarchista.
Braç za pismo (27) –
„Nakazujàc nocami studiowaç
pismo, / Lecz próbowano ode-
braç pismo / Za myÊl widzenia
go w wolnoÊci”. Takie po∏àcze-



nie WolnoÊci i Pisma, zaanga˝owania i
twórczoÊci daje mo˝liwoÊç wskazania
jednego z literackich patronów pisarst-
wa Góry – Bertolta Brechta. 

Projekt brechtowski jest dzisiaj
rozumiany przede wszystkim w
kontekÊcie teatralnym, a przecie˝ Brecht
by∏ w równym stopniu dramaturgiem,
jak poetà. T́  drugà jego aktywnoÊç trak-
tuje si´ dziÊ po macoszemu: jego wier-
sze powszechnie kojarzone sà z songa-
mi z dzie∏ tworzonych wspólnie z Kurtem
Weilem. Tymczasem Brecht-poeta to
zjawisko jednak osobne i zas∏ugujàce w
pe∏ni na uwag´. Podmiot mówiàcy w wielkiej cz´Êci jego utworów to opisujàcy swojà spo∏ecznà
pozycj´ i aktualnà sytuacj´ – komunista. Liryka Brechta jest – paradoksalnie – naraz
zaanga˝owana i ogromnie osobista. To liryka samozwrotna i zawsze bardzo kunsztowna, a wszys-
tkie te cechy mo˝na z czystym sumieniem przypisaç poezji Konrada Góry.

Przywiàzanie Brechta do poezji, do pisma by∏o przez niego wielokrotnie podkreÊlane. I tak,
przyk∏adowo w wierszu opatrzonym incipitem [I tak budowa∏em zdania], czytamy:

I tak budowa∏em zdania, aby  widoczne by∏y
Ich rezultaty, to znaczy w taki sposób, a˝eby
Samo ich mówienie mog∏o
Mówiàcego ucieszyç lub zasmuciç. A my, pozostali, te˝
MoglibyÊmy si´ z ich powodu smuciç albo cieszyç, s∏yszàc
jak mówi. [...] 

[prze∏. Piotr Sommer]

Podobnie rzecz si´ ma z zapisami au-
tobiograficznymi. Najs∏ynniejszym takim
utworem Brechta jest chyba O biednym B.B.:
1. Ja, Bertolt Brecht, jestem z czarnych lasów.

Gdy w ciele matki tkwi∏em jako p∏ód, 
Przenios∏a mnie do miast. Dopóki nie sczezn´
B´dzie we mnie czarnych lasów ch∏ód. 

[prze∏. Andrzej Kopacki]

„J´zyk to sznur pod dzwon” – pisze Góra.
Brechta i Gór´ ∏àczà absolutne pryncypia lit-
erackie: wiernoÊç poezji i ˝arliwa wiara w jej
mo˝liwoÊci (ale wiara w ˝adnym wypadku nie
dewocyjna, mi∏oszowska; mo˝na Êmia∏o
zaryzykowaç twierdzenie, ˝e na kardynalne
pytanie, „czym jest poezja, która nie ocala”,
obydwaj odpowiedzieliby po prostu: poezjà),
umiej´tnoÊç uczynienia z idei autonom-
icznego sk∏adnika formalnego wiersza, a przy
tym jednoczesna odpornoÊç na ideologizacj´
poezji – czyli podporzàdkowywania twórc-
zoÊci wymogom ideologii, wystrzeganie si´
wykraczania poza jej mikrokosmos. Tu



w∏aÊnie przebiega granica, dzisiaj ju˝ prawie ca∏kiem zapoznana, mi´dzy ideà a ideologià, Êwiato-
poglàdem a ideologicznoÊcià. Czyli mi´dzy twórczà wolnoÊcià a poddaniem si´ karzàcemu oku
Innego. 

UUcczzcciiwwooÊÊçç  ii   sspprraawwddzzaallnnooÊÊçç::  AAnnaarrcchhiizzmm  ii  ttrroopp  wweeii lloowwsskkii
Konrad Góra jest anarchistà. Jego anarchizm jednak nie jest zbiorem ideologicznych prob-

lematów, ale doÊwiadczeniem, nie czynnikiem kszta∏tujàcym, ale kszta∏tem egzystencji. To deter-
minuje sprzeciw wobec instytucji w∏adzy – mowa tu o w∏adzy na wielu poziomach, to˝samej tak z

politykà mi´dzynarodowà, si∏à
konformistycznego bezw∏adu w
obr´bie spo∏eczeƒstwa, religià,
ró˝nicà p∏ciowà i wynikajàcà z
niej odwiecznà opresjà, jak i w
ogóle z w∏adzà mówienia,
w∏adzà wyjàtkowoÊci artysty,
w∏adzà decorum. 

Sprzeciw Góry pociàga za
sobà g∏´bokà nieufnoÊç, której
efektem jest proces intelektual-
nego poznania, a jego pok∏osiem
– aparat ideowy, niezwykle istotny
czynnik dla tej twórczoÊci. Takie
podejÊcie pozwala na wskazanie
drugiego istotnego powinowac-
twa Góry, tym razem nie stricte lit-
erackiego, a ideowo-duchowego,
jakim jest bliskoÊç istnienia w kul-
turze Konrada Góry i Simone
Weil.



Nie jest ∏atwo przebiç si´ przez stereotypy
poznawcze, za to niezwykle ∏atwo je wytworzyç.
Simone Weil dla polskiego odbiory jest myÊlicielkà
chrzeÊcijaƒskà, na po∏y teolo˝kà i filozofkà o
korzeniach klasyczno-gnostyckich, a sta∏o si´ tak za
sprawà wprowadzenia do ÊwiadomoÊci ogólnej
tego tylko – zresztà potraktowanego wybiórczo i
tendencyjnie – nurtu jej myÊli przez Czes∏awa
Mi∏osza. Có˝, czasem a˝ ci´˝ko ugryêç si´ w j´zyk,
by nie powiedzieç, ˝e Mi∏osz zrobi∏ dla kultury pol-
skiej naprawd´ wiele z∏ego. 

MyÊl Weil jest w tradycji filozoficznej Zachodu zjawiskiem ca∏kowicie egzemplarycznym. Jej
projekt stanowi prób´ (osobliwie udanà) scalenia wszystkich dominujàcych nurtów kultury, nurtów
myÊli ludzkiej. „Zakorzenienie”, g∏ówne dzie∏o Weil,
jest ˝arliwà obronà cywilizacji przez bezpardonowà
krytyk´ fa∏szu w∏adzy, w tym w∏adzy/wiedzy, której
odkrycie przypisuje si´ obecnie Michelowi Foucault. 

Projekt Konrada Góry nie jest a˝ tak zakro-
jony; Góra jest bowiem artystà i nie tworzy dzie∏
dyskursywnych. A jednak powo∏ywanie przez niego
nowego j´zyka okazuje si´ strategicznie zbie˝ne z
dzia∏alnoÊcià Weil, z którà Gór´ ∏àczy równie˝ anar-
chistyczny Êwiatopoglàd, implikujàcy u obojga nie –
komunistycznà w proweniencji – ch´ç „przebudowy
ÊwiadomoÊci” spo∏eczeƒstwa, a uwolnienia Êwiado-
moÊci, co jest projektem jak najbardziej osobistym.
Stàd z kolei wynika g∏´boka ró˝nica w stosunku do religii mi´dzy Weil, która kategoriami
chrzeÊcijaƒskimi objaÊnia∏a wi´kszoÊç mechanizmów kulturowych (zajmujàc si´ poniekàd egzys-
tencjà „nagà”, jednak nie w dzisiejszym rozumieniu
Agambena), a miejscem religii u Góry, który to
doÊwiadczenie odrzuca. Odrzuca je jednak, sygna-
lizujàc wobec religii zarówno istnienie kategorii
poznania wewn´trznego, jak i zewn´trznego.
Ró˝nica, o której tu mowa, polega na innym
poj´ciu kategorii sprawdzalnoÊci, ∏àczàcej Weil i
Gór´, odsy∏ajàcej z kolei do kategorii absolutnej
uczciwoÊci. Za wyk∏adni´ tego problemu mo˝na
uznaç wiersz Ruina (54), który cytuj´ tu  ca∏oÊci: 

CzyÊciec jest ojczyznà j´zyka. Piek∏o idei.

Sp∏oszy∏em pójdêk´ czy p∏omykówk´, próbujàc
zawiesiç ksi´˝yc w g∏ogu. Zaledwie raz bije
skrzyd∏ami i zabiera go ze sobà, a ja pozostaj´ w
ciemnoÊci, go∏y cierƒ przed d∏ugà zimà.

Kiedy pod jego trepem ∏uszczy si´ pestka i ukazu-
je zalà˝ek, drwal po∏yka oddech. Nagle zrobi∏o
si´ wokó∏ mnie jasno. Czekam, a˝ zostan´ wypluty.

Odmawiam modlitwy. Odmawiam tej modlitwy.



Pierwszy wers potwierdza moje dotychcza-
sowe tezy o j´zyku Góry: j´zyk poetycki, ten, w
którym s∏owa znaczà, a ich desygnatami sà
realne obiekty egzystencjalne, rodzi si´ z
j´zyków fa∏szywych i pomieszanych, ale zawie-
rajàcych potencja∏ doskona∏oÊci mowy i pisma.
Nast´pne dwie zwrotki, sprawiajàce, ˝e Ruina
balansuje na granicy wiersza stroficznego i
prozy poetyckiej, sà opisem mistycznej Jedni z
Przyrodà (zgodnie z dychotomià Spinozy, Naturà

Naturans). Jako cz´Êç Jedni, podmiot jest równie˝ przedmiotem ingerencji cz∏owieka, drwala (on
reprezentuje tu drugà cz´Êç wspomnianej dychotomii, Natura Naturata). Panteistyczno-pogaƒska

wizja zostaje prze∏amana wewn´trznie zwrotnà
w paradoksie negacjà, a odmowa podj´cia
dzia∏ania religijnego zostaje wypowiedziana
wobec zaistnienia nieodwo∏alnego doÊwiad-
czenia religijnego. Ruinà nie jest religia, gmach
chrzeÊcijaƒstwa czy w ogóle wielkich religii
monoteistycznych, uznanych systemów. To
wewnàtrz podmiotu w ruinie le˝y religijna
wiara/doÊwiadczenie. Wiersz ten, razem z
wieloma innymi utworami Góry, mo˝na by te˝
zaliczyç do skodyfikowanego przed kilkoma
tygodniami na gruncie polskich badaƒ literac-

kich nurtu eko-poezji. Podobno (coÊ takiego!) coÊ takiego istnieje. Ca∏e szcz´Êcie, postawa arty-
styczna Konrada Góry pozwala uznawaç podobne pomys∏y za nieznaczàce wybryki. 

PPoollsskkaa..  PPoozzaa  NNaarróódd
SpoÊród wszystkich negacji Konrada Góry,

naj∏atwiejszà do usprawiedliwienia jest negacja
instytucji paƒstwa. To zrozumia∏e, zwa˝ywszy na
tylekroç ju˝ przywo∏ywanà tu anarchistycznà
orientacj´ autora. Negacja instytucji jest jed-
nakowo˝ jednym, a doÊwiadczenie czymÊ
zupe∏nie innym – doÊwiadczeniem Konrada
Góry jest wszak konkretna Polska, i choç pisze
on, ˝e w Wierszu na zamówienie mo˝na
„Polsk´” zastàpiç dowolnà „Szwecjà”, wyjàwszy
narody bezpaƒstwowe, a Przedstawiciel Polski

istotnie traktuje o ob∏udzie i fa∏szu demokratycznego systemu reprezentanckiego (ka˝da w∏adza
jest ostatecznie w∏adzà, i ostatecznie – jest z∏a, bo musi pos∏ugiwaç si´ k∏amstwem, przemocà i
przemoc prowokowaç, by si´ utrzymaç), to rzecz okazuje si´ o wiele powa˝niejsza.

Polska, ze swojà historià i kulturowym
dziedzictwem, jest krajem szczególnie „wik∏ajà-
cym”. Uwik∏anie to bywa zazwyczaj
wypowiadane w kontekÊcie twórczoÊci Witolda
Gombrowicza, zw∏aszcza jego projektu dekon-
struktukcji idei Polski romantycznej w Trans-
Atlantyku. Jest to jednak zabieg uÊmierzajàcy,
czego dobitny dowód stanowi twórczoÊç
Andrzeja Trzebiƒskiego. Postawa i pisarstwo
zaanga˝owane Trzebiƒskiego (w odró˝nieniu od
dzie∏ literackich par excellance) sà, jak wykazuje



autorka monografii autora, El˝bieta Janicka,
indykatorem tego, co w polskoÊci ekstremalne, a
niezniszczalnie ˝ywotne, zaÊ twórczoÊç artystyczna
Trzebiƒskiego zosta∏a ca∏kowicie zepchni´ta, i do
dziÊ nie mo˝e zostaç przez tradycj´ przyswojona.

Góra wie, ˝e prosty akt odci´cia si´ nie
uwolni go od ci´˝aru polskoÊci. Eksploatuje wi´c
z pozycji outsidera polskoÊç przez mechanizmy
jej funkcjonowania, szczególnie k∏adàc nacisk
na zapisanà w zbiorowej ÊwiadomoÊci niena-
wiÊç i jej pok∏osie: polityk´ eliminacji stosowanà
wobec kobiet czy ˚ydów.

˚yd mityczny jest zresztà przez Gór´ przywo∏ywany kilkukrotnie. W nieÊcis∏ej sestynie Pogoƒ
jest niewa˝na. Barwisz Ênieg pojawia si´ „˚yd Polak”/„Polak ˚yd”, a postaç (?) ta otoczona jest
przez zapisy potocznych skojarzeƒ z ˝ydostwem (pieniàdze, spalenie, g∏ód, mno˝enie si´; jed-
noczesne kojarzenie Zag∏ady z antysemickimi fantazmatami). „Polak ˚yd” to nie odpowiednik
asymilanta, a g∏ówny bohater polskiej narracji antysemickiej, farbowany Wallenrod, rozsadzajàcy
przez podszycie polskie spo∏eczeƒstwo. „˚yd Polak” to z kolei replika ca∏ego Êwiatopoglàdu i jego
historii, od ruchu frankistowskiego poczàwszy.

Jednak nie tylko kulturowym dziedzictwem si´ Góra zajmuje, ale i warstwà estetycznà pol-
skiego krajobrazu, w który wpisana jest bez-
nadzieja i n´dza, jak w wierszu „èród∏o”:

Strumieƒ kobiet sprzed Biedronki
Wp∏ywa do martwych mieszkaƒ 
Strumienia m´˝czyzn zza Biedronki.

Tego rodzaju interwencjonizm ma inne
znaczenie, gdy Góra przywo∏uje fantazmaty poli-
tyki mi´dzynarodowej i jej form represji.
Szczególnie wa˝na jest tu mocarstwowoÊç USA.
Ju˝ w pierwszym wierszu Wroc∏awiu wymienione sà myÊliwce F-16, na stronie 48 zaÊ zamieszczony
jest wiersz Jeƒcy Al-Kaidy. To jednak, na przekór tytu∏owi, nie utwór publicystyczny, a poetycka nar-
racja intymna o wch∏anianiu fantazmatów i przekuwaniu sloganów na j´zyk osobisty. A zresztà,
pozornie osobisty, bo przecie˝ mowa tu o utworze artystycznym; w innym wierszu czytamy: „U˝ywa∏em
s∏ów gn´biç straciç / U˝ywa∏em s∏ów i patrzy∏em jak niknà” (61).

Wszystko, co powy˝ej napisa∏em, to jedynie recepcyjne sygna∏y. Ka˝dy z utworów zamiesz-
czonych w Requiem dla Saddama Husajna...
zas∏uguje na osobne omówienie. 

Tytu∏ tego tekstu pochodzi z zapisków
Simone Weil tu˝ sprzed jej Êmierci. Móg∏by
równie dobrze pochodziç z zapisków Konrada
Góry. Prawda jego wierszy jest na swój sposób
prawdà ostatecznà, bo potwierdzonà w∏asnà
egzystencjà. Taka poezja pisana jest na przekór
ca∏emu Êwiatu. I niech mu stanie oÊcià w gardle.

s tan ie
oÊcià
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KKoonnkkuurrss  ooddbbyywwaa  ssii ´́  ppoodd  hhoonnoorroowwyymm  ppaattrroonnaatteemm  JJMM  RReekkttoorr
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CChhaa∏∏aass iiƒƒsskk iiee jj --MMaaccuukkooww  oorraazz  ppoodd  ppaatt rroonnaatteemm  DDzz iieekkaannaa
WWyyddzziiaa∏∏uu  PPoolloonniissttyykkii  UUWW  pprrooff..  ddrraa  hhaabb..  SSttaanniiss∏∏aawwaa  DDuubbiisszzaa
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WWaarrsszzaawwaa  zz  ddooppiisskkiieemm  „„KKoonnkkuurrss  LLii tteerraacckkii  UUWW””..  DDoo  uuttwwoorróóww
nnaallee˝̋yy  ddoo∏∏ààcczzyyçç  zzaakklleejjoonnàà  kkooppeerrtt ´́,,  ooppaattrrzzoonnàà  ttaakkiimm  ssaammyymm
ggoodd∏∏eemm  lluubb  hhaass∏∏eemm  jjaakk  wwiieerrsszzee,,  ww  kkttóórreejj  zznnaajjddoowwaaçç  ssii ´́  bb´́ddàà
ddaannee  bbiiooggrraaffiicczznnee  aauuttoorraa  (( iimmii´́,,  nnaazzwwiisskkoo,,  ddaattaa  uurrooddzzeenniiaa,,
aaddrreess  kkoorreessppoonnddeennccyyjjnnyy,,  ee--mmaaiill  ii   nnuummeerr  kkoonnttaakkttoowwyy))..
ZZgg∏∏oosszzeenniiaa  kkoonnkkuurrssoowwee  bb´́ddàà  pprrzzyyjjmmoowwaannee  ddoo  1199  ll iippccaa  22000099
rrookkuu..
TTeekkssttyy  oocceenniiaaçç  bb´́ddzziiee  jjuurryy  ppoowwoo∏∏aannee  pprrzzeezz  oorrggaanniizzaattoorróóww,,  ww
sskk∏∏aaddzziiee::  pprrooff..  AAnnddrrzzeejj  ZZiieenniieewwiicczz,,  MMaarriiaa  CCyyrraannoowwiicczz,,  JJooaannnnaa
MMuueell lleerr,,  JJooaannnnaa  KKuullaass,,  MMiikkoo∏∏aajj  GGoolluubbiieewwsskkii..  AAuuttoorrzzyy  nnaajjlleepp--
sszzyycchh  tteekkssttóóww  uuhhoonnoorroowwaannii  zzoossttaannàà  nnaaggrrooddaammii  ppiieennii´́ ˝̋nnyymmii  ii
rrzzeecczzoowwyymmii..  PPuullaa  nnaaggrróódd  wwyynnoossii  1100  000000  zz∏∏..  NNaaggrrooddzzoonnee  ii
wwyyrróó˝̋nniioonnee  uuttwwoorryy  zzoossttaannàà  ooppuubbll iikkoowwaannee  ww  cczzaassooppiiÊÊmmiiee
„„WWaakkaatt””..
RRoozzssttrrzzyyggnnii´́cciiee  KKoonnkkuurrssuu  ii  wwrr´́cczzeenniiee  nnaaggrróódd  nnaassttààppii  ww  ddnniiuu
1166  ll iissttooppaaddaa  22000099..
WWsszzyyssccyy  llaauurreeaaccii  zzoossttaannàà  zzaapprroosszzeennii  nnaa  ssppoottkkaanniiee,,  nnaa  kkttóórryymm
zzoossttaannàà  oogg∏∏oosszzoonnee  wwyynniikkii  KKoonnkkuurrssuu..  OOrrggaanniizzaattoorrzzyy  zzwwrraaccaajjàà
kkoosszzttyy  ppooddrróó˝̋yy..  WWii´́cceejj  iinnffoorrmmaaccjj ii   nnaa  ssttrroonniiee::  
wwwwww..kkoonnkkuurrssll ii tteerraacckkii..uuww..eedduu..ppll..

ZZaapprraasszzaammyy  ddoo  uuddzziiaa∏∏uu!!
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