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Protokół z posiedzenia Jury
XIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 

SATYRYCZNEGO
„O STATUETKĘ STOLEMA”

Jury w składzie: Mirosław Odyniecki – przewodniczący, Wioletta 
Majer-Szreder i Tomasz Fopke – członkowie, po zapoznaniu się 
ze 136 zestawami utworów satyrycznych, nadesłanymi na konkurs, 
na posiedzeniu 14 listopada 2017 r. przyznało następujące nagrody 
i wyróżnienia:
Nagrody:
I – nagroda w wys. 1000 zł i statuetka „STOLEMA”:
Tadeusz Charmuszko – godło „Salamandra”, Suwałki, za 
„Rowerowy zawrót głowy” 
II – nagroda w wys. 700 zł:
Zygmunt Królak – godło „Tomuś Niepiskaj”, Witolubie, za  zestaw 
limeryków i fraszek 
III – nagroda w wys. 300 zł:
Michał Wichowski – godło „HERMES”, Warszawa, za „Wizytę 
w przybytku niezdrowej rozkoszy”  
Radosław Szagdaj – godło „Hrabaczek”, Koszalin, za 
„Biuromotywę”
Wyróżnienia (100 zł):
Emilia Jarecka – godło „Arrogante”, Łódź, za „Grzyby”
Bartłomiej Sutuła – godło „Biteek”, Białystok, za „Wspomnienia 
męża pani ornitolog”
Andrzej Klawitter – godło „Miszmasz 2107”, Szubin, za zestaw 
utworów
Sebastian Markiewicz – godło „Piszczek pokazuje jestem”, 
Warszawa za „Miting AU”
Piotr Winczewski – godło „Winchester”,  Pabianice, za „Metoda 
na wnuczka” 
Ponadto jury postanowiło wyróżniające się utwory opublikować w 
„Almanachu pokonkursowym”.

Gniewino, 14 listopada 2017 r.
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Tadeusz Charmuszko 
Suwałki

Godło: Salamandra

I nagroda

ROWEROWY ZAWRÓT GŁOWY 
Rower amanta 
Z przerzutką 
Na udko. 

Rower nudysty 
Sama 
Rama. 

Rower urzędnika 
Zamiast opon sto pieczęci, 
Bidon z tuszem i się kręci. 

Rower samotnika 
Nieborak nocami wzdycha, 
Żeby chociaż jedna szprycha. 

Rower organisty 
Konstrukcyjnie doskonały, 
Rozwiązanie śmiałe: 
Tradycyjne ma pedały 
I ramę z piszczałek. 

Rower zakonnicy 
W oczach siostry mgiełka, 
Bo jest bez siodełka. 

Rower dbającej o linię 
Fabrycznie zastrzeżone:
Tylko bez oponek. 

Rower sekutnicy 
Żadna elita, 
Skrzypi i zgrzyta.

Rower pijaka 
Wersja nowa, 
Bezdętkowa. 

Rower dietetyczki 
W konstrukcji typowej 
Stwierdzono rok temu 
W oponach śladowe 
Ilości glutenu. 
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Rower kochanki 
Cieszył kochankę 
Niejedną chwilę, 
Kiedy był z dzwonkiem 
Oraz z wentylem. 

Rower przeciętniaka 
Od piasty do siodełka
Mieści się w widełkach. 

Rower pyszałka 
Ster ma zadarty 
I puszcza wiatry. 

Rower bankiera 
Cyfrowy ster 
I łańcuch z zer. 

Rower strażaka 
Producent stawia 
Tu sprawę jasno. 
Klient mieć musi 
Sikawkę własną. 

Rower gajowego 
Staje dęba 
Na wyrębach. 

Rower prawniczki 
Klasyczna rama: 
Ziobro Adama. 

Rower dyrektora 
To musi być światowa marka, 
Bo w zestawie jest... 
sekretarka. 

Rower pielęgniarki 
Zapewnia ochronę 
Przed zakażeniem,
 Albowiem podwójne 
Ma ogumienie. 

Rower akwizytora 
Model słynie z tego, 
Że wkręci każdego. 

Rower szejka 
Szprych co niemiara 
Przy petrodolarach. 

Rower polityka 
Jest dla polityków 
Wersja bez błotników. 

Rower gbura 
Jego konstrukcja wymusza 
Uchylanie kapelusza. 

Rower dziadka 
Komplet zębatek 
Dają do niego, 
Żeby spokojnie 
Żuć schabowego. 
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Zygmunt Królak
Witolubie

Godło: Tomuś Niepiskaj 

II nagroda

Limeryki dobre na korniki

Mała robaczyna
Kornik z „Białowieskiej” co sikorki woła
Wśród drzew spustoszenie czyni dookoła
Mała robaczyna
Tak sobie poczyna
Że sam minister wcielił się w dzięcioła

*
Beata z Albatrosa
„Beata z Albatrosa” uzależniona troszkę
Mówi jakby miała na twarzy pończoszkę
Lecz mimo zmęczenia
- Mimo jego cienia
Potrafi jak trzeba dbać o swoją broszkę

*
Kotek z Żoliborza
Kotek z Żoliborza to miasto Warszawa
Bardzo lubi pieszczoty pana Jarosława
A potem ma chcice
Na zgrabne kocice
Tyle że dla pana to już obca sprawa

*
Mała rybka
Pewna mała rybka z Redy w Wejherowie
Chciała coś powiedzieć ale nic nie powie
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Bowiem grube ryby
Wsadziły ją w dyby
By jej głupie myśli nie mąciły w głowie

*
Pewien Stolem
Pewien stary Stolem z obrzeży Gniewina
Płacze bo żoneczka nie dała mu syna
Połowica na to
Niespełniony tato
Za nisko lata ta twoja ptaszyna

*

Fraszkowe co nieco

Głowa w chmurach
Zastał Polskę na kolanach
Podniósł ją do góry
Tylko teraz wielu głowom
Przeszkadzają chmury
   Patriota
   Nieznajomość języków
   O patriotyzmie dowodzi
   Niektórym obce słowo
   Przez gardło nie przechodzi
Bezprawie
Gdy sędzia politykiem
Może służyć sprawie
Gdy polityk sędzią
Gotowe bezprawie
   Chodząca cnota
   Człowiek wielkiej wiary
   Chodząca wręcz cnota
   Bóg to przy nim grzesznik
   A papież idiota
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Blagier
Gorący klimat Afryki
Blagiera potrzebnym czyni
Bo taki nie przestanie 
Lać wody na pustyni
   Mądry bo głupi
   Przysłowia mądrością narodów
   Gdy młodzież to hasło kupi
   Upadnie nasze szkolnictwo
   Bo szczęście przecież ma głupi
Pod dachem
Na zewnątrz kryształowy
Grzechem podobno się brzydzi
Swawoli tyko pod dachem
Bo wtedy Pan Bóg nie widzi
   Chciwość
   Chciwość to straszna choroba
   Ludzi w zwierzęta zamienia
   Szkoda że na to schorzenie
   Nikt nie wymyślił szczepienia
Dorobkiewicz
Od nędzy do pieniędzy
Przedsiębiorczość w cenie
Rozmienił stówę na drobne
I kasy ma pełne kieszenie
   Spadek
   Funty złotówki dolary
   Odkładał oszczędny dziadek
   Życie zamknęło mu konto
   Wnuki się biją o spadek
Na emeryturze
Na emeryturze życie jest ciekawe
Zwłaszcza mężczyzna się zmienia
Gdy jego głowę wypełnia fantazja
A niżej mieszkają wspomnienia
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   Marzenie
   Każdy turysta w skrytości marzy
   Żeby być piaskiem na złotej plaży
   I tak przez całe lato bez mała
   Być uciskanym przez damskie ciała
Cuda
Latem w Łebie cudów wiele
Nawet w deszczu schną portfele

Będzie odpuszczone
Sejm pragnie wyręczyć kościół
Wiernym być źródłem pociechy
Posłowie na mocy ustawy
Będą odpuszczać nam grzechy
   Stworzyć chcą nowy dekalog
   Na miarę współczesnej wiary
   Bóg będzie miał dwie kadencje
   Bo w trzeciej już byłby za stary
Suweren chce dobrej zmiany
Więc choćby i z tego względu
Gadanie że cudów nie ma
Będzie karane z urzędu
   Jeden czy dwóch bezbożników
   Pod presją komuchów z ulicy
   Krzyczało do wnioskodawców
   „Nie róbcie z sejmu kaplicy”
Ustawom o takim znaczeniu
Stawiają się ludzie chorzy
- Jak będą tak podskakiwać
Marszałek ich klątwą obłoży
   Wniosek nasuwa się jeden
   Kto przejdzie na lepszą stronę
   Ten choćby się nawet pogubił
   Będzie miał odpuszczone
    *
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Po spowiedzi
Po ostatniej spowiedzi
Miał dziwne wrażenie
Że jaką okazał skruchę
Takie miał odpuszczenie
*
 Prosto z ula
 Siał Jaś rzepę na zagonie
 Pszczółka przyleciała
 I z czułością użądliła
 W pewną cząstkę ciała
   Na krzyk Jasia Kasia budzi
   Swój instynkt niewieści
   Dmucha w miejsce obolałe
   I rączką je pieści
 Wszystko zaraz się zagoi
 Nie będziesz miał blizny
 Ale teraz skorzystajmy
 Z twojej opuchlizny
   Co ta pszczółka narobiła
   Rzecz to niepojęta
   Jaś narzeka za to Kasia
   Była wniebowzięta
 Po tym akcie przytulona
 Szeptała mu czule
 Zamiast latać po aptekach
 Postaw ze trzy ule
   Bez niczego byłeś dobry
   Tak jak mało który
   Zamiast chemii wykorzystuj
   Zasoby natury
Afrodyzjaki
Ci co wierzą w Viagrę
To zagubionych kupa
Najlepszy afrodyzjak
Zgrabna damska pupa
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Michał Wichowski 
Warszawa

Godło: HERMES

III nagroda

WIZYTA W PRZYBYTKU 
NIEZDROWEJ ROZKOSZY 
Czasem człowiek przegrywa. Zdarza się. Jednak, co gorsza, 

czasem człowiek przegrywa z samym sobą. I wtedy porażka jest 
najbardziej bolesna. Wiem, co mówię, kiedyś wiele razy ze sobą 
przegrywałem. Teraz jest już o wiele lepiej. Ooo! O wiele lepiej. 
Jednak nadal się zdarza. No, a wtedy jest płacz i zgrzytanie zębów 
(moich, a to już nie wersja demo, trzeba uważać) jak ja mogłem, 
przecież jestem już dorosły i swoje wiem, ale nie, okazuje się, że 
swojego nie wiem. 

Zwykle czuję, że będzie źle już z samego rana, gdy myję 
zęby w łazience. Ponieważ mycie zębów jest dosyć nudnym 
zajęciem, to moje myśli błądzą i tu, i tam, a gdy zabłądzą „tam”, to 
już jest za późno – mina, bum, trafiony zatopiony.  

I tak było tego ranka. Przez moment, ułamek sekundy, 
pomyślałem o tym. Natychmiast siebie skarciłem, szybko 
wymazałem złe myśli, ale było już za późno. Ziarno grzechu zostało 
zasiane. Już zaczęło kiełkować. Nie minęło kilka godzin, a było już 
wielkim drzewem, co tam drzewem, było gigantycznym baobabem 
w mojej głowie. Jeszcze walczyłem resztkami sił, jeszcze broniłem 
swojego poczucia honoru i przyzwoitości, ale poległem. Późnym 
popołudniem byłem już po przemianie; z mądrego, przyzwoitego 
doktora Jekylla zostało tylko schludne ubranie szeregowego 
pracownika korporacji, w środku byłem już całkowicie panem Hyde, 
bestią bez zasad, potworem bez moralności. 
Dlatego po wyjściu z pracy natychmiast się tam udałem. O, dobrze 
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wiedziałem gdzie to jest. Gdy otwierałem drzwi tak dobrze mi 
znanego miejsca, to aż się cały trząsłem, dreszcze podniecenia 
przeszywały moje ciało. Rozejrzałem się, czy nie ma kogoś 
znajomego, taki odruch. Uff, nie ma. Trochę zdenerwowany 
podchodzę do młodej kobiety; miłej, ładnej – tu kobiety są zawsze 
miłe. Szybka decyzja, mało słów, krótko mówię czego oczekuję, bo 
wiem, co lubię. A w środku cały aż chodzę, na myśl, że za chwilę...
hm. Nie czekałem długo – tu nigdy nie czeka się długo. Trzęsącymi 
się rękami odliczyłem banknoty – tu zawsze płaci się z góry, bo klient 
musi być zadowolony, jak nie będzie czekał, będzie zadowolony, 
jak będzie zadowolony, wróci znowu. Biznes jest biznes. I w końcu 
ROZKOSZ! Radość i spełnienie. Niestety wszystko trwało bardzo 
krótko – tu zawsze wszystko trwa krótko. 

 Wytarłem się serwetką. I z lekko pochyloną głową, z 
poczuciem palącego wstydu i porażki wyszedłem. Nie powiedziałem 
„do widzenia” - tu nie mówi się do widzenia. Zresztą komu? Tej 
dziewczynie, która dała mi odrobinę niezdrowego szczęścia? 
Jesteśmy sobie obcy, nic nas nie łączy. 
Szedłem szybko, a w środku wszystko niemal mnie paliło, czułem 
się zbrukany, brudny, zły, odrażający. Znowu ze sobą przegrałeś, 
jesteś jednak słaby i mały, czy naprawdę nie potrafisz zapanować 
nad tak obrzydliwymi potrzebami? –  słyszałem głos potępienia w 
głowie. I obiecałem sobie, że to już ostatni raz, że nigdy więcej moja 
noga tutaj nie postanie.

Do jasnej cholery! Wy też tak macie, gdy wychodzicie z 
McDonalda? 

Gdy wzięliście powiększony zestaw: wrap z kurczakiem, z 
colą i frytkami i milk-shake, z gorącym ciasteczkiem z jabłkowym 
nadzieniem, a do tego jeszcze niewielką kawusią, żeby przepić to 
słodkie? Też macie to poczucie winy? Bo jak zawsze! Te wyrzuty 
sumienia mnie wykończą!
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Radosław Szagdaj
 Koszalin

Godło: Hrabaczek

III nagroda

Biuromotywa 
Siedzi w urzędzie,
Biurwa leniwa.
Tłusta, spocona, 
Wręcz obrzydliwa.
Siedzi i stęka,
Coś tam popija.
Ciasteczek poje,
Wzrokiem zabija.
Uch – czego chcecie!
Uff – czego chcecie!
Och – czego chcecie!
Ach - czego chcecie!
Już ledwo sapie, już ledwo zipie, 
Głowa ją jeszcze od rana rypie.
 
Papierów przed nią poukładali,
Stosy, kolumny, wszystko się wali.
Segregatorów ma ze czterdzieści,
I sama nie wie co się w nich mieści.
W pierwszym faktury z roku zeszłego,
W drugim zlecenia, jak dużo tego.
Trzeci zwolnienia i statystyki,
Czwarty to badań różne wyniki.
Do tego akta, stare papiery,
Toż to jej zajmie z miesiące cztery.
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I choćby przyszło tysiąc jak ona,
Każda z nadzieją, że stos pokona.
I każda licząc w znoju i pocie,
To nie ogarną, tego są krocie.
 
Nagle – gwizd!
Głośny – świst!
Woda – wrze!
Kawy chce!
 
Najpierw 
Powoli
Krzesło
Odsuwa
I dupsko swe 
Wielkie 
Z fotela 
Wysuwa
 
I szafkę otwiera i czegoś w niej szuka,
O matko! Herbaty tylko jedna sztuka.
Od biurka się zrywa, i jęczy, przeklina.
Wybiega po kawę przekwitła dziewczyna.
 
Do żabki! Do Żabki! Którędy? Na wprost!
Lecz jakieś roboty, pobiegnie przez most.
Przez parki, alejki, jej przerwa się kończy,
I spieszy się, spieszy, ten pęd ją wykończy.
Do sklepu dotarła, zakupy zrobiła,
Wróciła, usiadła i napar wypiła…
Lecz dziwne odgłosy z jej brzucha dochodzą,
Coś jakby bulgocze i gazy wychodzą.
 
I w środku turkoce i puka i stuka, więc:
Wstała i biegnie, i biegnie i pruka.
Tak szybko, tak prędko, tak leci jak strzała,
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Jak gdyby to była sprinterka wspaniała.
Nie baba otyła, o słonia wielkości,
Lecz gepard, gazela, motylek bez kości.
A skądże to, jakże to, czemu tak gna? 
A co to to, co to to, kto to tak pcha, 
Że pędzi, że burczy, że bucha buch, buch? 
Do kawy wsypali jej środek na brzuch.
Ten środek gdy z kawą zmieszany tak działa,
Że pędzi lawina po czeluściach ciała.
I gna, i przepycha, by zewnątrz wytoczyć,
To wszystko co w ona w jelitach chce stłoczyć.
 
I w środku bulgoce, i ujścia z niej szuka, 
A ona wciąż jęczy i pruka, i pruka:
Pruk to to, pruk to to, pruk to to, pruk to to!…

Bez wyjścia  
Tak bardzo się schyliła,
Że biust się z niej wytoczył.
Czemuż ja właśnie wtedy,
Otwarte miałem oczy?
  Gdy teraz je zamykam,
  Zła pierś się wciąż pojawia.
  To jednak je otworzę,
  Nie, ona znów się zjawia!
I schyla się nade mną,
I bluzka jej rozpięta.
Żeby nie kusić losu,
Przymykam swe oczęta.
  A pod powieką obraz,
  Co w mózgu wbił się korę.
  Jakkolwiek bym nie zrobił,
  To zawsze źle wybiorę
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Było blisko 
na kolację do mnie przyszła,
a tu ranek i nie wyszła.
owszem, było spółkowanie,
ale zaraz na śniadanie?
  myślę, zjadaj i idź sobie,
  ona do mnie: Obiad zrobię.
  obiad? Matko, i co jeszcze?
  aż mnie przeszły zimne dreszcze.
po obiedzie, mój kochany,
story zdejmiesz i firany.
okna zmyję, bo mój Boże,
trudno dostrzec co na dworze.
  potem, jeszcze przed kolacją,
  zrobię też coś z ubikacją.
  i posprzątam w każdym kącie,
  nie myślałeś o remoncie?
trzeba by tu odmalować,
może nieco przebudować?
zrobić małe dwa pokoje,
tak by dzieci miały swoje.
  z kacem budzi się ogromnym,
  wzrokiem patrzy nieprzytomnym.
  sam jak palec leży w łóżku ,
  ach jak lekko na serduszku.
to był tylko sen koszmarny,
nie ma dzieci, nie ma panny.
wczoraj zwabił ją tu prawie,
dzisiaj byłoby po sprawie.
  drinki pili kolorowe,
  szczęściem miał mocną głowę.
  on odleciał, ona piła,
  wódka chłopa wybawiła.
że nic nie jest czarno-białe,
na przykładzie tu widzicie.
bo alkohol, zło wcielone,
też ratuje czasem życie.



17

Emilia Jarecka
 Łódź

Godło: Arrogante
Wyróżnienie

Grzyby

Tak sobie jeżdżę tramwajami i autobusami po tej Łodzi i na 
każdej trasie spotykam kogoś, kto opowiada o grzybach. Wczoraj 
jedna z pasażerek porannego tramwaju zmierzającego z Teofilowa 
na Widzew (grzybiarstwo łagodzi obyczaje i międzydzielnicowe 
uprzedzenia, więc był to tramwaj względnie bezpieczny) pokazywała 
koleżance zdjęcia własnoręcznie zebranych przy świętej niedzieli 
podgrzybków („Aż trzy duże, pełne reklamówki, dasz wiarę?”). 
Widząc nieprawdopodobny zachwyt na twarzy swej towarzyszki, 
dla porównania uraczyła ją kolejnym zdjęciem grzybów (tym razem 
nie w foliówkach, a w koszyku wiklinowym – ktoś się nie pierdolił 
w tańcu). Okazało się, że było to jedno ze zdjęć wykonanych przez 
jej najlepszą przyjaciółkę, która bez wątpienia zna się na rzeczy – 
zafundowała smardzom i borowikom prawdziwą sesję zdjęciową.

Kolejne fotografie przedstawiały te niezwykłe okazy natury 
w przeróżnych ujęciach, filtrach i zbliżeniach.

Z kolei w tramwaju powrotnym miałam przyjemność 
wysłuchania negocjacji strategicznych dotyczących weekendowego, 
wyczekiwanego z niecierpliwością i upragnieniem wypadu na 
grzyby.
Tamte dwie kobiety, tonem kategorycznym i fachowym ustalały 
szczegóły przedsięwzięcia – ilość wiaderek, rodzaj odzieży, 
obuwia oraz specyfika lasu, w którym odbędzie się ta niesamowita 
przygoda. Na ich twarzach malowało się radosne podniecenie, a ja 
uświadomiłam sobie, jak wiele mnie omija i jak barwna mogłaby być 
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moja codzienność, gdybym również posiadała wiedzę z dziedziny 
mykologii. Uczucie niepokoju towarzyszyło mi przez cały dzień, 
potęgowane nieustannie dochodzącymi zewsząd do mych uszu 
skrawkami rozmów o maślakach i suszarkach do grzybów.

Wieczorem jednak jechałam autobusem, w którym siedziały 
dwie starsze (aczkolwiek nadal w dobrym zdrowiu) panie, ubrane w 
stylu nowoczesnej staroświeckości, a na kolanach trzymały kosze 
pełne – jakżeby inaczej – grzybów. W pewnym momencie jedna z 
nich oparła się łokciem o swój koszyk, zupełnie przez przypadek 
– można jej to wybaczyć, gdyż z całą pewnością znajdowała się w 
stanie lekkiej nietrzeźwości. Wtedy ta druga krzyknęła gromko: 
„Uważaj, bo sobie prawdziwka zmiażdżysz! O zobacz, temu już 
kapelusz urwałaś”. Grzybiarka zachichotała figlarnie i zupełnie 
niezawstydzona swą niezdarnością odrzekła jowialnym tonem: „A 
daj spokój, Halina, to i tak na farsz!”. Minuty podróży upływały w 
bardzo wesołej atmosferze, bowiem dwie panie z dwoma wielkimi 
koszami pełnymi dorodnych, pachnących grzybów mogą wzbudzić 
nie lada ekscytację wśród znużonych pasażerów autobusu linii 96 - 
zwłaszcza, gdy jest wrzesień, a wszystko dookoła obfituje w soczyste 
jesienne kolory, wilgoć i zgniliznę. Do wesołej pogawędki dołączyli 
dwaj uprzejmi panowie w sile wieku: dowcipni, schludnie ubrani i 
zachowujący pełną świeżość umysłu. Zaczęli opowiadać o swoich 
grzybiarskich osiągnięciach, a śmiechom i błyskotliwym aluzjom 
nie było końca! Niestety, to jakże radosne przypadkowe spotkanie 
pasjonatów zostało brutalnie przerwane, gdy panie musiały wysiąść. 
Tanecznym krokiem, kołysząc energicznie koszykami udały się do 
wyjścia, a wraz z nimi z autobusu uleciała cała atmosfera ludycznej 
beztroski oraz upajający zapach grzybów. Nastała cisza, mająca 
w sobie coś złowieszczego i przypominającego nam – szarym 
pasażerom – że wszyscy jesteśmy na tym ziemskim padole tylko 
przez chwilę, a tyle bezmyślnie marnujemy, nie poświęcając się tej 
wspaniałej divertissement, jaką jest grzybiarstwo.

Gdy udzielił mi się ten dekadencki nastrój i pomyślałam, że 
ani dzisiaj, ani już w ogóle nigdy, nic mnie nie czeka, usłyszałam 
obiecujący szelest folii. Dyskretnie rozejrzałam się dookoła, lecz 
długo nie musiałam szukać - tak, pani siedząca tuż obok mnie, 
z czułością i należytą darom lasu troską i szacunkiem, głaskała 
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wonne, apetyczne grzyby, skrzętnie zabezpieczone przed czynnikami 
zewnętrznymi przy pomocy reklamówki i wiaderka. Wtedy nadzieja 
odżyła.
Zrozumiałam, że to był znak z niebios – jeszcze nie wszystko 
stracone. Świat stoi przede mną otworem.

Kobieta współczesna
Julka z PR-u jest zgrabna, fit i wiotka
W mieszkaniu miast mężczyzny trzyma puchatego kotka
Jest aktywna, kreatywna i ubrana nienagannie
Wieczorami z lampką wina bierze kąpiel w ekowannie
Dba o formę, własny rozwój, life style’owe czyta blogi
Ranki spędza na siłowni, depiluje woskiem nogi
W swojej szklanej korporacji już pracuje od trzech lat
Dzień zaczyna mocną kawą, zna się z każdym za pan brat
Tylko z Kaśką nie rozmawia, choć się znają już od szkoły
Kaśka, bowiem – aż żal patrzeć – jest za gruba na rozmowy
Szczupłość przecież, elastyczność, to dzisiejsze priorytety
Móc zachować świeżość, młodość, w mocy każdej to kobiety
Jogging, peeling, shopping, wellness, lifting, spa i liposukcja
W głowie wszystko ułożone – to mentalna jest obstrukcja
Julka zwykle na paznokciach ma manikiur hybrydowy
Jej żołądek świeci pustką – pije za to dużo wody
Są też jednak dni nieznośne, kiedy przykry głód nie mija
Wcina wtedy po południu lekki jogurt z nasion chia
W poniedziałki już od rana jest wesoła i wyspana
Pewna siebie, wyjątkowa, wszędzie czeka ją wygrana
Silna, sexy, błyskotliwa, atrakcyjna, niebezpieczna
Oryginalna, niebanalna, w pracy zawsze ta najlepsza
Jej idiolekt obfituje w same tylko mądre słowa:
Coaching, workflow, case, management, optymalna ekologia
Wie, czym jest profesjonalizm, nie rozmienia się na drobne
W duchu czczego feminizmu płaci pięknym za nadobne
Jest zupełnie niezależna – chyba, że od swojej diety
Od feedback’u, od deadline’u, szefa, maili, etykiety
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Tego, co powiedzą o niej tamte bitches z HR office,
Tego, czy na business meeting możliwości swych da popis
Zaczynała, kiedy miała marnych lat dwadzieścia cztery
Lecz o dziwo posiadała doświadczenia od cholery
Staży, praktyk, szkoleń, kursów, trzy lub cztery fakultety,
Wolontariat w wolnych chwilach, tak szlachetny, że o rety
Choć ekspertem jest wybornym w każdym typie outsourcingu
Nigdy jeszcze nie straciła w egzystencji swej feelingu
Bez problemu odnajduje się w kulturze konsumpcyjnej
Dąży do perfekcji własnej, życie jej na wskroś aktywne
Chce być zawsze so efficient, pokonuje swe słabości
Nie ma czasu przy tym wszystkim na rozterki i miłości
Krótko mówiąc – ciągle w biegu: jutro squash, a wczoraj basen
Dziś warsztaty prestiżowe z zarządzania wolnym czasem
Wtorki – fitness, środa – crossfit,
Czwartek – joga, później włoski
Jeśli English, to z native’em, jeśli chleb, to bez glutenu
Jeśli meble, to z Ikei, jeśli życie... to bez tlenu
Lecz czasami, mówiąc szczerze, zatrzymuje się w tym pędzie
To wstydliwe i haniebne, lecz się zdarza przy weekendzie
Siada wtedy na dywanie, w swej sypialni w stylu modern
I przyznaje patrząc w lustro, że ma serce skute lodem
A następnie, bez pośpiechu, wszystkie wyświechtane smutki
Wypłukuje maniakalnie łykiem swej najdroższej wódki
Zjada tak, by nikt nie widział, ciastka z białą czekoladą
Potem to poprawia jeszcze rogalikiem z marmoladą
Skruchy zaś wbrew wszem pozorom Julka już nie czuje żadnej,
Przecież wszyscy o tym wiedzą – calories don’t count on Friday
Łóżko - tak jak jej żołądek wczoraj - przeraźliwą pustką świeci
Bez czułości, bez uniesień, bez nadziei na tłum dzieci
Zawsze w takich sytuacjach, gdy zapiera jej dech mowę,
Wciela w życie express project: zarządzanie kryzysowe
Rano wstaje, łzy osusza, zapomina o tęsknotach
Przecież jeszcze znajdzie wsparcie: sama w sobie, lub w swych 
kotach
Nigdy też nie zdecyduje, by karierę na bok złożyć
Tylko po to, żeby z jakimś móc facetem się barłożyć
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Nowy tydzień się zaczyna, nowy target, miesiąc nowy
A tu nagle Krystianowi zbiera się znów na rozmowy
Krystian to mężczyzna z klasą, to chodzący wręcz ideał
Ma brązowe piękne oczy, umięśniony tam gdzie trzeba
Portfel pełny, buty czyste, wyraz twarzy jak u Deana
Wszystkie laski rozmarzone – to uroku jego wina
Zbliża się do Julki chyżo, oczy jego pełne chęci
Ona też jest zakochana w jego oczach bez pamięci
Mimo wszystko, gdy ją pyta, czy z nim pójdzie gdzieś przy piątku
Julka się ze strachem wzdryga, jakby wpadła w morze wrzątku
Odpowiada z nonszalancją, przeżuwając liść kapustki:
– Co ty, w piątek? Ja nie mogę. Po południu mam francuski.
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Bartłomiej Sutuła
Białystok

Godło: Biteek
Wyróżnienie

Wspomnienia męża pani 
ornitolog

Pamiętam, gdy pierwszy raz ją ujrzałem. Razem z gołębiami 
jadła chleb w parku. Ach, Emilia... Moja Emilia... Zapalony 
ornitolog. Pamiętam to, od razu wpadła mi w oko. Pomyślałem 
sobie wtedy, że może przygrucham gołąbeczkę. Sypnąłem jej 
trochę ziarna, ale jak to kobieta, całe ziarno zabrała i poleciała. Cóż 
za cud dziewczyna. Kochała wszystkie ptaki i te małe, i te duże. 
Niestety, nie było łatwo ją oswoić. Taki miała charakter - istny 
niebieski ptak. Ani myślała, by dać się zamknąć w klatce związku. 
Jednak stopniowo przyzwyczaiła się do mojej osoby. Codzienne 
wizyty w parku przyniosły wymarzony efekt. Teraz, gdy wyjadała 
sypnięte ziarno, nie odfruwała od razu. Podchodziła bliżej, zostawała 
dłużej. Zaczęliśmy sobie ćwierkać, latać po mieście. Kwestią 
czasu było, że staliśmy się jak papużki nierozłączki. W końcu się 
zaobrączkowaliśmy. 
 Ślub - to był najpiękniejszy dzień w naszym życiu. Mieliśmy 
drobne opóźnienia, ponieważ pod kościołem na jej ramię jakiś 
ptak narobił. Jaka ona wtedy szczęśliwa była. Szybko pobiegła do 
swojego laboratorium i sprawdziła skład chemiczny, czy ptaszyna, 
aby na pewno jest zdrowa. Mówiła, że to jest taka swoista ptasia 
wizytówka. Koniec końców uroczystość się odbyła. Po mszy, pod 
kościołem obsypano nas ryżem. Emilka cały ryż w locie złapała. 
Zdolna kobieta. Prawdziwy biały kruk wśród niewiast. Zastanawiało 
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mnie tylko, dlaczego, skoro ryż tak lubiła, na weselu nic nie zjadła... 
A przecież podano do stołu gołąbki. 
 Żyło się nam razem dobrze. Do czasu aż się to zaczęło... 
Zapyta ktoś: „co się zaczęło?”. Podjadanie się zaczęło! Najpierw 
okruszki, chlebek dla gołębi, później moje robaki na przynętę dla 
ryb. Zimą podjadała słoninkę dla sikorek. I w końcu padło to zgubne 
w skutkach zdanie: „Jestem gruba!” Nie pomogło moje tłumaczenie, 
że podoba mi się taka, jaka jest. Koniec końców przeszła na dietę. 
Pech chciał, że pomyliła dietę odchudzającą Chodakowskiej z dietą 
na przyrost masy Roberta Burnejki. Moja ptaszyna zmieniła się z 
sikoreczki w sporego nielota Zaczęła się użalać nad sobą, narzekać, 
że nie może się oderwać od ziemi, że teraz tyle w niej wdzięku ile 
w pingwinie na piasku. W konsekwencji tyłek jej schudł. Wiadomo 
- żal dupę ściska. Brzuch jednak pozostał. Przyniosło to taki efekt, 
że gdy raz upadła w parku, to rosyjscy turyści pół dnia się nią bawili 
myśląc, że to wańka-wstańka. Gdy w końcu pomogłem jej wstać, 
ze złości chciała mnie kopnąć, jednak straciła równowagę, upadła 
i podbiegła do niej druga grupka turystów. 
 Po tych wydarzeniach w końcu postanowiła zacząć 
głodówkę. Prosiłem, by tego nie robiła. Podsuwałem jej ziarno 
najlepszej jakości, ptasie mleczko i inne produkty, by ją zachęcić do 
spożycia. Niestety - bezskutecznie. Głodówka trwała. Wywalczyła 
tym nawet przez przypadek podwyżkę w pracy. Chudła też w oczach. 
Później schudła jej szyja, nogi. W ogóle chudnąc, zaczęła strusia 
przypominać. Przypominała go do tego stopnia, że raz w ZOO zaczął 
gonić ją kojot. Uciekała od niego tak długo, że spaliła cały tłuszcz i 
znów była szczupła. Była wtedy z siebie bardzo dumna. Dumna jak 
paw! Dumna, do tego stopnia, że uniosła się tą dumą i odleciała... 
Wtedy ostatni raz ją widziałem. Mam nadzieję, że wróci na wiosnę. 
Póki co tęsknię i mam prawdziwy syndrom pustego gniazda. 
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Andrzej Klawitter
Szubin

Godło: Miszmasz 2017

Wyróżnienie

Limeryki
Przyszła baba do lekarza w Poczdamie.
Doktor przyjął ją z estymą godną damie. 

„Mam randkę – oznajmiła –
Więc muszę być bardzo miła. 

Jak się ubrać? Mogę iść już w piżamie?„
***
Świeżo upieczony żonkoś z Poznania
Nie radził sobie ze sztuką kochania. 

Gdy nocka nastawała,
Żonka się przymilała;

Uśpiwszy go  - miała furtkę do zdradzania. 
*** 
Żalił się raz elegant z Krakowa
Pani, która przyjechała ze Lwowa:

„Nudno, dawać przestały,
A kiedyś zawsze dawały”.

I już w chwilę pani była gotowa. 
***
Młodziutki rolnik z wioski Łany
Wydawał się sobie samemu cwany - 

Chciał poderwać laskę
Za bardzo małą kaskę.

I został przez nią głęboko zaorany. 
***
Pewna damulka na Śląsku bardzo znana
Ze swojską łatką „Węglowa kurtyzana”
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Tak rzekła raz do córki,
Której urosły pazurki:

„Nie grzesz moja córciu za banana”.
***
Bogaty, elegancki dżentelmen z Piły
Był dla kobiet wyjątkowo miły.

Poznał dwie urocze laski,
Szybko wkradł się w ich łaski - 

Nim go oskubały, mocno go upiły. 
***
Słynna ongiś w Gniewinie wróżka 
Wywróżyła sobie chłopa do łóżka. 

I noc całą czekała,
Aż wreszcie zrozumiała,

Że bliższa jej ciału własna poduszka. 
***
Prezes zapowiedział w rządzie roszady.
Na premier i ministrów strach padł blady.

Wylany ma przechlapane
Bo trafi gdzieś w nieznane. 

Oj tam, próżny strach – przecież są układy.
***

Gwóźdź do trumny 
(Tetrykom ku rozwadze)

Pan Józef Niecierpliwy, człek już bardzo stary,
Zaiskrzył do nowej sąsiadki, bo czuł się jary.
Śliczna panna piekielnie wpadła mu w oko
I swoją urodą wstrząsnęła nim głęboko.
Niestety, chłop był wyjątkowo nieśmiały,
Więc pojawił się problem dla niego niemały – 
Do znanej swatki zwrócił się z prośbą wielką,
By w uwiedzeniu służyła mu pomocą wszelką. 
Sprytna swatka tak mocno się zakręciła,
Że pannę dla Niecierpliwego zdobyła.
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Szczęśliwy Józef poczuł się bardzo dumny,
Prowadząc do ołtarza gwóźdź do swej trumny.

Przeminęło z wiatrem
Pewnej nocy w pewnej bibliotece książki odezwały się 

ludzkim głosem. Bynajmniej nie były to audiobooki, tylko szanowane 
i poczciwe  książki papierowe ze swoim niepowtarzalnym zapachem, 
przy których nawet Chanel numer 5 wietrzeje.

A wszystko zaczęło się nieoczekiwanie. Niby spokojna  
„Pani Bovary” nie wiedzieć czemu zaczęła uszczypliwie wyrażać się 
o małżeńskim prowadzeniu się „Anny Kareniny”. Powiedziała jej, że 
ona jest kurtyzaną. Zaskoczona „Anna Karenina” nie pozostała jej 
dłużna i  nazwała „Panią Bovary” pospolitą kokotą z niższych sfer. 

Słysząc to „Dama Kameliowa” próbowała się wtrącić 
do rozmowy,  co tylko rozsierdziło obie damy. Zwarły szeregi i 
solidarnie ją zaatakowały, nie pozostawiając na niej suchej nitki - że 
wśród kurtyzan to ona dzierży palmę pierwszeństwa i mogłaby być 
„Kochanicą Francuza”. A ponadto mogłaby opisać swoje „Dzieje 
grzechu”. Byłaby to niewątpliwie bardzo pouczająca lektura. Ale i 
„Dama Kameliowa” sroce spod ogona nie wypadła. Język miała nie 
mniej obrotny niż same „Wesołe kumoszki z Windsoru”. Powiedziała 
im, że najchętniej by je rzuciła „Na pastwę płomieni”, tam ich 
miejsce, dla zdradzających żon. Ona zaś może robić co chce, gdyż 
jest kobietą wyzwoloną. Słowem „Wściekłość i wrzask” owych dam 
obudziłyby „Śpiącą Królewnę”. Ale jej nie było. I bardzo dobrze, 
bo mogłaby się zgorszyć.  

Romantyczna i wrażliwa „Trędowata” była właśnie 
zgorszona tym żałosnym widowiskiem. Brzydziła się nawet w 
myślach użyć stosownego określenia na owe damy. Z niesmakiem 
oddalając się od nich, wpadła prosto w objęcia „Kochanka Lady 
Chatterley”, który akurat wracał od „Emmy” mieszkającej na 
„Wichrowych wzgórzach”, a ostatnio fascynującej się „Buntem 
aniołów”. „Emma” chciała się dowiedzieć, skąd biorą się „Upadłe 
anioły”. Czyżby to diabły? Podejrzewała, że tak. Ale jak to możliwe, 
że „Diabeł ubiera się u Prady”? 



27

Nie trwało długo, gdy przybiegli wściekli „Trzej 
muszkieterowie”. Mieli zamiar uspokoić skłócone damy, bo już 
doprowadzały ich do szału. Próżne były ich wysiłki – stwierdzili, że 
z kłótliwymi damulkami jednak nie ujedziesz, a z mieszania się w 
babskie sprawy zwykle nic dobrego nie wynika. Toteż machnęli ręką 
i pospieszyli do gospody „Pod mocnym aniołem”, w której jedną 
ze ścian zdobił ogromny „Malowany ptak”. Do tej gospody czasem 
lubił wpadać sam Józef Szwejk na „Medytacje nad kuflem piwa”. Tak 
więc dzielni muszkieterowie umilali tu sobie czas w towarzystwie 
powabnej i zawsze chętnej „Nany”. Mimo że wiedzieli, iż to bardzo 
„Niebezpieczne związki”, nie bali się. W razie zagrożenia udaliby 
się na kontemplacje do „Pustelni parmeńskiej”, aby w ten sposób 
odpokutować swoje nieco hulaszcze życie, jakie wiedli ku ”Sławie 
i chwale”.  

Awantura trwała dalej. Nagle pojawili się „Krzyżacy”. 
zawsze skorzy do bitki, wszelkich burd i wojenek. I w tę ochoczo 
się włączyli, aby jeszcze dolać oliwy do ognia. 

No, tego to już było stanowczo za wiele „Panu 
Wołodyjowskiemu”! Wpadł i tak zaczął  siec ich szablą, że uciekli 
tam, gdzie rośnie „Pieprz i wanilia”. Przegoniwszy ich, przyjrzał się 
skłóconym damulkom, rozłożył ręce i z bólem serca stwierdził, że 
z nimi jednak nie da rady. Już choćby z „Poskromieniem złośnicy” 
miałby problem. A tu aż trzy takie piekielnice niemal targały się 
za włosy. Postanowił więc wrócić do „Klasztoru”, aby w  świętym 
spokoju ciągnąć mniej więcej filozoficzno-pobożne dysputy z 
„Mistrzem i Małgorzatą”. 

Siedzący pokornie w odległym kącie „Chłopi”, którzy 
interesowali się tylko babami z ich wsi – a zwłaszcza taką jedną 
ponętną, rozpalającą we wszystkich dzikie żądze - przyglądali się 
podejrzliwie „Świętoszkowi”. Ten zaś z fałszywym uśmieszkiem 
mówił coś uszczypliwie do „Świtezianki”. Słyszący jego słowa pełen 
humoru „Pan Jowialski” gładko sobie poradził z tą świętoszkowatą 
szują. Odprawił ją w siną dal „Pociągiem pod specjalnym nadzorem”. 
Mściwy i zawistny „Świętoszek” poprzysiągł mu okrutną „Zemstę”. 

Tymczasem spokojny i ułożony „Pan Tadeusz” w ogóle nie 
interesował  się całą awanturą. W skrytości podczytywał „Justynę, 
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czyli nieszczęścia cnoty”. I rozpalone myśli słał do innej kobietki. 
Co chwila tęsknie zerkał na młodziutką, apetyczną „Lolitę”. Od 
dawna do niej się sposobił, ale zawsze brakowało mu odwagi, aby 
śmignąć do tej młódki z „Płomienną miłością”. Jednak tej nocy 
zebrał się w sobie, przezwyciężył krępującą nieśmiałość i umówił 
się z nią na długą, upojną „Noc w Lizbonie”. 
 Gdy tylko zaczęło świtać, biblioteka momentalnie ucichła. 
Pora w sam raz na smaczne  „Śniadanie u Tiffany’ego”. Ale po 
całonocnej awanturze nikt nie miał na nie ochoty, wszystkich 
ogarnęła bezkresna „Śpiączka”. 

I tak oto wszystko „Przeminęło z wiatrem”. 
***

Sebastian Markiewicz
Warszawa

Godło: Piszczek pokazuje jestem
Wyróżnienie

MITYNG AU. KROK 1.
Mam na imię Marek i jestem urzędnikiem. Nie pracuję 

już od piętnastu lat, czyli w zasadzie od początku mojej kariery 
zawodowej. Ostatni raz miałem do czynienia z jakąkolwiek pracą 
wymagającą wysiłku właśnie przed piętnastu ponad laty - gdy w 
wakacje jeździłem do Holandii zrywać jabłka, a na piątym roku 
musiałem napisać pracę magisterską. Sam. Bo znałem już wtedy 
uzależnionych od nieróbstwa, którzy magisterkę kupili. A po obronie 
już poszło. Z klucza genetyczno-towarzyskiego „wygrałem” konkurs 
na stanowisko specjalisty w jednym z urzędów centralnych, tak 
potrzebnych do istnienia państwa, jakim jest Generalna Dyrekcja 
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Rowów Melioracyjnych. Zostałem specjalistą w Departamencie 
Rowów Płytkich, w Wydziale Rowów Mazowieckich. Mamy tu 
lepszą płacę niż w sąsiednim wydziale Rowów Świętokrzyskich, 
bo wiadomo, województwo większe, rowów więcej, więcej pracy. 
Pracy? 

No, powiedzmy. Więcej przekładania papierów od ósmej 
do szesnastej. Jest nas w wydziale sześciu, ale jeden by wystarczył. 
W całym departamencie jest nas osiemnaścioro, lecz mój kolega 
z korpo stwierdził, że u niego z taką ilością prac uwinęłyby się 
trzy osoby. Według moich obserwacji z tej osiemnastki szesnaście 
osób kwalifikuje się do AU. Ja wreszcie dojrzałem do zrobienia 
pierwszego kroku, przyznałem przed sobą, że jestem bezsilny wobec 
nieróbstwa. 

Najtrudniejszym elementem mojej pracy jest codzienne 
wbijanie się w garnitur i krawat. Choć może jeszcze cięższe 
jest dbanie o to, by garnitur i koszula były codziennie czyste i 
wyprasowane. Tak, to mi sprawia w „pracy” największe trudności. 
W pokoju jest nas pięciu naczelnik ma pokój oddzielny. Jeden z 
nas naprawdę pracuje, działa tu słynna urzędnicza zasada 20/80, 
głosząca, że 20 procent osób wykonuje 80 procent pracy. Ważne jest, 
by być po stronie większości... Kiedyś, jeszcze w czasach, gdy nie 
było portali społecznościowych, była jakaś integracja. Były zajęcia 
w podgrupach. Graliśmy w bilard na komputerze, była w naszym 
pokoju liga bilardowa... Były zawody w sapera, kto szybciej... A 
teraz? Każdy, co rano z miną godną członka komisji kontroli gier 
i zakładów włącza komputer i rozpoczyna pracę samodzielną. 
Najpierw fejsik, wiocha, demotywatory. I już dziewiąta jest, można 
wypić herbatę. Potem fora tematyczne - tu już co kto lubi, ja wchodzę 
na piłkarskie, piwowarskie i fora rodziców w szkole i przedszkolu, 
do których chodzą moje dzieci. Niestety odpadają nowości na 
kanałach muzycznych na jutubie, odkąd dyrektor zabronił korzystać 
ze słuchawek. To właśnie na forum dla rodziców znalazłem adres 
poradni AU i dlatego tu jestem. Jak jest dalej? Dalej, mniej więcej 
do 12 są właśnie fora. Potem następuje ożywienie Ten Pracujący 
pyta na przykład, czy przygotowaliśmy już pisma przewodnie do 
Wojewódzkich i Powiatowych Inspektorów Pogłębiania Rowów, 
gdyż zaczyna się sezon pogłębiarski i trzeba wysłać wytyczne. 
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Wtedy milcząca większość z timingiem godnym Matei na mamucie 
w najlepszych jego latach odpowiada chórem, że tak, pisma są już 
w zasadzie gotowe, czekają na parafę dyrektora, a już jutro zacznie 
się oczekiwanie na brak uwag do treści oraz do załączników. A 
potem następuje kwadrans przerwy obiadowej, który z powodu 
socjalizowania się z pracownikami z Departamentu Oczyszczania 
Rowów z Listowia zamienia się w trzy kwadranse. Pokrzepieni 
kanapką oraz syfem kawą z automatu wracamy na stanowiska. Ja 
moderuję prowadzony przeze mnie wątek „Piwkowa teoria dziejów” 
mniej więcej do 15-ej. Potem następuje chóralne westchnienie „o, 
już po trzeciej, a tyle jeszcze roboty” i muszę przyznać uczciwie 
zabieramy się, ja też, do zadekretowanych na nas przez naczelnika 
zleceń. Mniej więcej do za piętnaście czwarta jest zrobione. I zaraz 
fajrant. 

Kolega informatyk chciał ostatnio zaprosić nas wszystkich 
na ślub. Zrobił to w sposób nietypowy i trochę jednak złośliwy. Nie 
wysłał zaproszeń mailem, tylko zablokował portale społecznościowe, 
a potem poszedł do kuchni. Wszyscy nagle przyszli zrobić herbatę, 
każdy minę miał zdezorientowaną i oczy błędne. Kolega informatyk 
zaprosił wszystkich na ślub, powiedział też, by przekazać tę radosną 
dla niego (nie wie, co mówi) wieść tym osobom, które z nieznanych 
przyczyn pozostały przy biurkach. 

Przyszedłem tu, bo chcę coś w swoim życiu zmienić. Chcę 
zacząć coś robić. 
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Piotr Winczewski
Pabianice

Godło: Winchester 
Wyróznienie

Metoda na wnuczka
- Babcia Leokadia?                                                                                                                                        
- Halo, halo! Słabo słychać! O co chodzi?                                                                                                                     
- Czy to babcia Leokadia?                                                                                                                                        
- Halo! Słabo słyszę! Kto mówi?                                                                                                                                            
- Babciu! To ja! Wnuczek.                                                                                                                                         
- Wnusiu! To ty? Mów głośniej! Słabo słychać!                                                                                                                 
- Tak babciu. To ja.                                                                                                                                              
- Poczekaj, poczekaj! Który to z was? Nie poznaję po głosie. 
Brajan czy Damian?                                                           - 
- Damian, babciu, Damian.                                                                                                                                          
- 0! Tak myślałam. Ale coś głos ci się zmienił. Chory jesteś 
Damianku?                                                                                 - 
- Nie, tylko przeziębiłem się trochę.                                                                                                                                        
- A nie mówiłam ci, żebyś grubiej się ubierał?!                                                                                                                                        
- Mówiłaś, babciu, mówiłaś, ale wiesz...                                                                                                                                      
- No tak, tak. Wiem, wiem. Co tam u ciebie?                                                                                                                                     
- Babciu, problem mam.                                                                                                                                             
- Coś złego się stało?!                                                                                                                                          
- Tylko nie mów tacie!                                                                                                                                           
- Co z tobą?! Mów! Bo zawału dostanę!                                                                                                                                      
- Za mną dobrze, tylko...                                                                                                                                         
- Co?!                                                                                                                                             
- Wypadek miałem.                                                                                                                                          
- Ale zdrowy jesteś?! Coś złego ci się stało?! No mów! 
Damianku!                                                                                     - 
- Ze mną wszystko w porządku, ale...                                                                                                                             
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- Co?! No, mów! Mów!                                                                                                                                             
- Nie. Wszystko w porządku, tylko z samochodem...                                                                                                            
- Z jakim samochodem?! Przecież ty prawa jazdy nie masz!                                                                                            
- No, tak, ale chciałem przejechać się autem ojca.                                                                                                    
- Tym nowym?!                                                                                                                                          
- No!                                                                                                                                              
- I co?                                                                                                                                              
- Zarysowałem je trochę.                                                                                                                                          
- Ojciec cię zabije!                                                                                                                                          
- No!                                                                                                                                              
- Bardzo je zarysowałeś?!                                                                                                                                    
- Tylko trochę. Ale problem większy jest z tym, że zawadziłem w 
takiego gościa, co mercem jechał.                          
- Czym? Mów głośniej Damianku! Słabo słychać.                                                                                                          
- No mercedesem babciu. Mercedesem.                                                                                                                        
- Mercedesa komuś uszkodziłeś?                                                                                                                                     
- Tak, babciu.                                                                                                                                          
- To drogi samochód.                                                                                                                                        
- No właśnie babciu. I dlatego właśnie do ciebie dzwonię.
- Ale co ja mogę zrobić?                                                                                                                                          
- No, bo jak policja przyjedzie, to będę miał problem.                                                                                                               
- Od sprawy w sądzie się nie wywiniesz Damianku!                                                                                                                 
- No właśnie, babciu. Właśnie dlatego do ciebie dzwonię. Bo 
wiesz, babciu...                                                                            
- Co takiego mój Damianku?                                                                                                                                        
- Bo facet od tego merca mówi, że da się to jakoś załatwić.                                                                                                                          
- Ale jak, Damianku? Jak?                                                                                                                                             
- On mówi, że jak mu dam kasę do ręki, to on nie będzie robił 
problemu.                                                                             
- Dobrze ci radzi, Damianku. Posłuchaj go!                                                                                                                                   
- No tak, babciu, ale...                                                                                                                                           
- Nie ma żadnego „ale”. Daj mu pieniądze i będzie po sprawie.                                                                                  
- Ale ja właśnie prawie nic nie mam nic przy sobie.                                                                                                                        
- No to od ojca weź!                                                                                                                                             
- Ale babciu! Ja przecież ojca wozem bez jego zgody jechałem!                                                                                               
- No tak. Racja.                                                                                                                                           
- To od mamy weź!                                                                                                                                             
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- Nie mogę, bo mu zaraz powie.                                                                                                                                           
- Poczekaj, poczekaj! Ja ci mogę pożyczyć!                                                                                                                             
- Tak, babciu?! Naprawdę?                                                                                                                                        
- A ile to będzie? Bo nie mam za dużo pieniędzy. Więcej niż 
osiem tysięcy nie uzbieram.                                        
- Babciu! Uratowałaś mnie! On tylko siedem i pół chce!                                                                                                      
- O! To znakomicie się złożyło. Miałeś szczęście.                                                                                                              
- Dzięki, babciu! Za chwilę przyślę do ciebie kolegę, co mi 
podwiezie pieniądze od ciebie.                                               
- A to sam nie możesz przyjechać?!                                                                                                                                     
- No nie mogę, bo ten facet od mercedesa mnie nie puści.                                                                                          
- A tak. Racja, racja. To niech ten kolega przyjeżdża.                                                                                                     
- To on zaraz będzie babciu.                                                                                                                                          
- Ale Damianku! Zapomniałeś chyba o czymś!                                                                                                                              
- O czym babciu?                                                                                                                                          
- Umówiliśmy się poprzednio, że następne pieniądze dam ci 
dopiero wtedy, kiedy oddasz mi poprzednią pożyczkę. Nie 
pamiętasz?!                                                                                                                                      
- Ach, babciu! Racja. Zapomniałem. To przez ten wypadek.                                                                                                
- Tak, tak. Rozumiem, Damianku, rozumiem.                                                                                                                      
- To, co zrobimy?                                                                                                                                       
- Najlepiej niech ten kolega od razu przyjedzie do banku. Tego 
przy Warszawskiej. Jak wpłaci mi trzy tysiące na konto, to od 
razu dam ci to siedem i pół.                                                                                                               
- Ale wtedy będę potrzebował dziesięć i pół.                                                                                                                         
- Jak to!                                                                                                                                              
- No, bo babciu, ja od razu policzyłem, że mam te trzy przy sobie, 
a facet od mercedesa tak naprawdę to właśnie dziesięć i pół chce.                                                                                                                                            
- To dlaczego od razu mi tego nie powiedziałeś Damianku?!                                                                                          
- Nie chciałem cię martwić babciu.                                                                                                                                          
- No dobrze, wnusiu, dobrze. Nie ma co zwlekać! Za dziesięć 
minut będę w banku.                                                            
- A jak rozpozna cię mój kolega?                                                                                                                                          
- Będę w żółtym sweterku. Tym, co tak ci się podobał. Jak byłeś u 
mnie ósmego marca. Pamiętasz go, Damianku?
- Tak, babciu. Pamiętam. Już wysyłam kolegę. On ma zieloną 
koszulkę.                                                                                    



34

- Dobrze, dobrze. Jakoś się znajdziemy. 

* * * 
- Czy pani jest babcią Damiana?                                                                                                                                      
- Tak, tak. Już bałam się, że mnie nie rozpoznasz.                                                                                                               
- Damian powiedział mi, że będzie pani w żółtym sweterku.                                                                                                  
- A tak, racja. Masz trzy tysiące?                                                                                                                                         
 - Mam, mam.                                                                                                                                             
- To chodź do okienka. Od razu wpłacimy.                                                                                                                                  
- Ale może lepiej będzie bez wpłacania. Pani tylko wypłaci 
brakujące siedem i pół. Wtedy szybciej wrócę do Damiana. 
Temu facetowi od mercedesa bardzo się spieszy.                                                                                   
- O nie! Mam swoje zasady. Damian dobrze wie, że od nich nie 
odstąpię!                                                                          
- Tak, tak. Mówił mi. Tak tylko spytałem, żeby przyspieszyć.                                                                                                
- Nie ma co się spieszyć! Wszystko po kolei!                                                                                                           
- Oczywiście. Pani rządzi.                                                                                                                           
- O! Już nasza kolej! Daj mi te pieniądze!                                                                                                                                       
- To ja sam podam.                                                                                                                                           
- Coś ty! Przecież to bank. Tylko jedna osoba może stać przy 
okienku!                                                                        
- No tak. Racja. 

* * * 
- Dzień dobry pani. Kolejny wnuczek chciał wpłacić mi pieniądze 
na konto. Dziś to będzie trzy tysiące. 
- Pani Leokadio! Jakich pani ma dobrych wnuczków. To już
 czwarta wpłata w tym miesiącu...                                                               
- Nachwalić się ich nie mogę. Dobre dzieci. 

* * * 
- No dobrze. Jak już pani wpłaciła, to kiedy mi pani da to dziesięć 
i pół tysiąca?                                                                 
- Jakie dziesięć i pół tysiąca?!                                                                                                                                        
- No dla Damiana?                                                                                                                                      
- Jakiego Damiana?!                                                                                                                                        



35

- No dla pani wnuczka!                                                                                                                                         
- Jakiego wnuczka, chłopcze?                                                                                                                                        
- No, dla pani wnuczka!                                                                                                                                         
- Ale ja nie mam żadnego wnuczka!                                                                                                                                         
- Ale przecież...                                                                                                                                      
- Co przecież?                                                                                                                                        
- Mówiła pani...                                                                                                                                          
- Spadaj gnojku! Bo policję wezwę! Wszystko na dyktafon 
nagrałam. Jak przyjadą, to nie wywiniecie się!

Bartłomiej Bill 
Konin

Godło: BeBe

Pożar
Ogień bucha, lecz on dzielnie
rzuca się w dymu zasłonę
i na rękach swych wynosi
świeżo upieczoną żonę.
   Kardynał
   Stanął u bram niebios, 
   lecz krzyknęli z góry:
   „Za mało błękitu, 
   za dużo purpury!”  
Nagroda dla żony
Samochód kupił Jadzi,
co dobrze się prowadzi. 
   Popularny dietetyk
   Ludzie do niego przychodzić będą,
   bo zaleca dietę pełną gębą. 



36

Tłok w tramwaju
Tamta pani na przedzie
stoi, choć ma na czym siedzieć.
   Oferta w salonie
   Przepraszam, 
   wyczytałem w treści tej broszurki,
   że dziś jest promocja na szare komórki.
Seksowna lekarka
Przez wzgląd na pacjentów formę
wprowadza nową reformę – 
od jutra wszyscy pacjenci 
zostaną przez nią objęci.
   List do pani notariusz
   Proszę wybaczyć brak taktu
   w refleksji à propos aktu.
   Na próżno pojąć próbuję
   co w akcie tyle kosztuje.
   Gdyby choć w aktu cenie 
   było tak nago wręczenie,
   (bo przecież brak odzieży
   w naturze aktu leży…)
   Wówczas – choć niewesoły – 
   nie tylko ja byłbym goły. 
Na upał
Fala upałów w kraju szaleje – 
wszyscy w panice, a ja się śmieję.
Duszność spowiła dnie oraz noce – 
z wszystkich się leje, ja się nie pocę.
Sąsiad montuje w mieszkaniu klimę,
a ja – choć lato – mam w domu zimę.
Ten ma roletę, tamten zasłonę,  
a ja nie muszę – mam chłodną żonę.
   Z kolegą na rowerach
   Jechała rowerem, nie patrząc na boki –
   ledwie uchwyciłem jej dziewczęcy profil.
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  Ruszyliśmy za nią z niemałym zapałem –
  takich zgrabnych łydek w życiu nie widziałem.
  Brązowe ramiona, włosy rozpuszczone – 
  szkoda, że nie chciała spojrzeć w naszą stronę.
  Pędziliśmy patrząc na te jej ramiona,
  licząc, że się tempem zmęczy również ona. 
  I choć pot nam czoła zalewał strugami,
  rósł nieubłaganie dystans między nami. 
  Stanęliśmy wreszcie zasapani cali,
  patrząc jak dziewczyna znika gdzieś w oddali.
  Czekaliśmy chwilę, mając kwaśne miny,
  bo nie nadjeżdżały kolejne dziewczyny. 
  A wieczorem byłem pewny już bez mała,
  że to nasza młodość gdzieś nam odjechała.

Andrzej Lewko
Białystok

Godło: ETAŻERKA

Współczesne problemy
Niejedna młoda panienka
problem ma nie lada,
gdy solarium jest zamknięte,
wtedy dupa blada.
   Doświadczenie
   Z niejednego pieca chleb jadłem
   i założyłem własną piekarnię.
Dobra rada pobożnego
Gdy ona chce dzikiej orgii, 
powiedz takiej dziewczynie:
idź prędko do kościoła, 
grzeszna pokusa minie.
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   Kochany wielorybek
   Cały świat mu przesłoniła,
   gdy zrobiła się... otyła.
Gapa
Śnił o potędze, miał różne fantazje,
lecz ostatecznie... przespał okazję.
   Centrum dowodzenia
   Niejedną romantyczkę 
   pewnie dziś zaskoczę,
   bo on zamiast sercem, 
   częściej myśli kroczem.
W sejmie
Gdy burzliwe są obrady
bez pół litra nie da rady.
   Lepsza strona
   Wypięła się na niego, 
   a on tym zachwycony,
   bo pokazała mu się 
   ze swej najlepszej strony.

Dobra rada hazardzisty
Dlaczego pieniądze marnujesz dziewczyno, 
nie lepiej byłoby odwiedzić kasyno? 

   Humor w towarzystwie
   Płaskie dowcipy
   miej to na względzie
   mimo swej formy
   nie przejdą wszędzie.
Szczęście
Tak to jest ze szczęściem
każdego człowieka
dzisiaj za nim goni,
a jutro ucieka.
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   Talent
   Wielką sztuką jest 
   przy tak pełnej sali,
   błysnąć intelektem,
   ale się nie spalić.
Ukryty cel wesela
Weselnych gości dziś się dobiera,
głównie według zasobów portfela.
   Zawód
   Zdobyty szczyt marzeń 
   okazał się złudą,
   niestety na górze, 
   też... wieje nudą.
Ludzie sukcesu
Ci, co dzisiaj są na fali
i bez niej by też pływali.
   Obietnice polityków
   Lukrowane kłamstwo 
   sprzedają oszuści,
   ale ten ich cukier 
   i tak się rozpuści.
Problem lenia
To jest właśnie problem
dziś każdego lenia
nic go nie przymusi,
nawet do myślenia.
   Pechowiec
   On w swoim życiu, niestety
   ma naprawdę wielkiego pecha 
   prawie zawsze patrzy za siebie,
   gdy los się do niego uśmiecha. 
Grzesznik
Na sumienie znalazł sposób,
nie dopuszcza go do głosu.
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Grażyna Antas
 Gdynia

Godło: GRANT

O  TYCH,  CO  NA  ŚWIECZNIKU  
I  W  SWOIM  KURNIKU

POSEŁ
Uchodził za poważnego posła,
a wyszła z niego głupota osła.
   MÓWCA
   Pięknie modulował głosem,
   aż zadławił się patosem.
KOMUNIKACJA  W  SEJMIE
Tych z przodu łączy komitywa,
z tyłu ktoś się z nich naigrywa,
z czyichś ust pada inwektywa,
tak na sali sejmowej bywa.
   JAD  W  SEJMIE
   Jadowita żmija
   z prawdą wciąż się mija.
O  NEPOTYZMIE
-W firmie nepotyzmu nie ma wcale-
tak dyrektor odpowiadał, ale
zatrudnił własną żonę, bratową,
córkę z mężem i syna z synową.
   O  WŁADZY
   Do stołków przyrośnięci
   są najbardziej zawzięci!
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WIEJE CHŁODEM
Jak kot z myszką tak rząd z narodem
bawi się tak, że wieje chłodem.
  POWRÓT  WŁAŚCICIELA
  Jutro wracam z zagranicy,
  więc wynocha z kamienicy!
ZA  MAŁO
Ordynatorowi twarz poczerwieniała,
bo zawartość koperty była za mała.
  KSIĄDZ
  Innych rozgrzeszał w konfesjonale,
  ale sam bez grzechu nie był wcale.
PROŚBA  BLIŹNIEGO
-Pomagajcie bliźnim! - ksiądz z ambony woła.
Gdy bliźni poprosił, zamknął drzwi kościoła.
  SPOWIEDŹ
  -Więcej grzechów nie pamiętam!
  -Nawet randki ze mną w święta?!
AKTOR
W reklamach talent objawia cały,
taki z niego aktor doskonały!
  KRÓTKOTRWAŁE  PIĘKNO
  Było pięknie, gładko, miło,
  gdy szew puścił – się skończyło.
  Naciągnięta twarz sflaczała,
  dawna zmarszczka pozostała.
SNOBKA
Kura stroszy piórka na grzędzie,
czyż snobką nie można być wszędzie?
  O  ANTYKU
  By nie przypominać antyku,
  wstaw sobie implanty w przełyku.
  Łatwiej przełkniesz krytyczne zdanie,
  że starą dupą pozostaniesz.
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RADA  NA  STARE  LATA
Jesteś już stara?
Od lustra wara!
  DŁUGO,  ALE  MIŁO
  Ciągle opierała się zalotom,
  nie chcąc rozstać się ze swoją cnotą.
  Rozstanie z dziewictwem długo trwało,
  bo tak bardzo jej się spodobało.
POBOŻNY  MĄŻ
- Czemu zamiast ze mną w domu siedzieć,
wolisz codziennie iść do spowiedzi?
- Bo przynajmniej tam, w konfesjonale
ktoś słucha i nie przerywa stale.
  DWA  OBLICZA  MĘŻA
  W pracy – bufon i satrapa,
  w domu – pantoflarz i ciapa.
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MĄŻ  JAK  WĄŻ
Jej mąż w łóżku jest jak wąż: 
wijąc się, nie trafia wciąż.
  MIŁOŚĆ I OBOWIĄZKI
  O świcie dzik obudził lochę:
  -Czy ty mnie jeszcze kochasz trochę?
  -Kocham, ale czas na śniadanie,
  idź na osiedle ryć, kochanie!
HIPOKRYTA
Krytykował innych za wypicie wódki,
a sam na odwyku leczył picia skutki.
  ZAZDROŚĆ
  Wkurzony, że sąsiad więcej zarabia,
  codziennie karoserię mu ozdabia.
  „Sąsiada honda – piękna, nowa
  wkrótce zbrzydnie – moja w tym głowa.”
BOSONOGIE  PRZYMIERZANIE
Mierzyła buty i chyba
między palcami ma grzyba.
  GÓWNIANA  PODWYŻKA
  Opłata za korzystanie z ubikacji
  równa się niejednej rewaloryzacji.
NA IZBIE PRZYJĘĆ
Czekał godzinę, dwie a nawet pięć,
aż został przyjęty, ale przez śmierć.
  MIŁY GINEKOLOG 
  Ten ginekolog wśród pań miał uznanie,
  choć nie chodziło tylko o badanie.
KOSZMAR UROLOGA
Wolno zasypiam i nie wierzę:
wpatrują się we mnie pęcherze!
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Anna Karolewska
 Szczecinek

Godło: Maryna Feministka 

Kopernik była kobietą

Ja mam dowód na to kochani, 
Że Kopernik to była pani, 
Bo który mężczyzna latami 
Patrzy w niebo usiane gwiazdami? 
  Bystre oko męskiego estety 
  Sięga po te najbliższe planety. 
  W najdrobniejszym nawet szczególe 
  Widzi tylko konkretne półkule. 
  W świecie samczej anomalii 
  To półkule poniżej talii.
Ja mam dowód na to kochani, 
Że Kopernik to była pani, 
Bo który mężczyzna latami 
Patrzy w niebo usiane gwiazdami? 
  Jego gwiazdy to oczy Grażyny, 
  Majki, Jolki, Doroty, Lucyny. 
  Męskie oko się wyżej nie wznosi. 
  Poza wydech i wdech Anki, Zosi. 
  Wstrzyma słońce i ziemię obróci 
  Ktoś, kto wstrzymać nie urnie swej chuci??? 
Ja mam dowód na to kochani, 
Że Kopernik to była pani, 
Bo który mężczyzna latarni 
Patrzy w niebo usłane gwiazdami? 
  Celem samca jest jedno słońce, 
  To kobiety ciało gorące. 
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  On to ciało wzrokiem rozbiera, 
  I pożera, pożera, pożera.
  Tak łapczywie, pazernie, w amoku, 
  Jakby nie jadł co najmniej od roku. 
Ja mam dowód...

Seksmisja

Dosyć siostro już ciała nękania, 
Odchudzania i odsysania. 
Dość liftingu i upiększania 
Dla potwora, dla samca, dla drania. 
Tobie ciążą jak głaz silikony 
A on w cudze dekolty wpatrzony. 
  Zbawienna siła promieni 
  Świat kobiety w idyllę przemieni. 
  I przykróci męskiego despotę 
  O szczególik nieznaczny, o jotę. 
  Promień beta, jak gilotyna 
  To i owo mu poobcina. 
  Promień alfa, gama, beta-
  kobieta, kobieta, kobieta... 
Już nie będziesz trzepotać rzęsami 
I podniecać go koronkami. 
Bo ty taka milusia kokotka, 
Kizia-mizia, żabusia i trzpiotka. 
A on macho wciąż pierwszy na mecie 
Z pustym kontem i dziurą w skarpecie. 
  To już koniec żałosnej gry wstępnej, 
  Samczej furii, zazdrości podstępnej, 
  Ich pretensji, o byle co złości,
  Pakowania w bicepsy męskości. 
  My do władzy jesteśmy stworzone 
  Rodzaj żeński, wyłącznie ONE. 
Zbawienna siła promieni...
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Agnieszka Sawicz
 Witkowo

Godło: Naja

Miesiąc z życia żołnierza

1.06.
Początki w nowej jednostce nigdy nie są łatwe. Pokój 2x2 

metry, w którym mieszczą się trzy osoby, oberwane drzwi od szafy, 
jeden komputer bez obudowy. Ale zapisaliśmy się dziś na tablice 
korkowe, podobno jesteśmy drudzy w kolejce, podobno ma taki 
jeden kapral, ale dziś ich nie dostaniemy, bo skręcił sobie mogę na 
wuefie i nie może wejść do swojego pokoju.

4.06.
Dowódca zapowiedział, że jesienią chyba dostaniemy 

komputery. Przetargu co prawda nikt nie rozstrzygnął od dwóch lat, 
ale kto wie, może w tym roku się uda…? 

Zaliczyłem szkolenie BHP, samo w sobie szkodliwe 
dla zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy, za to szkoleń 
przeciwpożarowych nie było, choć musieliśmy podpisać, że się 
odbyły. Instruktor leży na plaży w Afryce. 

Reszta dni mija spokojnie. Major pisze jedno pismo, 
chorąży próbuje rozpracować działanie zdobycznej taśmy przylepnej 
dwustronnej i metrowej linijki, żeby wkleić coś do dzienników zajęć, 
a ja czytam książkę. Podobno mamy bardzo dużo pracy. Ile - nikt 
nie wie, bo plan pracy gdzieś zginął. W sejfie go nie ma. Za to jest 
żelazko. 

9.06.
Major musi poprawić swoje rozkazy, bo przełożony 

stwierdził, że „zbyt dosłownie pan major potraktował wytyczne”. 
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Tłumacząc na polski – po prostu je przepisał.
Tworzenie planu zajęć odłożyliśmy na później uznając, 

że skoro termin oddania dokumentu minął w ubiegłym roku, 
powinniśmy chyba zdążyć. Na razie do dyspozycji mamy plan z 
zaprzyjaźnionej jednostki. Postarali się i napisali go na rok bieżący, 
ale z datami z lat poprzednich. U nich nikt się nie dopatrzył, może i u 
nas na takie drobiazgi nie będą zwracać uwagi? Tam nawet nikomu 
nie przeszkadzało, że wojsko wciąż świętuje rocznicę wybuchu 
Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej.  

11.06.
Dziś najważniejszym zadaniem było znaleźć kogoś, kto 

naprawi nam zamki w drzwiach, zaistniała obawa, że zatrzaśniemy 
się tu kiedyś na amen. Udało mi się dość szybko ustalić, że w tej 
sprawie należy zgłosić się do pokoju numer 17.
- Nowaka szukam, chorążego, dzień dobry – przywitałem się 
grzecznie.
- Nie ma go i w tym tygodniu nie będzie. A o co chodzi? – 
zainteresował się postawny mundurowy. 
- Eh, to my nie wejdziemy do pokoju, bo nam się zamki rozleciały… 
- jęk zawodu wydarł się z mojej duszy, a żołnierz odwrócił się, 
przybierając dobrotliwy wyraz twarzy.
- Może coś poradzimy – oznajmił pocieszająco. - To ja jestem 
Nowak, tylko, że w tym tygodniu mnie oficjalnie nie ma – wyjaśnił, 
lecz zanim przystąpiliśmy do omawiania warunków naprawy w 
drzwiach pojawił się kapitan z pytaniem o lodówkę. 
- Przydałaby się, bo kopiemy norki w ziemi - wyjaśnił. 

Nowak kiwnął głową i chwycił telefon:
- Witam panie pułkowniku… To, co ostatnio załatwiałem, przydaje 
się? No to się bardzo cieszę. Wie pan co, trzeba tu pomóc jednemu 
kapitanowi… Lodówkę potrzebuje. Potrafimy się odwdzięczyć… 
Co? Tak? Aha… No to w przyszłym tygodniu odbierzemy. Dziękuję 
panie pułkowniku!

Po czym zwrócił się do nas:
- Załatwione.



48

14.06
Odnalazły się wytyczne do rozkazu, które wczoraj zgubił 

pułkownik. Twierdził, że dał je naszemu majorowi, ten klął się na 
wszystkie świętości, że nie miał ich w ręku. Poza tym zresztą też 
klął. Ostatecznie, po trzykrotnym przekopaniu budynku, wytyczne 
znalazły się u majora Kowalika, pod stertą papierów. Kto je tam 
położył nie wiadomo – w każdym razie na pewno nie pułkownik. 
Pułkownik nie mógłby popełnić błędu. 

Losami pilnego telegramu już się nie zajmujemy, bo jest 
pilny na następny tydzień. Jak się tymczasem okazało, dziś mieliśmy 
przekazać zgodę na wejście zagranicznej delegacji na lotnisko. 
Kiedy dostaliśmy stosowne pismo z Warszawy delegacja była od 
kilkunastu minut witana na pasie startowym. Odpuściliśmy więc i 
zgodę. Skoro już weszli nie była im przecież potrzebna. 

15.06.07
Na terenie jednostki stoi magazynek – trzy ceglane 

ściany, drewniane drzwi i dach z blachy nie pierwszej świeżości. 
Powyginane toto i blachy od dawna nie przypomina i pech chciał, 
że trafiła nam się inspekcja. Pułkownik inspektor zwrócił się z 
zapytaniem rzeczowym i konkretnym: 
 -„A co to jest? - i wskazał na dach. 

Major nie stracił konceptu: 
- Melduję panie pułkowniku, że jest to specjalna blacha szwedzka, 
porowata i falowana, która pod wpływem ciepła uwalnia dodatkowo 
swoje właściwości. 

Pułkownik pochwalił nas za innowacyjność. 

18.06.
Analizujemy tabelę zagrożeń dostarczoną przez starostwo 

powiatowe.
- Muzeum wiejskie? Chyba nie stanowi zagrożenia?! – dziwi się 
major, ale chorąży zgłasza już inne wątpliwości:
- 100 strat osobowych bezzwrotnych i 20 do rehabilitacji w zakładach 
przetwórstwa ziemniaczanego, a tylko 7 w zakładach azotowych?! 
Dlaczego?
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- Może tam ziemniaki na spirytus przetwarzają, bo chyba nie sadzą i 
nie patrzą jak rosną? Patrzenie szkodliwe nie jest, a jak się zachleją… 
- zasugerowałem.

19.06.
- Wiecie co, chyba nam dadzą telefon z wyjściem na numery cywilne. 
Będziemy mieć darmowe impulsy. Może nawet sześć! – ucieszył 
się major.
- To prawie tak dobrze jak w poprzedniej jednostce. Mieliśmy do 
wydania 5 złotych na miesiąc. Na dwóch – chorąży uśmiechnął się 
do swoich wspomnień.

20.06.
W ramach nagrody pojechaliśmy na pokazy lotnicze, 

występowała grupa Amerykanów na F-16. Jak zapowiedział 
prowadzący imprezę, był to zespół dziewięciu maszyn i ośmiu 
pilotów. Zdolne bestie, u nich jedna osoba pilotuje dwa samoloty. 
Pozazdrościliśmy kolegom wyszkolenia.

28.06.
A u nas dziś wizyta generalicji, major nadzoruje kuchnię:

- Stasiu, dolejcie wody do zupy, bo generałowie też będą jedli… No 
nie wiem, z sześć litrów? Smak żeby miało… - prosi, po czym ze 
zbolałą miną sięga po kawę i sugeruje, że czas zmienić wodę rybce. 

Na nieśmiały protest chorążego, że nie wolno tego robić 
w godzinach pracy odpowiada, że wolno, bo to rybka wojskowa. 
- Wojskowa nie, nie jest na etacie. Etat był na różową, a ta jest 
niebieska – prostuje chorąży. 

Zaczynamy kolejny dzień pracy. 
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Marek Dudziński
Radom

Godło: Ptaszek niewiadomego sortu

Sznurek *
* utwór zawiera złośliwe lokowanie produktu innego niż sznurek

 Na moje nieszczęście ktoś mi powiedział, że jest taki 
konkurs „Pisanie jest dobre na chandrę” i dałem się nabrać, że to 
niby działa.
 Chandra, chandra – to chyba takie coś, czym z nudów 
zajmują się bogaci lub dobrze urodzeni ludzie? na przykład 
arystokracja? celebryci? ale niech tam, powiedzmy że pospolite 
wpienienie, wkurzenie i normalne zdołowanie mieści się w kategorii. 
Wszystko jedno – mam pełne, konstytucyjne prawo zarówno do 
chandry, jak i do jej pokonania. Równość! O to walczyły całe nasze 
pokolenia dziadów. Ojców. (Lepiej brzmi).
 Jasne, że zdawałem sobie sprawę, że nie każde pisanie 
będzie „dobre na chandrę”. Z pakietu możliwości od razu odrzuciłem 
pisanie sprawozdania w pracy, bo takie coś nikomu normalnemu nie 
może zrobić dobrze, no i nawet palcem nie kiwnąłem. Ale już nad 
pisaniem donosu na sąsiada chwilę się zastanowiłem. To by było 
coś – tylko czy donos wywoła pożądane skutki? Jeśli sąsiad i tak 
nie pójdzie siedzieć (w sumie to ja łajzę tylko podejrzewam, ale 
za brudną łapę nie złapałem), to zamiast balsamu dla duszy będzie 
jeszcze większy stres. Odpada.
 Poszukajmy gdzie indziej. W mojej sytuacji praktyczniej 
byłoby napisać do sądu skargę na czynności komornika, no ale za 
taką przyjemność trzeba zapłacić stówę, a sąd i tak odwali, za to 
komornik się wkurzy i nie dość, że zajął mieszkanie, skonfiskuje 
mój namiocik. Co prawda jest to tylko namiot plażowy, przed zimą 
i tak planowałem nabyć coś, co ma wszystkie ściany i suwak, ale 
za co kupię? No nie, takie pisanie też nie ma przyszłości.
 To może wreszcie zmaterializować swoje marzenie? Już 
dawno miałem zamiar na frontowej ścianie mojego banku napisać 
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wołami: „Oddajcie moje pieniądze, (...)” i tylko zastanawiałem 
się nad stosownym określnikiem, bo „złodzieje” absolutnie nie 
wyczerpuje zagadnienia. Ale nie ma jednego słowa, które oddałoby 
istotę rzeczy w całości. Trzeba byłoby pisać i pisać. A im dłużej 
piszesz, tym szybciej przyjedzie policja. Odpada.
 Coś krótszego... Już wiem! Na samochodzie dyrektora  
napiszę „Głupi kutas”, albo zamiast „kutas” ujmę to bardziej 
lapidarnie, mniej liter będzie. Tylko jakie „ha” – samo, czy „cecha”? 
Gdybym to wiedział na pewno, w sumie wystarczyłby sam skrócony 
kutas, że tak się wyrażę, tylko czy wolno ryzykować ewentualny 
błąd ortograficzny, gdy się pracuje na Wydziale Humanistycznym? 
A jeśli dziekan mnie przyłapie podczas procesu twórczego? Ta 
gnida nic nie ma do roboty i ciągle gapi się w okno. No i czy tak 
krótkotrwałe pisanie okaże się wystarczające, żeby odnieść sukces 
w walce z chandrą? Być może trzeba nawalić kilka tysięcy znaków, 
żeby zadziałało.
 I wtedy przyszło olśnienie. Opiszę swój przewód myślowy 
i wyślę na konkurs, chandra zniknie na skutek pisania, ja wygram, 
wezmę kupę kasy, opchnę namiocik plażowy i kupię normalny, 
ponadto na jakieś dwa miesiące urozmaicę sobie menu i oprócz 
płatków owsianych będę kupował pasztetową albo mortadelę!
 ...Niestety, w regulaminie konkursu przeczytałem, że: 
laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród podczas 
podsumowania konkursu, laureatom nieobecnym podczas rozdania 
nagród zostaną przesłane tylko nagrody honorowe – dyplomy, 
a organizator nie zapewnia zwrotu kosztów podróży i noclegu. 
Wszyscy dobrzy ludzie, którzy mogliby pożyczyć mi pieniądze, już 
dawno to zrobili i teraz to ja powinienem im oddać. Szach i mat. 
A impreza jest w... Oświęcimiu. Samochód u komornika, rower w 
lombardzie, hulajnoga na Allegro, a wrotki dostał chrześniak na 
prezent ślubny. Klapa. Pięćset kilometrów stąd, nie mam szans, 
nie dojdę. Oczywiście za daleko, żeby bez biletu skutecznie kryć 
się przed konduktorami przy pięciu przesiadkach. I jeszcze ten 
Oświęcim! Od razu ciężar historii mnie przygniótł. Jaka chandra? 
Teraz to już skrajna deprecha! Dość. Koniec z tym!
 Ponieważ trudno jest skutecznie powiesić się w namiociku 
plażowym, wziąłem sznurek i udałem się pod najbliższe drzewo, 
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tam jednak dorwał mnie komornik i dokonał egzekucji. Nie, nie – 
mam na myśli, że zajął mi sznurek. „Dobrze, że nie wieszam się w 
namiocie, bo też by mi zajął” pomyślałem przytomnie.
– Widzę, że ma pan namiocik plażowy – mówi komornik. – 
Doskonale. Zajmujemy.
 Pisanie jest tak dobre na chandrę, jak surowe ziemniaki 
na gorączkę. Chcesz – i masz. Skutek gwarantowany. A zamiast 
dyplomu przyślijcie mi porządny sznurek.

K o n i e c
PS. Nie przysłali.

Antoni Rzepczyński
 Karpacz

Godło: Tony Ares

Dziecinada
 Żyjemy w czasach gdy każdy z nas musi być stanowczy. 
Nie wolno się zastanawiać, trzeba jasno się określać. Należy 
identyfikować się z danym ugrupowaniem, i w każdym momencie 
reprezentować jego poglądy i choć na chwile nie wolno nam wątpić  
w słuszność swoich racji, podyktowanych nie zewnętrznymi 
potrzebami, lecz wiekową historyczną racją niezerwanie połączoną 
z szacunkiem do świętej ziemi naszych przodków. Jesteśmy jak 
publiczność oglądająca dwie bandy dzieciaków pokrzykujące na 
siebie z dwóch oddzielnych platform i starające się przyciągnąć 
do siebie jak najwięcej widzów. Zaraz po tym jak ktoś przyłącza 
się do którejś z grup dziecinnieje i zaczyna wrzeszczeć, bluzgać, 
bić rękami o ziemię. Prawa platforma wznosi okrzyki wzniosłych 
treści: Prawo! Porządek! Polacy gospodarzami w swoim kraju! Dla 
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nich nasza ojczyzna to  przedmurze chrześcijaństwa i schronienie 
dla wszystkich oprócz dwunastu sierot, małą zielona wysepka 
kołysząca się na wzburzonym morzu, z której ludzie wyjeżdżą, 
bo gdzie indziej jest lepiej.  W oczach wąsatych taksówkarzy i 
pięćdziesięcioletnich, siwych przedsiębiorców-polityków, ojczyzna 
Polan wyznacza jakość światowej polityki, przewodzi i chroni,  
jest na językach całego świata. W krajach dalekiego wschodu 
rikszarze zatrzymują się by posłuchać melodyjnych utworów Zenona 
Martyniuka, a w Rio komedie romantyczne z Karolakiem bija 
rekordy popularności. Stany Zjednoczone błagają nas o pozostanie 
w sojuszu a dwa z naszych sześciu lotniskowców o nazwach 
‚’Sierpień ‚80’’ i ‚’Jarosław’’ patrolują wybrzeże Korei Północnej. 
Francja, Wlk Brytania i pozostałe kraja zachodu wykupują prawa do 
‚’Bolka i Lolka’’, ‚’Kajko i Kokosza’’, ‚’Czterech pancernych’’, a co 
najważniejsze do ‚’Ukrytej prawdy”, ‚’Trudnych spraw”, ‚’Szkoły’’ 
i ‚’Świata według Kiepskich’’, ponieważ każdy Europejczyk ma 
prawo do rozrywki na światowym poziomie. Super Express jest 
najpoczytniejszą gazetą w londyńskim City. Angielscy bankierzy 
i politycy są chorzy z ciekawości jak wyglądał ślub perfekcyjnej 
pani Rozenek z boiskowym Enrico i jak wygląda nowy toruński 
maybach. Kabaret Koń Polski i Marcin Daniec mają w planach 
tour po całym świecie, wliczając w to takie kraje jak Singapur, 
Kanada, Sierra Leone i Kostaryka. Mały Mugabe z Nigerii biega 
po boisku w koszulce Lewandowskiego marząc o tym, by też 
kiedyś zostać wielkim sportowcem. Małgorzata Kożuchowska 
króluje na czerwonym dywanie w Cannes, a Michel Bay jest 
żywo zainteresowany robieniem filmów o katastrofach lotniczych. 
Ojczyzna płynie mlekiem i wódeczką, a każdemu wyklętemu, 
prawdziwemu i ciężko pracującemu  Polakowi żyje się dostatnio i 
szczęśliwe, a i radomskie kosztują tylko 7zł.  
 Dzieci walczą ze sobą coraz zażarcie ku uciesze publiczności. 
Dzieła zniszczenia dopełniają wcześniej niezauważone grupy 
starszaków, rejestrujące wydarzenia na platformach. Robią zdjęcia, 
kręcą filmiki, piszą blogi i redagują gazety polskie.  Streszczają 
bieg wydarzeń, w krótkiej formie dziennika telewizyjnego pełnego 
faktów i doniesień z pola bitwy. Mówią wprost to, co wszyscy 
chcą usłyszeć. Kodowane informacje docierają do zebranego 
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tłumu bacznie obserwującego obie wersje przedstawione przez 
konkurencyjne stacje, który dzieli się jeszcze bardziej,  przyłączając 
się do jednej z platform. W TV niezmiennie powtarzane są te same 
prawdy przez śniadaniowych prezenterów zmęczonych polityką. 
Wśród wypowiedzi dzieci - celebrytów,  przepisów na zdrowe posiłki 
i  komunikatów wymuskanych panów- pogodynek, przemycane 
są ważne informacje dotyczące świata i odpowiedniego sposobu 
postrzegania rzeczywistości. Do rzeczy przechodzą radykalni 
mówcy nakłaniający lud do reakcji i obrony podstawowych wartości 
chrześcijańskich takich jak miłość bliźniego, przed hordami 
krwiożerczych barbarzyńców ze wschodu.
 Podczas gdy po prawej trwa śpiewanie wzniosłych pieśni  
o ‚’ojcach, dziadach i sztandarach, bohaterach i ofiarach’’ na lewym 
skrzydle trwa parada i karnawał. Dzieci poprzebierane w tęczowe 
stroje z Rio, krzyczą o równości, wolności i równouprawnieniu. 
Mimo podobnych okrzyków, po lewej stronie panuje bałagan i 
nieporządek.  Grupy małoletnich walczą ze sobą o to, kto jest bardziej 
równy i tolerancyjny. Wszędzie ich pełno: wywiady, pikiety, protesty, 
parady i marsze. Jednak rzadko są widziani przy ludziach, żaden z 
nich nie wznosi przedstawicielami tłumu toastów nie zaprasza ich 
do zabawy i nie dzieli się miejscem w swojej piaskownicy. Jedyna 
ich interakcja z tłumem to rzucanie ze sceny tekturowego chleba i 
watolinowej kiełbasy kuszącej tłum obietnicą prawdziwych łakoci. 
Tym wszystkim harcom na lewej platformie przygląda się bardzo 
stary niski chłopczyk o siwych włosach i socjalistycznym błogim 
uśmiechu. Na jego ręcznie wszytym sweterku w kratę widnieją 
inicjały L.M.
 Mało kto z tłumu rozgląda się dookoła. Poza dwoma 
biało-czerwonymi platformami, jest wiele innych większych 
gdzie walka nie toczy się na wyzwiska, hasła i pluszaki. Na jednej 
spadają bomby, płoną lasy, i giną ludzie. Na innej dzieci siedzą pod 
sceną szyjąc obuwie sportowe i składając elektroniczne zabawki. 
Niektóre platformy są ogromne. Stoją na nich miliony  ludzi , którzy 
słuchają tylko jednego nieomylnego dziecka trzymającego czerwoną 
książeczkę i przydeptującego szatę buddy z Lhasy. Na zachodzie 
widać grupę dzieci otaczających postać o blond włosach ubraną 
w strój murarza, któremu pomagają tak samo ubrani chicanos. Na 
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biednych platformach południa królują, łobuzy ubrane w wojskowe 
stroje trzymające batuty, bębny wojenne i zabawkowe AK-47. 
Pod ich stopami leżą szkielety, puste miski i butelki po wodzie. 
Jednak nasz tłum jest skupiony wyłącznie na biało-czerwonym 
przedstawieniu.  
 Polski teatrzyk trwa w najlepsze, jednak nigdzie nie widać 
konstruktorów barwnego przedstawienia. Gdyby odchylić klapę 
w podłodze każdej ze scen, można by zejść krętymi schodami do 
najgłębszych zakamarków, otworzyć ciężkie mosiężne drzwi i  
zobaczyć twarze reżyserów. Na trzech krzesłach  siedzą  nie dzieci 
lecz trzy symboliczne postacie. Pierwsza z nich to łysy mięśniak, 
w garniturze i okularach przeciwsłonecznych, ze słuchawką w 
uchu i białym napisem ABC na krawacie . Druga przytrzymujący 
stos dokumentów, stary, pomarszczony w sztruksowej marynarce 
wyglądający jak pamiątka po poprzednim systemie. To on posiada 
najróżniejsze rodzaje papierów:  zezwolenia, zgody, anulacje, 
anihilacje, apelacje, odwołania, nakazy i zakazy a nawet prikazy, 
umowy i odmowy, prawa i obowiązki, konstytucje i pośpieszne do 
nich aneksy. Trzecia z nich: gruby, masywny siedzący na stosie forsy, 
mnich ubrany w habit . Wokół majętnego kapłana rozlokowane są 
radiostacje, kamery, helikoptery i  wszelkie luksusowe bajery. Mistrz 
w budowaniu wiernego elektoratu, zdobywca dotacji tylko z woli 
Boga, chrupie emeryckie ciasteczka popijając je rentierską colą.
 Najsmutniejsze w całej tej maskaradzie nie są dzieci na 
platformach obrzucające się błotem, ani trzej dorośli siedzący 
w piwnicy, lecz sam tłum. Widownia  dopinguje walczących na 
żywo i w internecie. Pragnąc silnych doznań  regularnie oglądamy 
widowisko pełne poniżenia i bezpardonowych zmagań o władzę 
będącą  niebieską pigułką polityków. Nikt nie przerwie tego 
spektaklu, ponieważ gawiedź wciąż krzyczy: Chleba i igrzysk! 
Więcej sportu! Więcej mordu! Tak jak lud rzymski przychodził do 
koloseum oglądać gladiatorów, tak my siadamy przed ekranami 
telewizorów i laptopów, by popatrzeć na nienawiść skorumpowanych 
polityków. Obywatele imperium pokazywali kciuk skierowany w dół 
lub w górę, decydując o śmierci lub o życiu przegranego wojownika. 
My spełniamy tą potrzebę dodając zjadliwy, wulgarny komentarz 
lub like’a.
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 Z drugiej strony w tej całej nieświadomej małości tkwi 
ogromny komizm. Polacy zamknięci  w swojej dziecinnej wojnie 
domowej, nienawidzący się nawzajem, otoczeni poletkami cebuli 
i buraków, skupieni na sobie i swoich racjach, traktujący problemy 
osobiste jako problemy rangi światowej. Słowiańskie łby ubrane w 
eleganckie pijące w szyję  europejskie garnitury. Zachwycone za 
każdym razem, gdy okazuje się ,że Polska jest w czymś pierwsza, lub 
hollywoodzka gwiazda ma krewnych znad Wisły. Także rozsiądźmy 
się  wygodnie w fotelu, weźmy do ręki pilota, włączymy dowolny 
kanał informacyjny i delektujmy się tym widowiskiem - wieczną 
dziecinadą. To ona zawiera wszystkie nasze bolączki, pragnienia, 
kompleksy i słabości, obraźliwe słowa i gesty tak wyjątkowe tylko 
dla naszego narodu wybranego. . At least enjoy the show!

Alina Tuchołka
Józefów

Godło: Trajktoria
 

Jan Jan
 Gdyby tylko Forbes prowadził listę najbogatszych 
mechaników samochodowych, jeden z moich znajomych 
wylądowałby na jej szczycie. A wszystko dzięki temu, że kiedyś 
– jedyny raz w życiu – postanowił namalować obraz. Dzieło to 
nosiło tytuł ,,Cień na piasku”, dzięki czemu wiadomo było, że żółć 
pokrywająca cały prostokąt płótna przedstawia piasek, a szarawy 
kleks na samym środku jest rozlanym na tym piasku cieniem. 
Mechanik Jan Jan – bo tak się ten człowiek nazywał - wysłał obraz 
pod adres stowarzyszenia na rzecz krzewienia tradycjonalizmu 
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konserwatywnego, podpisując się jako przedstawiciel zrzeszenia 
myśli lewicowej, a potem, jeszcze tego samego dnia, zasiadł w 
swoim warsztacie na starym fotelu wyjętym ze skasowanego Nissana 
i włączył telewizor, by obejrzeć wieczorne wiadomości. Jednak 
zamiast  tego na ekranie pojawiła się dorodna słoninka z lornetkami 
zamiast okularów, wzburzona poranną prowokacją środowisk 
liberalizujących, które wysłały pod adres stowarzyszenia płótno 
przedstawiające cień dwóch obściskujących się w jednoznaczny 
sposób lesbijek, z pewnością autorstwa krypto-geja. 
 Ledwie skończyła mówić, ekran zmienił się nie do poznania 
– pojawiła się wielka biała ściana, a na jej tle przy mahoniowym 
biurku siedziała wypłoszona ludzka skorupka, kobietka tak chuda, 
że wyglądała jak wyskrobana zza szafy sucha, martwa mysz, a oczy 
miała tak wypukłe i włosy koloru mysiego tak króciutkie, że istnieć 
mogło domniemanie, że na skutek zapaści finansowej w telewizji 
stażyści zaczęli wyskrobywać myszy zza szaf, co by udzieliły 
wypowiedzi. Kobieta mysz o bladej twarzy żarliwie zaprzeczyła, 
jakoby ich środowisko miało cokolwiek wspólnego z nieszczęsnym 
malowidłem, na odchodnym dodając, że, co prawda, nie chce nic 
sugerować ani nikogo obrażać, ale istnieje prawdopodobieństwo, 
że obraz ten oraz cała wysyłka została sfingowana przez drugą 
stronę barykady celem zdyskredytowania przedstawicieli myśli 
liberalnej w oczach społeczeństwa. Na dowód swoich racji dodała, 
że zupełnie nie dziwi jej fakt wątłego orientowania się w tematach 
związanych ze sztuką przez wypowiadającą się wcześniej słoninkę, 
gdyż konserwatyści nigdy nie przykładali wagi do malarstwa, 
będącego sztuką wyzwoloną z okowów przyziemności i kajdan 
bogoojczyźnianej retoryki, a samo malowidło przedstawia 
cień młodego geja boleśnie bitego po lateksie przez bojówkę 
faszystowską. Osoba autora nie budziła w myszy żadnych 
wątpliwości – był to we własnej osobie powszechnie znany opresor 
mniejszości fetyszystycznych. 
 Nie minął tydzień, a pierwsi nie pozostali dłużni drugim – 
podali do powszechnej wiadomości, że biegły historyk sztuki zdołał 
dopatrzeć się na płótnie nie dwóch, ale trzech cieni lesbijek, w tym 
jednej ciężarnej po in vitro, jednej wracającej z aborcji i jednej 
trzymającej w ręku skalp staruszki wychodzącej z kościoła, co rzuca 
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zupełnie nowe światło na osobę autora, którą najprawdopodobniej 
jest wege-homo-trans-pedo-zoo-ekshibicjonista. Lewica nie 
mogła pozwolić sobie na takie kalumnie i powołała własną 
komisję ds. żółtych obrazów, która po wielogodzinnych badaniach 
stwierdziła, że gej bity na obrazie ma raka szyjki macicy i nie stać 
go na chemioterapię, ponieważ oddał cały swój majątek na cele 
charytatywne, a jakby tego było mało, bojówki faszystowskie 
okazały się bardziej faszystowskie, niż wcześniej sądzono. 
 W międzyczasie o obrazie wypowiedziała się organizacja 
YellowPeace, twierdząc, że piasek pochodzi z andaluzyjskiej 
plaży, a cień rzucany jest przez górę lodową, która odłupała 
się z topniejącej Antarktydy. Nie zdążyli wypowiedzieć się na 
temat osoby autora, ponieważ przerwał im przedstawiciel klubu 
nudystów. Już, już miał powiedzieć, co według niego rzuca cień 
na piasek, ale jemu z kolei przerwały feministki ze swoją teorią, 
jakoby nad brzegiem plaży klęczała matka Polka i myła naczynia 
w słonej wodzie, a cień rzucany jest przez sterczącego nad  nią 
hetero-terrorystę świecącego kobiecie po oczach latarką. Poza 
tym obraz miał być nie obrazem, ale zdjęciem dokumentującym 
faktyczne wydarzenie. Teza ta zupełnie wywróciła do góry nogami 
dotychczasowe teorie. Gdy dyskusja publiczna rozgorzała na 
dobre, Jan Jan zgłosił się do galerii sztuki współczesnej po odbiór 
swojego obrazu, na dowód własności przedstawiając odciski swoich 
palców, które porównano z tymi znalezionymi na cieniu oraz na 
piasku. Wieść o odnalezieniu autora momentalnie obiegła wszystkie 
media opiniotwórcze. Gdy konserwatyści stwierdzili, że ciągoty 
autora do grzebania w podwoziach są co najmniej podejrzane, 
środowiska lewicujące natychmiast zareagowały, podbijając cenę 
malowidła o dwieście procent. Jeszcze tego samego dnia prawica 
zarzuciła im zawłaszczanie przestrzeni pod debatę publiczną celem 
niszczenia samorodków społeczeństwa obywatelskiego w zarodku, 
dodając na marginesie, że doszły ich słuchy, iż autor – mechanik 
w młodzieńczych latach zreperował wał korbowy w Cadillacu 
Piłsudskiego. 
 Koniec końców obraz ,,Cień na piasku” został sprzedany za 
dwieście milionów dolarów amerykańskim Żydom, przekonanym, 
że piasek to nie piasek, ale monety widziane z odległej perspektywy.  
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Wacław Płonka
Alwernia

Godło: Śmieszko

Z cyklu: NAGROBKI, EPITAFIA
                             Motto: Zapraszam do dołków –  
                                         mądrych i matołków.

CHÓRZYSTY
Tam – w górze,
też w chórze.
   POZERA
   Duchem …
   udaj skruchę.
BEZTROSKIEGO
Idzie na Sąd Boski  –   
beztroski …
   SPOKOJNEGO
   Z radością zamknął swoje powieki –
   będzie miał w końcu spokój – na wieki.
KANDYDATA NA TATERNIKA
Okazało się, że wcale
nie umiał łazić po skale.
   CZYŚCIOSZKA
   Tak się ślizgnął na mydełku,
   że się znalazł w tym pudełku.
PISARZA
Tu koniec, kropeczka.
Trafił do dołeczka.



60

SPÓŹNIALSKIEGO
Znowu się spóźnia
a Piotr się wścieka,
że musi czekać
na tego człeka.
   KOLARZA
   Po kolarzu,
   na wirażu.
ZAROZUMIALCA        
Wysokie o sobie
zawsze miał mniemanie.
Patrzcie! –  Tu, robakom
służy za śniadanie.
   STARUCHA
   Dwa noże w brzuchu,
   widelec w uchu –
   tak się skończyła
   kłótnia staruchów.
KAWALARZA
Spod kopczyków
salwy śmiechu.
Rozweselił cmentarz cały
opowiadając kawały.
   CUDZOZIEMCA
   No i co z tego,
   że ziemia nie jego? …
„KOTA”
Kiedy mu puściły nerwy,
uciekł … do wiecznej rezerwy.
   SAPERA
   Zbyt krótki odpalił lont,
   więc z hukiem wyleciał stąd.
SAMOBÓJCY
Wydał bój sobie
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na śmieć i życie.
Co zwyciężyło?
– Sami widzicie.
   WACKA
   Tym razem dla pana Wacka,
   to ostatnia przeprowadzka.

Z cyklu: IMIENNIK ŻEŃSKI

DOROTA
Gdy pokocha cię Dorotka,
To jak byś już wygrał w lotka.
   MAJA
   To nie życie, ale bajka,
   Gdy pokocha piękna Majka.
MARIA
Jeśli Pani jest M a r y s i a,
Kocham Panią – już od dzisiaj.
   WALENTYNA
   Uśmiech, wciąź pogodna minka …
   Kto to taki? –  Walentynka.
KINGA
Wszystkim się podoba Kinga.
(Zwłaszcza, gdy jest tylko w stringach).
   ANTONINA
   Przy milutkiej Tosi,
   Cosik mi się wznosi.
NANA
Miała gażę
Dzięki szparze.
   JOANNA
   Dla panny Joanny
   Rzucam wszystkie panny.
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HELENA (Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz.)
Helę
Se podścielę.
   MARTA
   Trzeba być bardzo, bardzo upartym,
   Żeby się dobrać do panny Marty.
TERESA         
Gdyby nie mężulka kiesa
Biedna byłaby Teresa.
   KAZIMIERA
   Spotkała Kazka
   Raz wielka łaska,
   Bo mu się Kazka
   Dała pogłaskać.
EMANUELA
Każdy chciałby się przytulić
Do piersi panny Manuli.
   IRENA
   Wierszykiem się wkręcę
   W serduszko Irence.
MAGDALENA
Zazdroszczę temu, co kładzie
W swoje łoże pannę Madzię.
   ESTERA
   Poznał maniery  panny Estery –
   Ku innym pannom więc skręcił stery.
SYLWIA
Twoja czupryna lwia …
Och, Sylwia,
Czemu chłopakiem twym nie ja?
Och, Sylwia.
   ANETA
   Dla odwagi łyknę setkę
   i się wezmę za Anetkę.
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NADIA
Nadajnik Nadii (tak mi się zdaje)
w częstotliwościach moich nadaje.
   

ROZMAITOŚCI

PODOBIEŃSTWO
Urząd Skarbowy – podatki.
Kościoły – po datki.
   A I NA PLEBANII…
   A i na plebanii
   Nie brakuje drani.
O ZDROWIU
Nieważne pieniądze,
Nieważny Mercedes,
Ważne by samemu
Móc usiąść na sedes.
   KOD
   Łatwo złamać jest ten KOD:
   Chcemy być przy żłobie – ot.
WIĘZIENIE ZA ALIMENTY
Paka
Za ptaka.
   WYKRĘTY BRZYDALA
   To nie ja! …
   To usterka
   Lusterka.
NARZEKANIE WAPNIAKA
Coraz bardziej mnie zasmuca
Piasek w nerkach, wapno w płucach.
   CHCESZ JESZCZE POŻYĆ?
   Nie udawaj bohatera,
   Gdy baba z wałkiem naciera.
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REKLAMA BARU
Piękny bar – jest i ochrona …
(Przyda się, gdy wpadnie żona).
  OSTRY DYREKTOR NACZELNY
  Szef szefów
  Bez uśmiechu.
ŻYCIE
Życie – w nim ta sama puenta:
Więcej grzechów nie pamiętam.

Małgorzata Wójcik 
(16 lat)

Godło: Don Kichot

„MŁODOŚCI DODAJ 
MI SKRZYDŁA”

PRZEDSTAWIENIE POSTACI 
POSTACI KOLEJNO WYCHODZĄ NA SCENĘ, NARRATOR 
PRZEDSTAWIA JE:
ENRIQE  
Enriqe jest nieporadny życiowo. Jego rodzice zapłacili znanemu 
producentowi Fabianowi za zrobienie z niego gwiazdy. 
FABIAN  
Fabian to znany producent i menadżer gwiazd, rodzice Enriqe 
zapłacili mu sporo hajsu za zrobienie z ich syna gwiazdy. Co 24 
dni i 13 godzin zmienia asystentkę, do której zawsze mówi Szaron. 
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SZARON  
Szaron to asystentka Fabiana. Nosi mu kawę, meliskę i pastuje buty. 
HORACY PASKIEWICZ  
Horacy Cecyl Paskiewicz, będzie lepiej, jeśli o tej postaci nic nie 
powiemy. 
SCENA I 
HORACY SIADA NA KRZEŚLE PO PRZEDSTAWIENIU POSTACI, 
PODCHODZI DO NIEGO 
ENRIQE.
ENRIQE: Papapanie reżyserze..., bo co ja właściwie robię w tym 
fffilmie... 
HORACY (przerywa Enriqe): Musical ‚u. 
ENRIQE (denerwuje się): Mmmusic al ‚u? 
HORACY (spokojny): Musical ‚u. 
ENRIQE (coraz bardziej zdenerwowany jąka się i zaczyna mówić 
falsetem): Czyli będę śśśpewał?! I tatatatńczył?! ! 
HORACY (dalej spokojny): I nosił szelki. I prowadził za uzdę 
białego konia. Tak cię widzę w tej sztuce 
ENRIQE (falset + jąkanie + panika): Bbbędę nosił szszszelki? I 
ppprowaciżźził za uzdę bbbiałłłego kkkonia?! 
HORACY: Tak cię widzę w tym musical ‚u, noszącego szelki i 
prowadzącego za uzdę białego konia. Wiesz co to za musical? 
Pewnie nie. Mało dzisiejszych aktorów wie w czym gra. To musical o 
sile młodości. Przemijającym pięknie. Koniu. Skrzydłach. I szelkach. 
Tytuł to „MŁODOŚCI... DODAJ MI SKRZYDEŁ!”, ale ciebie to nie 
obchodzi. Was aktorów nic nie obchodzi. 
ENRIQE (oburzenie + strach): Pan mnie obraża! I te szelki... nie ja 
nie mogę pracować w takich warunkach! (wyciąga telefon) Fabian? 
Zabierz mnie stąd. Nie co się stało tylko zabierz mnie stąd. 
Dobrze. Poczekam. (do Horacego) Fabian już jedzie. 
SCENA II 
NA SCENĘ WCHODZI FABIAN
FABIAN: Co tu się, kurwa, dzieje?!
ENRIQE: O boże, Fabian, jesteś wreszcie! On chce żebym nosił 
szelki! Błagam, załatw to z nim, bo nie umiem do niego dotrze… 
(przerywa mu Fabian)
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FABIAN: Cisza. Wdech i wydech. Za chwilę powiesz mi, co się 
stało i pomyślimy, co zrobić dalej, ale najpierw… SZARON!
SZARON: Tak?
FABIAN: GDZIE MOJE BEZGLUTENOWE LATTE Z POTRÓJNA 
PIANKĄ NA SOJOWYM MLEKU?!
SZARON: Już niosę. (Podaje Fabianowi kawę.)
FABIAN: Gdzie posypka?
SZARON: Jaka posypka?
FABIAN: Czekoladowa.
SZARON: Matko boska, bardzo pana przepraszam, ja nie…
FABIAN: Skończ. Widzisz tą żyłkę na moim czole? (Szaron kiwa 
głową) Idź, bo pęknie.
SZARON: Dobrze proszę pana. (Schodzi ze sceny)
SCENA III
FABIAN (do Enriqe): Mów.
ENRIQE: Bo reżyser chce, żebym zagrał w szelkach i prowadził 
za uzdę białego konia. Tytuł musicalu to „MIŁOŚCI… DODAJ MI 
SKRZYDEŁ!”. To musical o sile miłości. Przemijającym  pięknie. 
Koniu. Skrzydłach. I szelkach. Fabian, w czym ty mi załatwiłeś 
rolę? Nie za to moi rodzice ci płacą.
FABIAN: Musical o sile młodości. Przemijającym pięknie.  Koniu. 
Skrzydłach. I szelkach?
HORACY (zapitym głosem): Tak.
FABIAN: O, kurwa.
ENRIQE: I co masz zamiar z tym zrobić, Fabian?
FABIAN: Nie wiem, Enriqe.
ENRIQE/CYRYL: Prosiłem żebyś nie mówił do mnie Enriqe, 
jestem Cyryl.
FABIAN: Ustaliliśmy przecież, że Enriqe to twój pseudonim, bo 
twoi rodzice to turbośmieszki i Cyryl brzmi jak imię kota z reklamy 
whiskas’a. 
ENRIQE: Ale mi się Enriqe nie podoba.
FABIAN: SZARON!
SZARON: Tak?
FABIAN: Przynieś mi melisy. (Do Horacego) Nie może grać bez 
szelek? I prowadzić konia za uzdę? I tańczyć? I śpiewać?



HONORACE: W takim razie może grać latarnię, ale ona też śpiewa. 
Bo to musical.
ENRIQE: To ja nie chcę w tym grać.
FABIAN: Kurwa!
ENRIQE: Chcę być onkologiem.
FABIAN: O, kurwa! 
SZARON (z uśmiechem na ustach i kubkiem melisy w ręce): Mam 
meliskę.
 FABIAN: Teraz chcę kwas chlorowodorowy.
 SZARON: Obawiam się, że to wykracza poza moje kompetencje. 
W CV i w umowie o pracę jest mowa tylko o kawie, melisie i 
pastowaniu butów.
 FABIAN: I wiązaniu krawata. I muchy.
 SZARON: Tak. 
FABIAN: Przepraszam, Szaron, możesz już iść. (Szaron wychodzi, 
do Enriqe) Czyli chcesz być onkologiem? 
ENRIQE: Tak albo psychiatrą. 
FABIAN: Ja jebię! (Siada na ziemi i pije melisę, po chwili namysłu) 
Dobra, ale nie oddam kasy twoim starym. 
ENRIQE: Dobra, ale napiszesz mi magisterkę. 
FABIAN: Wynajmę kogoś, kto napisze ci magisterkę.
 ENRIQE: Deal.
 HORACY (załamany): Bardzo państwa przepraszam, ale kto zagra 
w moim musical ‚u?
 SZARON (wbiega na scenę w szelkach i w bluzce z białym koniem): 
Ja!!! 
FABIAN: Biorę 10%!!!! 
HORACY I SZARON: Deal. 
HORACY: Jak się nazywasz? 
FABIAN: To Szaron. 
SZARON: Nazywam się Jessica, od zawsze pasjonowałam się 
sztuką, zwłaszcza aktorstwem i fotografią. Podobnie jak mój brat 
Brajan, ale on woli śpiewać i tańczyć. 
HORACY: On też zagra. Latarnię.
JESSICA: Dziękuję, panie Paskiewicz. 
KONIEC  
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