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„WARSZAWA W 100 SŁOWACH”
to konkurs na krótką formę literacką,
której głównym bohaterem jest miasto.
To konkurs dla wszystkich,
dla których to miasto coś znaczy
i potrafią to ująć w 100 słowach.
Pomysł przyszedł z Chile, gdzie w 2001
zorganizowano konkurs krótkich form literackich
pt. “Santiago in 100 words”. Od tego momentu
jest to jeden z najpopularniejszych chilijskich
konkursów literackich. Krótkie opowiadania
o życiu toczącym się w danym mieście od
kilku lat podbijają europejskie stolice.
W Europie konkurs pojawił się dzięki Fundacji
Mindspace działającej w Budapeszcie.
Pierwsza budapesztańska edycja konkursu
odbyła się w 2014 roku. Dzięki finansowaniu
Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego
i Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy projekt był
po raz pierwszy realizowany w Polsce. Odbywał się
w ramach Roku Kultury Węgierskiej 2016/2017.
Przedstawiamy 100 najlepszych opowiadań 2016/2017.

#003

Maciej Czajka

WARSZAWSKIE METRO
Pierwsze cztery linie warszawskiego metra są normalne,
piąta miejscami wyjeżdża na powierzchnię,
szósta nie łączy się z żadną inną,
siódma ma tylko jedną stację i jeździ w kółeczko,
ósma jedzie dnem Wisły i trzeba do niej dopłynąć wpław,
dziewiąta jest tak głęboko, że sam
zjazd windą trwa kwadrans,
dziesiąta ma tylko po 4 miejsca w wagonie,
za to podają tam darmowe drinki,
jedenasta dojeżdża aż do Irkucka,
dwunastą uroczyście otworzyli, ale nikt nie wie gdzie jest,
trzynasta ma wagoniki kolejki górskiej
i jeździ do góry nogami,
właśnie budują czternastą, ogłoszono
przetarg na zaprzęgi psów.
Kocham to miasto, ale chodzę piechotą..

#001

Zbigniew Zbikowski

PRAWOBRZEŻNY
Nigdy nie był po lewej stronie.
– By dziadek raz pojechał – namawiałem.
– A po co?
– Choćby PeKiN zobaczyć.
– Przecież widzę.
– Na Marszałkowską…
– Targowa gorsza?
– Teatr!
– Na Pradze jest i też nie chodzę.
– Trakt Królewski, Stare Miasto, Zamek...
– Widziałem od ZOO.
– To chociaż wnuki w domu odwiedzić – błagałem.
– Przyjeżdżają.
– A muzeum wojska?
– Sam robię za muzeum.
Umarł, a Wisły nie przejechał. Dopiero sztywnego
przewieźliśmy go dwa razy. Tam Poniatowskim,
z powrotem Gdańskim. Na Bródno. Żeby nie gadali,
że warszawiak, a ani razu w Warszawie nie był.

#002

Marek Górecki

WPŁYW
Właśnie się wprowadziła. Nie była na
Ząbkowskiej, ani na starym Żoliborzu, zna
za to doskonale Mazowiecką, Świętokrzyską
i Nowy Świat. Wie o śniadaniach w Charlotte
i Syrenim Śpiewie, ale modernizm to dla niej
opuszczona lekcja polskiego. Nie wie czemu
bary nazywają się „8 dzień tygodnia”,
ani dokąd jeździ 522. Doskonale jednak wie,
że „to miasto pachnie jak szlugi i kalafiory”,
że latem nad Wisłę, zimą do Tajlandii,
że o domu się nie mówi, a pieniądze się ma.
Później spotkała tego, na którego czekała,
a on powiedział jej, że nic nie rozumie,
że to nie miasto ją psuje, a ona je.

#003

Grzegorz Janusz

WRZAWA I GWAR
Była sobie kiedyś
zupełnie nieznana wioska Gwar,
której mieszkańcy uwielbiali wszelkie
donośne i przenikliwe dźwięki, więc wciąż
budowali kurniki, kuźnie, dzwonnice, tartaki,
blacharnie, sale weselne i młyny parowe.
Po pewnym czasie o Gwarze
zrobiło się naprawdę głośno.
Mieszkańcy Wrzawy, pobliskiej wsi, którzy
mieli podobne zamiłowania, postanowili
prześcignąć sąsiadów w zakłócaniu ciszy,
więc także wznosili coraz to hałaśliwsze obiekty:
dyskoteki, strzelnice, tory wyścigowe, rozgłośnie
radiowe, stadiony piłkarskie, tunele strachu,
fabryki fajerwerków i lądowiska helikopterów.
Obie wsie rosły i rosły, aż wreszcie
połączyły się w miasto zwane Gwar-Wrzawą,
lecz we wszechobecnym zgiełku nikt
nigdy nie usłyszał tej nazwy wyraźnie.

#004

Magdalena Pocałuń - Dydycz

”WUZETKA” ZE STACHURĄ
Kiedy chciałam jechać na Górkę Węglową,
rodzina stukała się w czoło, że po co w taki śnieg.
Wiało strasznie. Ale pojechałam. Metrem, autobusem.
Znalazłam. Pierwszy raz byłam u niego.
Nagrobek znajomy ze zdjęcia, ale szukałam godzinę.
Posiedziałam. Potem tradycyjnie na Rębkowską 1,
Grochów, żeby sobie podumać. Zapaliłam papierosa.
No i co z tego, że tu jestem, pomyślałam.
Zawsze będąc w Warszawie ląduję u Stachury na
Rębkowskiej. Ale jego tu nie ma. I na tej Wólce też
już chyba. Skończyłam palić, zabrałam plecak
i na pocieszenie poszłam do Costy na kawę,
dawna Poziomka na rogu Miodowej.
Sted wpadał tu na „wuzetki”.

#005

Piotr Łojek

CHRZEST
Legenda legendą, ale kiedy chciałem ochrzcić
swoje bliźniaki, Warsa i Sawę, ksiądz odmówił.
Imiona są to pogańskie, rzekł, nie chrześcijańskie.
Wyszedłem przed kościół, gdzie kiedyś
i mnie chrzczono. Wcześniej jeszcze figura Jezusa
leżała tu wśród gruzów palcem wskazując niebo,
równie sztywna jak reszta zwłok dookoła,
a potem dała się wywieźć z nieistniejącego miasta
wraz z resztą żywych. Lecz czas już wylizał nam
rany i naprawdę nie widzę powodu, żeby dzieci
zaczynały życie od afrontu. Po co więc się handryczyć,
wrócę, ksiądz zapisze Joséphine i Adolphe,
a żona może mnie nie zabije, choć myślała dać
dzieciom Bolesław i Władysława, po dziadkach.

#006

Anna Pilarek

65 PLUS
Wreszcie odebrała bilet seniora.
Za jedyne 50 złotych ZTM umożliwiło jej
przemieszczanie się po Warszawie
bez ograniczeń w ciągu całego roku.
Chociaż z drugiej strony nie ma się z czego
cieszyć: 65 lat na karku to nie powód do
radości. Ale co tam! Postanowiła, że teraz,
kiedy ma czas i praktycznie darmowe
przejazdy, jeden dzień w tygodniu poświęci
na wędrówki po znanej i nieznanej Warszawie.
Tyle razy przejeżdżała koło Cytadeli, a była
tam tylko jeden jedyny raz. W podstawówce.
Ponad pół wieku temu. Nigdy nie była
w Centrum Nauki Kopernik. Chciała
„zdobyć” Kopiec Powstania Warszawskiego.
Tyle miejsc jeszcze do obejrzenia!

#007

Krzysztof Usakiewicz

(L)
Pogłoski o jego śmierci okazały się przedwczesne.
Wrócił. Tyle wieżowców tu stanęło, nie trzeba
by już jechać do Skierniewic. Tylko czemu grupa
tęgich osiłków w autobusie owinęła szyje zielonymi
szalami, gdy do zimy jeszcze parę miesięcy?
Chociaż akurat z nimi powinien znaleźć wspólny
język, i jemu niejeden przypisywał zamiłowanie do
pirotechniki. Chciał odwiedzić znajomego szaradzistę,
ale płyty wmurowane w chodnik zmyliły go,
nie odnalazł drogi. Na początku maja zawstydził
się, gdy grupa dziewcząt w wyprasowanych,
czarnych spódniczkach publicznie roztrząsała jego
sprawy sercowe. Na murze wyścigów konnych
zamiast rysować graffiti napisał trzy słowa.
Tak jak nauczył go przyjaciel – po łacinie.

#008

Katarzyna Senkiewicz

PANI BERET
Duszno – pomyślała siadając w metrze
naprzeciwko ekranu. Lubiła patrzeć na obrazki,
podróż kretem mijała wtedy szybciej.
Zdjęcie, czarno-białe. Wstrzymała oddech,
bez czytania wiedziała co to za wiadomość.
Szaflarska, piętnaście lat od niej starsza. Gorąco.
Zdjęła mięciutki, kremowy beret. Staszek go
kupił w Baltonie przy Intraco. Potem stali pod
drzewami na przystanku przy Muranowskiej.
Nie zanosiło się na pomnik Pomordowanym
na Wschodzie. Dziś jest wagon z krzyżami.
Nie ma za to drzew. Ani Staszka.
Jezusie! Słodowiec. Trzeba się podnosić.
Pomału wysiadła na stacji wyłożonej
łazienkowymi kafelkami. Kret ruszył za jej
plecami z podmuchem. W stronę Starych
Bielan odjechał kremowy beret.

#009

Mateusz Zieliński

2017
Cudowna akcja, szkoda, że państwo tego nie
widzieli! Zawodnik numer 1, z reklamówką w ręku,
już zakończył udział w rozgrywkach. Sprawnie
wysunął portfel z torebki Małgorzaty, zaaferowanej
wyprzedażą przedszkolanki z Grochowa, i przekazał
go zawodnikowi numer 2 w gustownym dresie.
Ale wtedy chudy jak patyk zawodnik numer 3 przeraźliwie
gwizdnął, strasząc Małgorzatę i ostrzegając kolegów,
że nadbiegający dwaj brodacze w motocyklowych
kurtkach są z policji. Teraz zawodnik 1 leży na posadzce
przyciśnięty motocyklowym butem, zaś zawodnicy
2 i 3 rozbiegają się w przeciwne strony centrum
handlowego. Za którym pobiegnie drugi policjant?
Zostańcie z nami, wrócimy po przerwie na reklamę.

#010

Marta Dąbrowska

ANTONIO VIVALDI – „BURZA”
Kępna – Kijowska. 1166 kroków.
Martwa dziecka nie urodzę.
Co za idiota, żeby tak zastawić.
Sam pan spójrz jakżeś pan zaparkował!
Ślina pryska w zwolnionym tempie i zamarza
na twarzy wykrzywionej w grymasie nienawiści.
Czternaście podskoków. Minus jedenaście
stopni. Para zamienia się w kryształki lodu
boleśnie przyklejone do włosków w nosie.
(…)
Kijowska - Kępna.
Zielone. Ruszają z kopyta
kobiety z reklamówkami.
Tak je specjalnie zrobili proszę pani,
żeby człowiek nie mógł z godnością
przejść przez obydwa, proszę pani.
Łopatka wieprzowa w promocji.
Praska brama.
Dobry wieczór kierowniczko!
(…)
2333 kroki. 11 minut. Codziennie nowy
odcinek w serialu mojej trasy.!

#011

Adam Dziadak

KULTURYSTYKA
Warszawa czasów mojego liceum
w Ostrołęce to wyjazdy do stołecznych
teatrów i muzeów. Turystyka do świątyń
polskiej kultury. Słowem kulturystyka.
Były to cudowne chwile, w których szkołę
zastępował autokar pełen wygłodniałych
sztuki nastolatków. Większość zaspakajała
swój głód już w MacDonaldzie.
Pamiętam dziewczyny, które nad teatr
przedłożyły chęć zakupów na Jarmarku
Europa. Pech chciał, że gdy powiedziały
taksówkarzowi „Na stadion”, ten wysadził je
na Łazienkowskiej. Legia grała z Polonią.
Po tych wyjazdach zachował się zapewne
wpis kolegi Arkadiusza w księdze
pamiątkowej Muzeum Narodowego
„My tu bylim i windo jeździlim.”
Dziś mieszkam w Warszawie.
Radość obcowania z kulturą została.

#012

Melania Kupis

WYBÓR
Wrzesień. Wieczorami wielbiciele wizytowali
Wandę. Wpadali wspominać wspólne wycieczki.
Waldemar wyjadał winogrona. Wiktor wyrywał
wielobarwne wrzosy. Wesołe wiewiórki wirowały
wśród winobluszczu wokół werandy.
Wilgotno i wieje. Waldemar wypijał winiak.
Wiktor wolał wytrawne wino. Wonna waniliowa
woda wygrzewała Wandę w wannie.
Wycie wiatru wtórowało wierszom wielbicieli.
Wiosna. Wielbiciele wyciągali Wandę: wycieczki,
wariackie wieczorki, westchnienia, wicie wianków.
Wiktor wręczał wczesne wiśnie. Waldemar wykonał
wzorzysty wisiorek. Wybryki warszawskich
wróbli wywoływały wielkie wrażenie.
Wakacje. Waldemar wyjechał wartburgiem,
wrócił wrotkarz Wiktor.
- Wando, wypadałoby wybrać – wyszeptała
wszystkowidząca Wisła.
- Wiem, wiem, Wisło – westchnęła wylękniona
Wanda. - Wybrać Waldemara? Wiktora? Wspomóż!

#013

Aleksandra Naziębło

Z ŻYCIA STOLICY
Szokujące wydarzenia miały miejsce
w ubiegły piątek w Warszawie. Według
świadków około godziny szesnastej Nike,
ubrana w markowy dres, uprawiała nad
Wisłą jogging. Mniej więcej w tym samym
czasie opalona na ciemny brąz Syrena
miała brać w rzece kąpiel. Wieczorem
w jednym z lokali na Pradze bawili się ponoć
Czterej Śpiący, na Starówce zaś widziano
spacerującego Małego Powstańca.
Dlaczego zeszli z cokołów?
Na pytanie reportera Nike odpowiedziała,
że chce wreszcie zrobić coś dla
siebie, natomiast Mały Powstaniec
wyznał z rozbrajającą szczerością:
„Miałem ochotę na lody”.

#014

Renata Wereska

POWIEDZ OJCU, ŻE JEST MI PRZYKRO
Nie widziałem szpitala, w którym się urodziłem
ani piekarni, w której moi rodzice się poznali. Zagryzając
bułkę, która pozostawiała na moich wargach biały
nalot mąki, wspominałem swoje miasteczko,
w którym ten osad byłby czarny, jak ręce mojego ojca.
Przyjechałem tu do dziewczyny, ale nie potrafiłem
przestać myśleć o matce, odchodzącej od
nas tymi ulicami. Z ułożenia kostki brukowej
próbowałem dociec jej kroków.
Jechaliśmy metrem, kiedy dostałem wiadomość od
siostry i jej treść odbiła się w szybie wraz ze mną.
Odpisałem: Aniu, powiedz ojcu, że jest mi przykro,
ale ja również utopiłem się w Warszawie.

#015

Irena Mikołajczyk

ZDARZENIE NA SZKOLNEJ
–Przepraszam? Gdzie może być Świętokrzyska 22?
Zwyczajna rzecz. Niemal codziennie ktoś pyta o drogę.
–Zaraz… tu jest Świętokrzyska 20…
–A ten budynek to już Marszałkowska, pytałem.
–Może za skrzyżowaniem?
–Tam są numery od 30.
–A czego pan szuka?
Pytanie pomocnicze, ułatwia lokalizację.
Jakiegoś sklepu? Firmy?
–Nieee, niczego, chodzi mi o dom. Może
gdzieś z tyłu? Czasem tak numerują.
Podziękował i poszedł.
Potem sprawdziłam. Świętokrzyska 22 róg
Mazowieckiej, kamienica Straklińskiego.
Zniszczona w 1944. Rozebrana w 46.
Ciekawe, czego szukał. Pomyłka? A może to
było jakieś badanie socjologiczne, co ludzie
wiedzą o swojej okolicy? A może…

#016

Sylwia Guziak

KAMIEŃ
Fryderyk Kamień co dzień budził się o świcie
na dźwięk kołatania do drzwi. Latami zrywał się
z łóżka, to w szale, to w rezygnacji naciskając
spoconą dłonią zimną klamkę, by upewnić
się, że jak zwykle nikogo po drugiej stronie
nie ma. Uznał wreszcie, że może istnieć
pukanie bez podmiotu pukającego i doznał
ukojenia. Teraz ze spokojem nasłuchuje
i czeka na ciche drzwiowe skrobanie.
Czasami tylko, gdy blade, różowe światło,
odbite od muranowskiej cegły
wpadnie zbłąkane do starej piwnicy
przez nowo zapadnięty chodnik,
pukanie jakby nabiera kształtu.

#017

Aleksandra Kalbarczyk

MÓJ PROFIL
Warszawa, 24 lata. Nie wiem, czego szukam
na Tinderze, możesz dać mi serduszko, możesz
mnie odrzucić, jak odrzuca się mięso na rzecz
wege bistro. Wypiłam trzy latte macciato
z automatu w moim korpo i trochę mi poszło
do głowy. Upij mnie winem z Pawilonów
i podrzuć do domu, ale koniecznie Uberem
(stanę się Twoim targetem). Ja jako Twoja
team leaderka, bądźmy blisko jak dwie
komórki w Excelu. Nauczę Cię jak kochać
za pomocą eLearningu. Ubieram się
na czarno, ale to nie smog, bo palę tylko
cienkie. Mam na imię Warszawa, daj mi lajka,
daj mi serduszko, albo ja zjem Twoje.

#018

A. Woo

1. SZOK I ZAPRZECZENIE – PRAGA
Kiedy D., z którym byłam od 4 lat, o którym śniłam
i z którym snułam plany na przyszłość, rzucił mnie
nagle, tłumacząc, że już mnie nie kocha i że to,
co między nami jest to tylko przyzwyczajenie
ja rzuciłam się w ramiona Pragi. Przez pierwszy weekend
marca, który sprzyjał zakochanym, a teraz mojemu
złamanemu sercu, spędziłam na Grochowskiej. Ze Snu
Pszczoły musieli mnie wyganiać, więc przeniosłam
się popołudniami do parku obok, gdzie towarzyszyły
mi zawsze dwie dwusetki w torebce i kilku tubylców
proszących o papierosa. Kiedy płakałam zapijając
łzy czystą nie podchodzili. Byłam na Pradze sama.

#019

Wojciech Pietroń

2 MINUTY DO PRACY
Najtrudniej opanować myśli. Tego tunelu nie ma.
Pociąg wjeżdża w teleport w ścianie, wpada
w „pomiędzy”, wyskakuje po drugiej stronie. Tuż przed
stacją, tyle żeby wyhamować. Chiński producent
kolejki, który wygrał przetarg w 2068 na budowę
czwartej linii metra, gwarantuje, że to w 100 procentach
bezpieczny, skopiowany niemiecki projekt.
Przeskoki to już praktycznie codzienność.
Tak się jeździ na całym świecie. Wypadkowość
najniższa na świecie. Temu podobne bzdury.
Dwie sekundy „pomiędzy” wyglądają jak podróż
w ciemnym, głuchym tunelu.
Podobno kierowcy pociągów
nie mogą pracować dłużej niż dwa lata, taki stres.
Mówią o dziwnych istotach widywanych przez
półprzezroczyste ściany Tunelu Pomiędzy.

#020

Anna Zalewska

ROZBRATEM NA ROZBRAT
Miasto, masa, maszyna! (grająca)
Budzik warszawski - remont bez końca
na górze się ciągnie, ja wyciągam ręce
i nogi, i głowę. Autobus, bieg! pędzę!
Na końcu ląduję, bezpieczne to miejsce
i mogę tu siedzieć, choć babć jakby więcej.
Lecz ja nic nie muszę! oprócz siedzenia.
Czy wolne miejsce dla babci coś zmienia?
Gdyby łypała - w głowie ripost kolebka:
„Mój plecak zmęczony jak pani torebka!”
Wstawać? Nie wstawać?
Wstawać?... Ech, wstanę!
Kochane są wszakże starsze te panie.
Odwracam głowę, z sercem konfrontuję,
z siedzenia czerwonego z bólem abdykuję.
Coraz bliżej szkoły, tuż przy Agrykoli.
Tymczasem babcia krzyczy: „Bilet do kontroli!”

#021

Magdalena Panasko

CASTING
Przestronny pokój (8m2) blisko metra.
Poszukujemy bardzo spokojnej lokatorki,
która życie towarzyskie prowadzi poza domem.
Fajnie byłoby, gdyby osoba nie smażyła
mięsa co drugi dzień, jestem wegetarianką.
Czy w pokoju jest łóżko?
Nie widać na zdjęciach.
Nie ma łóżka. Poprzedni lokatorzy
pozwolili je sobie gwizdnąć razem
z paroma innymi rzeczami.
Nie musisz zdejmować butów.
Sorry za bałagan. Powiedz coś o sobie.
27 lat, pracuję. Dbam o porządek,
nie imprezuję w domu.
Często wyjeżdżasz na weekendy?
Raczej nie. (Dyng, dyng! Zła odpowiedź.)
Dużo gotujesz?
Raczej tak. (Dyng, dyng! Zła odpowiedź.)
Jest jeszcze paru chętnych.
Odezwiemy się do ciebie.

#022

Mateusz Napieralski

2050
Zupełnie nie pamiętał powrotu metrem do domu
spod klubu na Radzyminie. Wstał z łóżka,
wyszedł na balkon aby przewietrzyć głowę.
Oślepił go ostry blask baniastych kopuł cerkwi.
Mieszkańcy pobliskiego Małego Kijowa nie spali
już od dobrych dziesięciu godzin. Tłum ludzkich
wolnych elektronów chaotycznie krążył wokół
centrum dzielnicy, dawnego dworca zwanego ponoć
kiedyś „zachodnim”. Dziki dron sfrunął na barierkę
i zamigotał do niego przyjaźnie. Sypnął mu garść
nanocząstek, zwierzak skonsumował przysmak
furkocząc wirnikami. Wtem przypomniał sobie,
że za godzinę na Narodowym rozpocznie się
wyczekiwany finał pucharu Neowarszawy w
futbolu amerykańskim, Monte Calvarios kontra
Mściciele Mszczonów. Ubrawszy się
pospiesznie skoczył do windy.

#023

Anna Trojga

WARSZAWSKIE OGŁOSZENIE
MATRYMONIALNE
W Gazecie Stołecznej przeczytał takie oto
ogłoszenie matrymonialne: „Zawsze mam
dobrą Wolę, a często i Ochotę, jestem Wesoła,
posiadam wyBielany ząb i blond Włochy.
Prag(n)ę na Północ lub Południe jechać.
Jestem miłośniczką (Mo)kotów. Lubię kuchnię
Śródmiejską i wycieczki Wawerowe.”
Pomyślał, że w końcu trafił
na prawdziwą warszawiankę.

#024

Paulina Hirudo

EWOLUCJA
Siedzę nad Wisłą. Dochodzi północ.
Muzyka dobiegająca z nadbrzeżnych
klubów niesie się wodą w ciemność
nocy. Wokół mnie spacerują tłumy ludzi
ignorujących wilgotny wiatr i brzęczenie
komarów. W tym bezliku roześmianych
twarzy łatwo się zgubić, zatracić... Zaginąć.
Nieznajomy chłopak staje obok mnie.
Przypatruje się zmarszczkom na wodzie,
które leniwie powołuję do życia.
- Nie zimno Ci tak z nogami
w rzece? - pyta, dosiadając się.
- Nie - odpowiadam i całuję go namiętnie.
Jest zdziwiony, ale zadowolony. Nachylamy
się ku wodzie. Wciągam go w toń bez plusku,
wypychając nas ogonem w głąb rzeki.
Kiedyś śpiewałyśmy.
Dzisiaj śpiewa za nas miasto.

#025

Łukasz Sadkowski

TANECZNY PORANEK
Szum. Za chwilę się zacznie. Trzy kroki
w przód. Stop. Jeszcze dwa i jeden w bok.
Pauza. Jeden w drugi bok i cztery w przód.
Obrót. Lekki brak swobody. Pół kroku w przód
i tyle samo w jeden bok. Szum. Przechylam się
w prawo, w lewo, znowu w prawo i lekko do
przodu. Jeszcze trochę przechylanek. Lekko
się rozluźniam. Głowa w prawo, głowa w lewo.
Wokół mnie coraz swobodniej. Powtarzam serię
przechylanek. Wszystko się uspokaja. Pauza.
Wreszcie cztery kroki w przód. Wyszedłem
z metra. Czekam na wersję popołudniową.

#026

Mateusz Andala

DIABŁY NA KOŃCU IGLICY
Przyjechał porannym pociągiem. Na dworcu wypił
kawę, patrząc na mrówki w garniturach, sukienkach,
dżinsach i tenisówkach. Sam nie czuł się już częścią
mrowiska. Ruszył na piechotę w stronę Nowego
Światu, potem Tamką zszedł na Powiśle. Zajrzał przez
szczelinę w blaszanym ogrodzeniu, by sprawdzić,
czy został jeszcze jakiś ślad po lokalu, gdzie wszystko
się zaczęło, a potem dramatycznie zakończyło,
ale już w zupełnie innym miejscu. Kołyszące się na
wietrze zielsko, kawałki obłupanych pustaków
i różnokolorowe szkło potłuczonych butelek.
Wrócił do centrum. Kiedy wsiadał do windy w Pałacu
Kultury, kamera monitoringu zarejestrowała zamykające
się drzwi za niewyraźną postacią. Tutaj trop się urywa.

#027

Weronika Piórkowska

WARSZAWA USZYTA Z PARADOKSÓW
Miała kilkanaście lat i łapki z poogryzanymi do krwi
paznokciami. Szyła Warszawę dzierganą z samych
paradoksów. Ze strachu o jutro, z odwagi powstańców,
z bogatych knajp i jadłodajni dla bezdomnych.
Paradoksy nie kończyły się, a dziewczynka nie mogła
doszyć do końca Warszawy. Mokotów owinięty szklanymi
korporacjami, Praga z ranami po wojnie, z dziurami,
w które można włożyć palce, Żoliborz z zielenią,
która krępuje, Starówka z tektury, jakby miała
się rozpaść. Jedna pętelka z mechanicznych
ruchów ludzi w metrze, druga ze spontanicznych
uśmiechów staruszków. Chciała doszyć do
końca, ale Warszawa swojego końca nie ma.

#028

Beata Jankowiak-Konik

WARSZAWSKI TRÓJKĄT
– Musimy wyjechać, to niepowtarzalna
szansa… No, powiedz coś!
– Ale co? Już zdecydowałeś...
Tyle że ja nie wyjadę.
– Czego się tak trzymasz?! Masz marną pensję,
gnieździmy się w kawalerce, a tam będziesz
mogła wreszcie pisać. Zarobię na nas oboje.
– Tam nie mogłabym pisać. Tu jest moje
miejsce, moje miasto, tam byłoby obco.
– Fanaberie!
– Nie wyjadę.
– Jak sobie chcesz!
Trzasnął drzwiami.
Na półpiętrze zatrzymał się. Spojrzał
przez okno na Wisłę i spiętrzone nad nią
Stare Miasto. Wzruszył ramionami.
– Gdyby zdradziła mnie z facetem, mógłbym
mu dać w zęby, ale co mam zrobić z miastem?!

#029

Artur Maciak

GRYPS OD HAMLETA
Szybko przejdź przez tory kolejowe za stacją
Olszynka Grochowska. To nielegalne. Uważaj.
Ulica, do której dotrzesz, prowadzi do damskiego
więzienia. Idź tam. Więźniów pocieszać. Zanim
to zrobisz, skręć w lewo. Przywita cię szyld: Teatr Akt.
Kustosz śpi. Nie budź. Obrazy ożywiane ciałami
i duszą aktorów opowiedzą o pokuszeniu, miłości
i wojnie. Dorzuć drewna do kominka. Nie zapomnij.
To ważniejsze niż obol w podróży przez Styks.
Dalej – osiedle Dudziarska. Tam ludzie,
dla których nie ma nigdzie miejsca w Warszawie.
Tory i pendolino odgradzają ich od świata.
Skoro jest teatr, narodzi się tam i Szekspir. Powiedz im to.

#030

Katarzyna Owsianko

„NIE CZEKAJ”
Czekasz gotowa. Puszysz się z dumy.
Muzea, teatry, pomniki pamięci, parki, pałace,
kościoły, cmentarze, Wisła, skarpa, aleje,
Kopernik. Ale nikt na Ciebie nie patrzy. Szybko.
SZYBKO! Krótsze zdania. Mniej złożone.
Więcej obrazków – wracamy do korzeni.
Lewą stroną ruchomych schodów szybciej
w dół i w górę. Jedzenie w pudełkach.
Same nagłówki. Wszędzie jesteśmy jedną nogą.
Na wszystko zerkamy jednym okiem. Drugie jest
zawsze na ekranie. Oszczędzamy czas, żeby
dłużej patrzeć na innych ludzi. W telefonach,
serialach. Nie na Ciebie. Marzymy, by być kimś
innym. Gdzieś indziej. Jesteś przeżytkiem,
przyszłość jest wirtualna. Minuta raz w roku
pierwszego sierpnia Ci nie wystarczy?

#031

Grzegorz Łuszczyk

BECZKA ŚMIERCI
Pierwsza połowa lat 50.
Na rogu Marszałkowskiej i Nowogrodzkiej,
gdzie teraz jest biurowiec banku, a wcześniej
były pawilony prywaciarzy, przez kilka miesięcy
stała „beczka śmierci”. Była to drewniana
rotunda o średnicy kilkunastu metrów i
wysoka na około 8. Na samej górze galeria
dla publiki, a po wnętrzu beczki akrobata
jeździł na motorze. Były też pokazy duetów.
Zdarzało się, że jakiś podchmielony gość,
wychyliwszy się za balustradę, chciał pacnąć
w głowę motocyklistę. Na szczęście
nie pamiętam, by wydarzył się jakiś wypadek.
A w pawilonach, które powstały
na początku lat 60., rodzice kupili mi
pierwszy płaszcz ortalionowy, granatowy.

#032

Anna Maria Miller

ZAMKNIĘTY
Następny przystanek:
Bitwy warszawskiej 1920 roku.
- Daleko jeszcze do tego parku szczęśliwego?
- Chyba nie, ze dwa przystanki. Zaraz spojrzę.
Chyba Szczęśliwickiego. Na pewno słoiki.
A raczej słoiczki, czyli słoiki płci żeńskiej.
Nawet nieźle to wymyśliłem. Odwrócić się,
poprawić? No przecież nie pomóc. Pokazać
warszawską dumę i pochodzenie z dziada
pradziada? A niech się zgubią. Trzeba było
nie pchać się do miasta. Tylko sprawdzę
czy jest na co popatrzeć. Jak to, już drugi
przystanek? Ten uśmiech, te włosy, te
oczy. Oddalają się za szybą. Nie zdążyłem.
Ten park naprawdę mógł być szczęśliwy.
Zamknąłem cię w słoiku. Siebie też.

#033

Hanka V. Mody

#ZAKOCHAJSIĘWNIEJ
#ażtak #lubięto #mojemiasto #warszawanocą
#widokzsiekierkowskiego #wisłasięsnuje
#symbol #łapieszmniezarękę #biegniemydalej
#obcasystukają #światłaprzyciągają #tyletutaj
#śmiejemysię #zostańzemną #czytamyhłaskę
#sprayemnapisany #kolorowemury #będzienormalnie
#prostehistorie #tomisięśni #dotykaszmojejtwarzy
#dotykaszserca #wszystkoowarszawie
#uderzadogłowy #mojemiasto #lubięto #ażtak

#034

Aleksander Sławiński

ZNIKNIĘCIE PANA WITKA Z ATLANTYDY
Był początek upalnego lata. Na świat spadła wiadomość,
że oto zmarł Król Popu, nieśmiertelny Michael Jackson.
Ten Jackson, który w połowie lat 90 miał pod Warszawą
budować gigantyczny park rozrywki. Ten sam, którego
na lotnisku witał prezydent Kwaśniewski. Na Patelni
powstała kapliczka, gdzie wielbiciele umieszczali
zdjęcia i znicze. Podpita młodzież przesiadywała
w kucki, pociągając tanie alkohole. Tuż obok
dywanu zniczy stał z gitarą Pan Witek z Atlantydy,
którego przebój „Mój koń nie mieści mi się
w dłoń” rywalizował z puszczanymi na komórkach
utworami Jacksona. Niebawem jednak ołtarz
zniknął, podobnie jak Pan Witek. Coś się zmieniło.
Historia zmiotła dwie legendy popu.

#035

JEJ ULICE – CAŁA ONA.
Chłodna i Piękna – w październiku przed
uczelnią. Miła i Dzielna, gdy pachną bzy
w trzech kolorach. Dzika, gdy biegnie
się z basenu na ostatni tramwaj.
Spokojna podczas lutowych spacerów.
Radość i Dowcip, gdy impreza się rozkręca.
Bagno i Kłopot, gdy jest wręcz odwrotnie.

#036

Marta Jagniewska

2 GODZINY, 12 MINUT, 03 SEKUNDY
Ponieważ okna apartamentowca przy
Grzybowskiej zostały wymyte przez młodą
i dyskretną Ukrainkę, wciąż można widzieć
życie. Po sypialni spaceruje młoda kobieta,
pije. W pokoju obok śpi jej syn. W największym
pomieszczeniu wisi plazmowy telewizor.
Wyświetla czas: 2 godziny 12 minut 03 sekundy.
Na podłodze leży trzech mężczyzn. Ich białe
brzuchy wylewają się zza pasków jak ser
z niedojedzonej pizzy. Połamane papierosy,
jak bierki, które wypadły z boskiej
kieszeni, tworzą apokaliptyczny las.
Gdy w drinkach stopniał lód, rozmowa
zamarła. Ukrainka nie przyjdzie posprzątać
rozmoczonych płatków z dywanu. Niedługo
rosyjski prezydent naciśnie guzik.
Warszawa zniknie. Kobieta usiadła.
Wspomina wielkie dłonie
Bogusława Wołoszańskiego.

#037

Damian

BEDNARSKA 12
Strych: Nowi pierzaści lokatorzy, całe dnie spędzają
na lataniu i jedzeniu rzucanego im chleba.
4 piętro: Młodzi zdolni, przyjechali niecały rok temu,
nowi w Warszawie, szukają obecnie zajęcia.
3 piętro: Para starsza od tej kamienicy, pełna
mądrości i czegoś co nigdy nie rdzewieje.
2 piętro: Mróweczki w koszulach dopiętych na ostatni
guzik, mają piękne mieszkanie, ale rzadko w nim bywają.
1 piętro: Wszyscy omijają to piętro, zapach
nieprzyjemny, a i lokator mało sympatyczny.
Parter: Tupot nie malutkich stópek obwieszcza poranek,
nie je śniadanka złotą łyżeczką, ale wciąż ukazuje
skromne jeszcze ząbki w radosnym uśmiechu.
I tak sobie żyją...

#038

Kamila Goszczyńska

SKAZANY
Zamknęli Karalucha.
W mieście jest ponad sto Biedronek,
dużo Żabek. Mamy Dzika, mamy Krowę
Żywą i mamy Zielonego Niedźwiedzia.
Z ptactwa najdziemy Seksowną Kaczkę
(ang. Sexy Duck), PiwPawia, dwie Kawki
i jednego Łysego Pingwina. Pod Czerwonym
Wieprzem została Oberża, a Pszczoły Sen.
Kręci się też sporo naczelnych, z rodziny
człowiekowatych; na ogół żyją w zgodzie,
w swojej miejskiej dżungli (czasem przytrafi
się jakaś chryja, ale to w Chmurach).
Żyją w pokoju, odwiedzają Biedronki,
wpadają na kawkę do Kawki
i na piwko do Łysego Pingwina.
I tylko niektórym z naczelnych żal, że młode
nie spróbują pomidorówki u Karalucha.
Czy był winny?

#039

Robert Skarpa

RAPORT ZE ŚRÓDMIEŚCIA
Otulony mgłą sterowiec wisiał nad miastem
miarowo migając rozświetlonym logo
„Alliexpress”. Usłyszałem dźwięk sygnału
cofania, który idealnie wpasował się
w rytm „Comfortaby Numb” Floydów.
Zdjąłem słuchawki. Przez chwilę przyglądałem
się skupionemu na parkowaniu kierowcy
ogromnego dostawczaka. Granatowy suv Toyoty
zatrąbił zirytowany przymusowym postojem.
Mijając przerośnięte mauzoleum mody
„Vitkac”, zobaczyłem stojących co kilka metrów
strażników. Uzbrojeni w lekkie karabinki
„Samsunga” badawczym wzrokiem nadzorowali
okolicę. Za rogiem, na Mysiej, chłopcy
w maskach przeciwpyłowych, miarowo
grzechotali spreyami z farbą
w oczekiwaniu na sygnał do rozpoczęcia
nadwiślańskiej wersji święta Holi.
- Do roboty, aniołeczki - zachęcił
ich Czarny Roman - Już czas.

#040

DrDres

NIE JEDŹ NA PRAGĘ
NURZAŁ SIĘ
CHOĆ TO NIEBEZPIECZNE,
SZCZEGÓLNIE PÓŹNYM WIECZOREM.
DODATKOWO MIAŁ KIESZENIE
WYPEŁNIONE: NOŻEM,
WIDELCEM I ŁYŻKĄ, ICH MAŁYMI DZIEĆMI:
WIDELCZYKIEM I ŁYŻECZKĄ – DO SŁODKOŚCI.
WSZYSTKO LŚNIŁO JAK ZŁOTO: ALEGANCKO.
NURZAŁ SIĘ W ŚWIETLE LATARNI I BIAŁYCH
PŁATKACH ŚNIEGU, BYŁ ABSOLUTNIE
WIDOCZNY, JAKBY NIE ZNAŁ REGUŁ.
„NIE JEDŹ W NOCY NA PRAGĘ I NIE
WRACAJ RANO. NIE WCHODŹ DO
PODWÓREK, NIE BIEGAJ ZANADTO
. W AUTOBUSIE SIEDŹ Z PRZODU, NAJBLIŻEJ
KIEROWCY. NIE MÓW, NIE PATRZ, WIDZĄ,
ŻE JESTEŚ OBCY.” NO PRZECIEŻ TO ZNAŁ,
TYLKO NIE WIERZYŁ. DLATEGO PEŁEN
DÓBR NA PARAPETÓWKĘ BIEŻAŁ.
I CO? DOBRZE SIĘ BAWIŁ, NIKT GO NIE ZABIŁ.

#041

Jakub Ancymon

DOBRY OBYWATEL
Siedzę na gocławskim kwadracie.
Moja kobieta poszła do łazienki. Potem
słyszałem jak zmieniła lokalizację na kuchnię.
Odgrzewa sobie jedzenie w mikrofalówce.
Pies jest chory i ma sraczkę. Sraczki chyba
nie trzeba sprzątać z trawników… bo sraczka
to bardziej jak siki. Kloaki bym nie sprzątał
jakbym miał gołębia pocztowego.
Więc nie sprzątam. Przepraszam urażonych
sąsiadów. Z drugiej strony jak nie wytrzymała
i zesrała się w domu, to posprzątałem, nawet
kocyk wyrzuciłem. Z trzeciej strony trawnik
to niczyj dom. A przy założeniu, że to dom
trawy, to dobrze, że nie posprzątałem.
Dwa do jednego, więc raczej
niezły ze mnie obywatel.

#042

Justyna Majdańska

MĘŻCZYŹNI
„Kierowniczko, poratuj! Do wina mi zabrakło.”
Mężczyźni z Pragi. Mniej więcej tego się
spodziewałam, kiedy z małym dzieckiem
przeprowadzałam się do tej owianej złą sławą
dzielnicy. Byłam pełna obaw. Podróżując
z wózkiem wśród starych kamienic
spotykałam ich na każdym kroku. Sąsiadów
przytrzymujących drzwi. Młodych ojców
zabierających w weekend dzieci na długie
spacery. Sklepikarzy, którzy mają świeże
towary i polecają te najlepsze dla dziecka.
Kibiców głośno cieszących się z sukcesów
Polaków. Chłopców grających w piłkę
w ogródku jordanowskim. Mężczyzn, którzy
nie odwracają wzroku i pytają, czy mogą
w czymś pomóc. Dżentelmenów z Pragi.
Niektórym z nich rzeczywiście
czasem zabraknie na wino.

#043

Łukasz Bireta

WIDOK
Pociąg.
Końcówka podróży.
Stoję na korytarzu.
Chyba nie mogę się już doczekać.
Coraz wyraźniej widzę nowoczesne
wieżowce i Pałac.
Migają im na czerwono zwieńczenia
masztów, bo wiadomo jest ciemno.
Nareszcie.
Było dobrze, ale dojeżdżam nareszcie.
Kapkę zmęczony i kapkę przepocony
wychodzę z podziemi Centralnego nareszcie.
Staje przede mną miasto.
Znam dobrze ten widok.
Codzienny widok, który jest teraz wzruszający.
Piękny, zdrowy, pełen witamin przez kilka chwil.

#044

Sebastian Maroszek

NIE P
„Dnia nie przeżyjesz” usłyszał od mamusi.
Do kieszeni wsadził mapę, pugilares, kartę stałego
klienta. Słoika nie zapakował. O zwyczaju nie słyszał.
Kup maskę antysmogową – nikt nie
powiedział. Choć za język ciągnął Romka.
Wysiadł na Zachodniej, bo bliżej „Europy”.
Powitał go banner: „Płacisz podatki, nie dźwigasz siatki”.
Ja nie.. Tyle ludu.. Czaił i nie zamierzał odbiegać
od „normy”. Bilet kupił w automacie.
Pani w kiosku manifestowała „jestem po”. Kibice
miłość do murali. Rolnicy do operetki. Narodowcy do
bliźniego. Obrońcy życia do dyskontu spożywczego.
Homofobi do LGBT. Niby nic szczególnego.
W bikini wyszedł po bułeczki manifestując
miłość do lekkiej formy.

#045

Adrianna Sznapik

ŁAWECZKA
Skwerek, oaza pośród miejskiej dżungli,
prawdziwy mikrokosmos z własnymi prawami.
Spacerując z psem po skwerku przy Dzielnej
nieomal w centrum Warszawy mogłam
to zaobserwować. Siadaliśmy pod kasztanem,
a ławeczka niczym magnez przyciągała
ludzi. Pamiętam bezdomnego pijaczka,
który rozpłakał się, bo pies przypomniał mu
jego pupila, utracony dom, rozbite małżeństwo
i śmierć dziecka. Był także prawie stulatek,
który z równą swobodą opowiadał o wrześniu
1939, jak i o modelach komórek. Była pani
Iwona, właścicielka Dakoty, która walcząc
z rakiem drżała o swoją psinę. Wielu osób,
które tam siedziały już nie ma i ja rzadko
tamtędy chodzę, tylko ławeczka stoi, jak stała.

#046

Natalia Pietrucha

ZAPACH WARSZAWY
Rozgrzany słońcem asfalt w Alei Niepodległości.
I smog osiadający w płucach. Papierosy.
Te tanie, odpalane w pośpiechu koło wejścia
do Metra Racławicka. Kawa. Prażone ziarna,
podgrzane mleko, słodki cynamon.
Ciepłe bułki. Skórzana kurtka, drzewne perfumy.
O, nawet się do mnie uśmiechnął. Podziemia
przy Metrze Centrum. Tramwaj. I bezdomni.
Pole Mokotowskie. Trawa, zielona, soczysta. Pot.
A, pan trenuje do maratonu. Pole Mokotowskie.
Kebab. Świeży druk z gazety kupionej
w kiosku. Szybki spacer na działki. Jabłonka,
wiśnia, porzeczka. Podpalony kosz na śmieci.
Benzyna. Zapach farby z mieszkania sąsiadów.
Mokre futro zziajanego psa. Prawdziwie
niszowy. Tylko jak go zamknąć we flakonie?

#047

Jadwiga Ziętecka

TAKA WARSZAFFKA
O, ale zakupy?!
Niech Pan nawet nie mówi, rodzina ze Szczecina
przyjeżdża, a nic tak nie “cieszy” w weekend,
jak “niespodzianki” i pół dnia przy garach.
A to nie może Pani ich gdzieś
zabrać? Tyle teraz tych knajp.
To taka rodzina, że jak sama nie ugotuję,
to do Wielkanocy będę wysłuchiwać.
Ale wie Pan co, curry z tofu im zrobię,
nie żadne tam schabowe, niech wiedzą
co się je w stolicy! O, Pan się zatrzyma
przy tych nowych Koszykach, odetchnę
sobie chociaż chwilę. Ile płacę?
(...)
Flat white na mleku sojowym poproszę.
I to wegańskie brownie bezglutenowe.

#048

Piotr Porayski-Pomsta

MORZE NAD WISŁĄ
Dom, no, punkt rozpoznawczy Pałac Kultury, przecinają
się drogi tramwajów i to żeby zawsze o dziewięćdziesiąt
stopni, lecz one krzyżują się również inaczej,
jak tu żyć, w moim czerwonym maluchu pośrodku
wielkiego skrzyżowania, Jezu, gdzie moja plaża
w Jelitkowie, trąbią, biegają, wymachują rękami,
klną, pytam, którędy nad morze, nie, nie nad Wisłę,
nie po warszawsku brzuchem po piasku, i wtedy
policjant zapukał w szybę, jechać, jechać, nie blokować,
co było robić, miałam dwadzieścia pięć lat, niedługo
zanim malucha przerobili na gwoździe uwiłam
tu ciepłe gniazdo, kupiłam rower i coraz rzadziej
wypuszczam na Wisłę papierowe statki nad morze.

#049

Tomasz Misiewicz

WARSZAWSKIE ULICE
To miasto niejeden ma Aspekt .
Buchalteryjna precyzja Chlubna
bywa w wyliczaniu jego cech.
To Dzielna stolica zryta kulami.
Elekcyjna dla królów, Fabryczna, Gwiaździsta,
Handlowa, Internetowa dla obywateli.
Polska, choć w jej sercu znajdziemy
zakątek Johna Lennona.
Koło historii zatoczy się - miasto frontowe
symbolizują ulice: Liliowa, Łagodna, Miła.
Kiedyś wraży Pocisk zburzył stolicę,
gdy wzięła Rozbrat z rozsądkiem.
Miała „...wird glattrasiert”.
Syrena pomogła jej przetrwać czas pogardy.
Cofnięto Okólnik nakazujący,
by miasto straciło stołeczność.
Dziś pulsuje jakby było Na bateryjce,
czasem pójdzie w Tango.
Paradoks: o losach kraju w wielkim centrum
decyzje podejmuje się na Wiejskiej.
Miasto ewenement!
Zgoda?

#050

Tomasz Konatkowski

ZNIKNIĘCIE
Komisarz Wiechecki podrapał się po głowie.
– Jak to: zniknął?! – Spojrzał na tłumek kłębiący
się przy fontannie. – Czy ktoś może mi jeszcze
raz opowiedzieć, co się wydarzyło?
Przez zgromadzonych przebiegł szmerek.
Po chwili zabrał głos facet w kaszkiecie.
– Znaczy, tego... No chyba widać, nie? O dziewiątej
jeszcze stał, a pięć minut później, kurde, pustka.
Myślę: mgła? Ale przecież pogoda jak drut!
– Jakiś wybuch? Hałas?
– Gdzie tam! Tylko ciche „pyk”!
Komisarz popatrzył na wielką dziurę
w ziemi. Chyba trzeba ją ogrodzić, ale policja
nie ma tyle taśmy... Westchnął ciężko.
Na litość boską, kto mógł ukraść Pałac?!

#051

Adam Stanisław Barcikowski

CZERWONE DACHY
Czerwone dachy Starego Miasta wyglądały
nieśmiało między szarymi cielskami nowszych
kamienic i mieszkalnych wieżowców. Delikatna
mgiełka porannego, miejskiego oddechu
unosiła się nad kominami i ulicami mieniącymi
się kolorowymi dachami samochodów.
Marcin patrzył na miasto przez podwójną
szybę okna, zajmującego całą wysokość
ściany dwudziestego piętra szklanego
biurowca. Spojrzał w prawo, usiłował
dostrzec dostojną kamienicę na Pięknej.
Pamiętał wciąż jej zapach. Pamiętał delikatne
skrzypienie drewnianych stopni wśród
zatęchłego mroku klatki schodowej.
Marcin zrobił dwa kroki w przód, przeszedł
przez szybę i poszybował nad miastem.
Wpadł w szczelinę, tuż pod zegarem Pałacu
Kultury, rozgościł się na gnieździe i zasnął.

#052

Grzegorz Janusz

DAR PRACOWNIKÓW CENTRALNEGO
ZARZĄDU PRZEMYSŁU MINERALNEGO
– Krócej by było „Stach” – mówi Adam.
– I mniej zawijasów – dodaje Leon.
– Stach to ja byłem przed wojną, ekonom tak na mnie
wołał – odpowiadam, starannie ryjąc scyzorykiem
przedostatnią literę. – Teraz jestem pan Stanisław.
– Nie pan, tylko obywatel – poprawia mnie Eryk.
– Pospiesz się, Stasiek, bo ja nie zdążę! –
woła Roch. – Zaraz będziemy na miejscu.
Faktycznie już dojeżdżamy. Zgromadzona wzdłuż
zrujnowanego Krakowskiego Przedmieścia ludność
stolicy wita radosnymi okrzykami ciężarówkę ciągnącą
przyczepę z blokiem granitu strzegomskiego, na którym
siedzi nasza piątka, trochę zasłaniając gumiakami
wymalowany na kamieniu napis: KOLUMNA ZYGMUNTA.

#053

Zuzanna Fol

DENKO SŁOIKA
Słoiki zbudowane są tak: jasny
gwint, szkło (tłuczone) i denko.
Jakkolwiek marna by to nie była wizja na
przyszłość, Matka Technologia dała nam
recykling, a Matka Warszawa go umożliwia.
Widziałam, jak z Dworca Centralnego
odjeżdżał student i stukał zapasami jedzenia.
Tramwaj hamował, a melodia wygrywana
przez starannie zabezpieczone gołąbki
i gulasz za każdym razem wkraczała na
nowy poziom zaawansowania, wprost
proporcjonalny do poziomu rozbawienia
publiczności. Nagle do studenta podszedł
producent, zachwycony muzyką, nietuzinkową
i niewarszawską. Nie minęło kilka przystanków,
a z tramwaju wysiadł już nie student,
ale wysokiej klasy ceniony artysta.
Warszawa zmieniła słoik w szklaną harmonijkę!

#054

Marta Pudełko

HYDRAULIK ZE SPÓŁDZIELNI KOŁO
Prysznic zapchany. Samotna singielka dzwoni do
spółdzielni. Pełen zapału hydraulik pojawia się
jeszcze tego samego wieczora i usuwa usterkę.
‘Coś jeszcze? Lubię takie szybkie robótki’- mówi
wkładając narzędzia do skórzanej torby.
‘Grzejniki są zapowietrzone. Przepchałby pan?’.
Hydraulik chętnie bierze się do pracy. Chwali
się swoimi umiejętnościami technicznymi. Umie
położyć parkiet i wymienić elektrykę.
‘Jeszcze w sypialni’ – singielka prowadzi mężczyznę do
małego pokoju. Dostęp do grzejnika jest utrudniony.
Wchodzą na łożko. Nagle mężczyzna odwraca się
w stronę kobiety. Rozmarzony patrzy jej głęboko
w oczy. ‘Wie pani co jeszcze potrafię?’. Singielce robi
się gorąco. ‘Potrafię jeszcze naprawiać telewizory’.

#055

Anna Subko-Buda

CAŁY TY
Ciągle mi uciekasz. Najpierw nie pojawiasz się
w ogóle, a gdy spóźnienie przekracza wszelkie
dopuszczalne granice, przybywasz jakby nigdy
nic, najczęściej z dwoma lub trzema kumplami.
Z daleka nie umiem was nawet rozróżnić.
Raz jesteś zimny, a raz gorący.
Nie sposób za tobą nadążyć.
Gdy już cię złapię, krążymy po mieście,
codziennie tymi samymi trasami.
Marszałkowska, Świętokrzyska, Aleje,
Nowy Świat: cały mój świat. Wieczorem
wszyscy pędzicie spotkać się koło
Centralnego. Wiem, że nie wrócicie do rana.
Ty za to wiesz, że wszystko ci wybaczę
i nie mogę bez ciebie żyć.
Jutro zaczekam na ciebie jak zwykle na
przystanku, żółto-czerwony autobusie.

#056

Joanna Korczyk

TO MIASTO BĘDZIE LEPSZE BEZ CIEBIE
Lato zeszłego roku było upalne, wypełnione
słodkimi marzeniami o ucieczce
z miasta. Opuścić Warszawę. Kostki
lodu na ich skórze, wypalane w łóżku
papierosy i wzajemne zaufanie z jakim
oddawali sobie ciała oraz absolutny brak
zaufania, jeśli chodzi o inne sprawy.
„Nie chcę być tylko twoją smutną kochanką”
- powiedziała kiedyś, a on że „tak musi być”,
że „co jedna, to smutniejsza”.
„Kochać kogoś to nie znaczy przecież posiadać
go na własność” - powtarzał. „Kochasz mnie?’”.
„Kocham, ale mam duże serce. Kocham
wielu ludzi: przyjaciół, inne kobiety, psa”.
Wyjedź stąd. Warszawa będzie lepsza bez
ciebie. Tak będzie lepiej dla tego miasta.

#057

Joanna Korczyk

DO IT IN WARSAW
Zróbmy to teraz, zróbmy to w Warszawie,
bo potem wyjeżdżam na 2 miesiące do Taipei.
Ja z Krakowa, a on mi knajpy, kamienice,
na Pradze pokazuje! Azjatyckość Warszawy
chcę zobaczyć, budki z kebabem! Na falafela
do Bejrutu mnie zabierz, wykąpmy się
w basenie na ostatnim piętrze InterContinental,
pokaż mi Rondo 1 i Plac Konstytucji. Póki jeszcze
ta nazwa istnieje. Póki jeszcze nie ma wojny.

#058

Monika Maciejewska

PRASKA MIŁOŚĆ
Taki mię się szemrany absztyfikant trafił. Apasz,
bo apasz, ale ancug aligancki i sikor przyzwoity
miał. Zachować się umiał – jak zjeść, to i balsamu
wypić, a jak wypić, to i zjeść. I tak nam miesiąc
upłynął. Aż nagle kizior z meduzami i lornetami
przesadził i zalany w pestkę od klemp zaczął mnie
wyzywać. „Osz ty w ząbek czesany! Hamuj piętą!”.
Ani się obejrzeliśmy, a tu pogotowie, a mój apasz
w bransoletkach. Że na papugę nie było, to pobyt
w mamrze ma murowany. U mnie też amba – apasz
w anclu, flota się skończyła, a mię się berbeć został.

#059

Tomasz Fenske

BIEG RZEKI
Mieszkała tu przede mną.
Powiadała, że Warszawa jest kobietą po
przejściach: zrazi cię do siebie, wywoła
niechęć, odrzuci. Z początku. Bo z czasem
sama opowie o swoich bliznach, tajemnicach,
zakamarkach duszy, sprzecznościach.
Kiwałem głową. Miasto jak miasto, sądziłem.
Razem mieliśmy przecież poznawać Toruń.
Wróciliśmy do stolicy po kilku latach,
już osobno. Każde po swój nowy
start. Warszawa umie go zaoferować
- sama tego kiedyś potrzebowała.
Jeśli chcesz się tu dobrze czuć, musisz
znaleźć swój kawałek. Znalazłem kilka,
choć najlepiej czuję się na bulwarze.
Lubię siedzieć na betonowych stopniach
i patrzeć, jak Wisła płynie tu
w przeciwnym niż w Toruniu kierunku.

#060

Łukasz Bireta

CAFE GRAŻYNKA
Śródmieście Północne.
Jest pierwsza dekada dwutysięcznych.
Jest Grażynka.
I oczy łzawią od dymu papierosowego.
Lecą Białeje rozy.
Fototapeta na ścianie.
W WC szmaciany, odpychający ręcznik.
Stolik profesorski.
Bezdomny opiera się o blat baru przy wejściu.
Masłowska przy firanie, obok kaktusa.
Dziś pani wyschnięta i wasza szerokość
na zmianie. Są też parówki z wody.
Klasa pracująca robi jeden, dwa basy i wyrusza do żony.
Czyli jest OK.
Miła Grażynko.
Wspominamy cię.

#061

ZAINTRESOWANIE ŻYCIEM
Wstał o dziewiątej.
Poszedł do osiedlowego mięsnego, pół kilo pręgi
wołowej, mięso napawało go obrzydzeniem.
Widok noża, uspokoił.
Chodząc po bulwarach wiślanych, szukał głodnego kota.
Chciał nakarmić zwierze.
Telefon do pani Teresy, siedzącej nad ceratą
w czerwono białą kwadraturę na warszawskiej Ochocie.
Podziękował za spacery w piachach nad Wisłą
pełną śmieci, połączenie wolności z dobrocią.
Więcej nie rozmawiali, nakarmił kota.
Sąsiadka mówiła z czułością.
Kot nie pamiętał.
Dwa miesiące później spółdzielnia
przejęła mieszkanie Jana.

#062

Stanisław Kirejczyk

MROWISKO
Zajmowało za dużo miejsca jak na swoją wielkość.
Jakby ktoś w nie wszedł i je rozdeptał.
Zresztą możliwe, że tak właśnie się stało, bo leżało przy
uczęszczanej ścieżce biegnącej ze wschodu na zachód.
Czasem ktoś rzucił w nie peta, zadowolony, że udało
się trafić. Inny, przekonany że to zabawne, wetknął
we środek ułamany patyk, sterczący teraz samotnie.
Z boku ziała dziura - jakiś dzik chciał się dobrać do
larw, ale spłoszył go przejeżdżający rowerzysta.
Tymczasem mrówki robiły swoje. Budowały i naprawiały
-sprawnie, choć nieco chaotycznie. Miejsce nie było może
najlepsze, ale to był ich dom. A one były bardzo uparte.

#063

Karolina Maria Rempalska

PAN POWIE, JAKIE TO PRZYSŁOWIE
Żeby kózka nie skakała, to by palmy nie
widziała. Gdzie kucharek sześć? W Centrum
zjesz, co chcesz. Jak się nie ma, co się lubi,
do Arkadii w ruch, raz-dwa! Ciągnie Wschód
do Zachodniego. W tym jest cały ambaras,
by w Pałacu wyjść na taras. Gdy dwóch
w Bródnowskim, to trzeci w Bielańskim.
Bez Domaniewskiej nie ma kołaczy.
Gdzie diabeł nie może, tam karfur postawi.
Mądry Polak po odwiedzinach Kopernika.
Ziarnko do ziarnka - pod Poniatem zgrajka.
Kto nie widział starówki, i Powiślu się
kłania. Na koniu jedzie, pałacu głowy
państwa strzeże. Nie tylko trzewik wie,
że Krakowskie dobre do spacerów.

#064

Tatiana Hardej

WARSZAWA?
A mówiła, żebym wysiadł na Centralnym! „Tylko
nie na Wschodnim. To koniec świata” – ględziła,
aż musiało mi się w końcu pokręcić.
Środek nocy, do rana jakoś dojdę do tego „miasta”.
Trochę strach. Zadupie. Idę. Zaczepiają.
Nie, nie mam drobnych. Nie, nie palę. Nie, nie chcę.
Idę. Brzeska. Brzeska?! Fuck! Brama.
Brama. Brama. Stali w tej trzeciej.
„Czego tu?”.
„Do centrum muszę”.
„Tu jest centrum”.
„Nie do tego”.
„Innego nie ma”.
Fuck, jak mam gadać nocą z wariatem
w bramie?! Jeszcze raz. Powoli.
„War-sza-wa. Ogarniasz?”.
„Praga, frajerze. Tu jest Praga”.
„A Warszawa? Przecież mówiła...”.
„Warszawa? Nie ma takiego miasta”.

#065

Justyna Sawicka

BAŚKA
Iskrzą się w Słońcu jej ogniste włosy, jest taka piękna.
Oczy jak atrament, bystre spojrzenie. Radosna,
skoczna, wszędzie jej pełno. Emanuje niesamowicie
pozytywną energią, którą zaraża wszystkich wokół.
Taka właśnie jest Basia. Niezwykle fotogeniczna,
każdy pragnie mieć z nią zdjęcie. Jest jednak
skryta i nieufna. Niedostępna. Mimo tego,
ludzie do niej lgną, uwielbiają jej żywiołowe ruchy.
Na próżno mówić jej komplementy, na nic zdają się
też prezenty. Baśka ma swój świat i jest tylko jeden
sposób na to, by zwrócić jej uwagę. Wystarczy
po prostu, podczas spaceru po Łazienkach
Królewskich poczęstować ją... maleńkim orzeszkiem.

#066

Konrad Kiljan

BUDKA
Niemiecka sieć kosmetyków nie wiedziała,
jak źle wybrała. To znaczy właściciel punktu,
pewnie na franczyzie, trudno, żeby sama sieć
decydowała o każdym nowym sklepie.
Nie wiedział i za kilka lat też się nie dowie,
kiedy zrezygnuje z beznadziejnej walki
o klientów i na drzwiach zawiśnie kartka
„LOKAL UŻYTKOWY NA WYNAJEM”.
Nie wiem, jak długo będzie myślał
o przyczynach swej porażki, zależy jaką
cześć swojego majątku przez nią straci.
Gdyby wychował się na tym osiedlu (a chociaż
bywał na nim, wiedział cokolwiek o życiu tutaj),
wiedziałby, że na tym rogu tylko kurczak z rożna
ma już jedyny potrzebny tu czerwony neon.

#067

Andrzej Piotr Jezierski

YT OT – IKCIWNOK
Zobaczyłem Go latem, jak szedł w oprychówce
i niemodnym ortalionie. Młodsi na ulicy nie wiedzieli,
kto to. Popatrzył po ogródku Bliklego w poszukiwaniu
znajomych. Pomachał kelnerce – rozpromieniła się!
Jesienią zaszedłem tam znowu. „Pamięta nasze młode
ręce/Stolika murowany blat”. Nieopodal siedzi malutki
staruszek. Rozpoznaję Go. Kuse nogawki odsłaniają
wzruszająco chude kostki. Okulary rzucają błyski
w półmroku. W maju widziałem Go ostatni raz, idącego
Nowym Światem. W fałdach marynarki chował gazetę.
Nagle wydobył ją, niczym muszkieter szpadę i trzepnął
energicznie o latarnię. Z kim chciał walczyć?
Jaką natrętną myśl chciał strzepnąć? Dopiero wieczorem
w wiadomości podały, że umarł Marek Nowakowski.

#068

Agata Zięba

W OCZY KŁUCIE
Najbardziej w tym mieście lubił to, że go jeszcze
mierzi, że kłuje od czasu do czasu w oczy
i nie pozwala przejść obojętnie, przejść do
porządku dziennego. Weźmy takie aniołki przy
wejściu do Metro Centrum, które próbują mu
wcisnąć opłatek przed świętami. Ich sukienki
z błyszczącego tandetnie materiału - jak
pościel w bardzo starych filmach soft-porno,
ich zmierzwione włosy i ten charakterystyczny
przęciągło-zagajający okrzyk wieloletniego
sprzedawcy na osiedlowym bazarku
„Opłatek zacołaskaaaaa?”, choć one same
nie są wieloletnie na pewno. Okrzyk
słowotwórczy, jakby w ich słowniku
„zacołaskaaaa”, to już było samodzielne
pojęcie. Liczył, że w końcu spotka
je ze szlugiem w zębach.

#069

Andrzej Janczewski

WARSZAWA LAT PIĘĆDZIESIĄTYCH
– NIEDZIELNE ATRAKCJE
W każdą niedzielę, przy pętli tramwajowej „Wiatraczna”,
rozkwitało wesołe miasteczko. Najwięcej gapiów
przyciągała wysoka pochylnia z masywnym czołgiem
na kółkach. Rozpędzając go w górę, każdy domorosły
amant demonstrował swej wybrance siłę posiadanych
mięśni, bo siły uczuć w niedzielę po kościele przesadnie
się nie demonstruje. Ta, która usłyszała głośny brzdęk
żelastwa u szczytu wiedziała, że z tym dżentelmenem
może zwiedzać najciemniejsze zakamarki Grochowa.
Czasem też przyjeżdżał cyrk z treserami zwierząt.
Kiedyś niezbyt jeszcze oswojony tygrys wyskoczył
na widownię, siejąc panikę wśród publiczności.
Po chwili, najwyraźniej zadowolony z wywołanego
wrażenia zdecydował się na powrót, nie próbując
nawet pożywić się kimś przy okazji.

#070

Aneta Borewicz

JEST GIT / WSPOMNIENIE /
Praski zmierzch sączy się łagodnie,
kiedy Brzeską ciągną wóz bezmięsne
Pegazy. Przed knajpą „U Marynarza”
budzi je „Prrrr”. Tu uwolnione od bata
popiją obrok piwem i rozwiną skrzydła.
Woźnica zdąża do baru zamawia
„lornetę i galaretę”, potem
z szaconkiem w kącie siada, bo Gruby
Bosman, piąchy ma jak bochny.
Razem z nocą z bram wypływają „damy”
męską pięścią zdobne i facjatą już wypitą.
Cień łaskawy rzuca na nie czarny woal,
a mrok podkreślają złotookie koty w miłosnym
uścisku. Słychać śpiew ślepego grajka...
Tu nie każden ma fart. To nie dla frajerów
ulica. Charakterni trzymają fason.
Dla cykorów jest drewniana jesionka.

#071

Joanna Łańcucka

JABŁKA
Gdy włamał się do tego drewnianego domku
na Jazdowie, nie wiedział, że ma on już innego lokatora.
Po prostu chciał się zdrzemnąć, przespać w spokoju noc.
Nie zdziwiło go, że na stole leżało kilka świeżych jabłek.
Zjadł jedno, położył się w kącie i natychmiast zasnął.
Obudził go głuchy dźwięk owoców
spadających na podłogę. A potem z ciemności
wyłoniła się zgarbiona postać.
- Czy przyszedłeś kraść moje jabłka?
- spytała łagodnie, z nadzieją.
Nad ranem domek był zupełnie pusty.
Niedomknięte drzwi skrzypiały na wietrze,
a w wilgotnej trawie gniły opadłe z drzew
antonówki, kosztele i szare renety.

#072

Ewa Szatybełko

PORA OBIADOWA NA MOKOTOWIE
Zastanawiam się, u kogo jadam.
Są kobiety rządzące tradycyjnymi barami.
Ich specjalnością są przyciężkie panierki
i ozdoby ścian przypominające bibeloty ze
szlaków turystycznych. Ich lokale pachną
rozgotowanym ciastem i oleistymi sosami.
Pasowałoby tutaj słowo „oberża”.
Jest para Azjatów w pawilonie. Sympatyczni
i świetnie łączą smaki, sam lokal jest jednak
obskurny. Nie ratują go kotyliony z bibuły
i sączący się z telewizorka musical.
Jest właścicielka restauracji, która tak jak jej
knajpa, przerobiła się ze starego na nowe.
Są mężczyźni ubrani na czarno do burgerów.
Bułgarski kelner z uciekającym okiem.
Nakładacze solidnych porcji.
Poranni barmani.
Jest tu wszystko.

#073

Anna Pleczeluk

CZŁOWIEK W METRZE
Był człowiek.
Nie ma człowieka.
Julia patrzy na tory metra, zastanawiając się,
w którym miejscu mężczyzna, który wczoraj
popełnił samobójstwo, rzucił się pod pociąg.
Podejrzewała, że bliżej początku peronu, tam skład
ma największy pęd, zaraz przed hamowaniem.
Przynajmniej ona wybrałaby to miejsce, gdyby
rozważała odebranie sobie życia w taki sposób.
Przeszła wzdłuż obu krawędzi, ale nie zobaczyła
niczego niezwykłego, jakiegokolwiek śladu wczorajszej
sensacji. Krótkotrwałej, ale jakże lokalnej. Jest się
czym pochwalić. Śmierć w metrze – i nie musisz
mówić, w którym polskim mieście. Jakby było się czym
chwalić albo w innych miejscach nie było pociągów.
Był człowiek.
Nie ma człowieka.

#074

Dominika Koterwa

WARSZAWSKA CISZA
Wiesz co jest pięknego w Warszawie? Żadne tam
centrum ani kluby po godzinie 22. Najpiękniejsza w
Warszawie jest cisza. Niedorzecznie fantastyczna
cisza, którą trudno znaleźć w tak wielkiej metropolii.
A jednak, istnieje, ma się dobrze oraz czeka na ludzi
takich jak my - ciekawych jej obecności. Kryje się
w najciaśniejszych, najciemniejszych zakątkach, bawi się
w chowanego, ale kiedy już ktoś ją znajdzie, pokazuje
mu wszystko co najpiękniejsze - bezdźwięk głośnego
miasta, przyjemny szum dla Twoich uszu. Zamyka Ci
oczy i przenosi do najpiękniejszych miejsc Warszawy.
Zostawia Cię samego z doskonałością otaczającego
Cię miasta - widzisz to? Widzisz to ciche piękno?

#075

Ewa Jezierska

WBREW POZOROM DŁUGA
HISTORIA O MIŁOŚCI
Warszawa jest idealna. Brzydcy ludzie są piękni.
Zima nie gryzie oczu. Rowerem pędem przez
Rozdroże, słońce od bruku oślepia, skrzy się
brudny śnieg, skrzy się ministerstwo, aleje
wyłożone zaproszeniem do... Krakowskie
Przedmieście jak w bajce, jadę przecież po...
Co?
Na Schillera Cztery nagle
powiedziałaś mi, że to koniec.
I z powrotem Krakowskie, kamienica
za kamienicą zbudowana męką, i z powrotem
Nowy Świat ukraszony tandetą. Ulice pełne
ludzi, których nikt już dziś nie pokocha
miłością bezwarunkową. I z powrotem.
Obrzydliwy ból głowy, załamany głos
korby, daltonizm na sygnalizację, spóźniony
tramwaj na de Gaulle’a, mało brakowało.
Warszawa kojarzy mi się z Tobą..

#076

Emilia Szydłowska

INŻYNIER
Zenek właśnie wychodził ze głównego budynku
Politechniki. Wszyscy tam mają ścisłe umysły
i tęskniące serca. Zenek myślał, ze jego serce
jest twarde. Ma miłość: Legia Warszawa.
Jednak przyszło takie popołudnie, gdzie
serce i płuca zmiękły, a w żołądku zaczęły
się pojawiać małe gąsienice, które wkrótce
miały przerodzić się w motyle. Zakochanie to
trudny czas dla młodego człowieka. Zwłaszcza,
gdy się tego nie spodziewa. On ją po prostu
ujrzał i ot tak zapragnął dla niej żyć. Już nic
nie jest ważne. Egzaminy? Jeśli trzeba będzie
przystąpi do kampanii wrześniowej. Póki co,
Zenek zauważył, że rozkołatany mięsień
sercowy, drży w worku osierdziowym!

#077

Hubert Pusek

CZEKOLADOWE WIEŻE
Po drugiej stronie Mokotowskiej,
od Metodystów i centrali rybnej, wielobranżowy
kusił wystawami. Plastikowe zabawki i spiralne
wieże z tabliczek czekolady przykuwały oczy
przechodniów. Kilka szklanych tafli stanowiło
granicę między rutyniarska trasą z domu
do szkoły, a światem dóbr materialnych.
Wczesne dziewięćdziesiąte zapoczątkowały
proces rozwarstwienia Warszawiaków.
Prężni i aktywni zaczęli produkować te
czekolady, a ci mniej frasobliwi pozostali
wierni powtarzalnej codzienności.
Dwie dekady później centrala rybna
stała się miejscem spotkań mieszkańców
Śródmieścia. Niczym nowojorski Central Park
połączyła z powrotem bywalców różnych
prowieniencji. Hyde park na miarę potrzeb.
I wreszcie ciężko rozróżnić tych od tamtych.

#078

Damian Ambrochowicz

ŁAWKA
Gołębie zleciały się jak zwykle, dostają
kawałki nieco już twardego chleba, wprost
w swoje dzioby. Kawałki chleba rzucane
przez nie najmłodsze już dłonie,
które cegła po cegle stawiały to miasto.
Twarze przyozdobione szparami wypełnionymi
po brzegi kurzem, którego nazbierało się
tyle, przez te wszystkie lata. Białe jak koszula
włosy, które przez wir historii straciły piękny
kolor. Tak właśnie Wars i Sawa uwielbiają
spędzać swoje popołudnia. Dumna z nich
para, która zawsze sobie radzi, chociaż tyle
już razem przeszli. I chociaż to nie pierwsza
ich młodość, końca szczęśliwie nie widać.

#079

Filip Moroz

DOKTOR DURSZLAK
Najgorsze są dziewczynki, których większość
nie dożyje następnych urodzin. Podchodził do takiej
małej na trzęsących się nogach i wściekłość na własną
bezsilność przelewał w wysoki, wytrenowany chichot.
Czasem wystarczyło się potknąć, kiedy indziej furkot
wypuszczonego w trakcie nadmuchiwania balonika
załatwiał sprawę. Dziś sukces zapewniło dopiero
zatrudnienie lekarza, aby zbadał mu gardło. Uśmiechnęła
się i zobaczył jak radość prześwietla salę. Potem wrócił
mrok, łydki zadrżały, a chichot kazał wymyślić kolejny
dowcip. Łatwiej było uwodzić staruszki na gerontologii...
Korpulentna oddziałowa onkologii dziecięcej
Centrum Zdrowia Dziecka trzęsła się ze śmiechu,
spokojna o dzisiejszą noc. Po wizytach klauna
zawsze spadał popyt na środki przeciwbólowe.

#080

Mateusz Andała

MURANÓW, GODZINA 22.34
Bloki zbudowane z gruzów nieistniejącego miasta.
Przez uchylone okno wpada zawodzący podmuch
zimnego powietrza. Mieszkający piętro wyżej właściciel
zachrypniętego głosu przeklina deliryczne zjawy.
Być może coraz ciaśniej otaczające go ściany pokoju
wpatrują się w niego czarnymi oczami. Drzewo rzuca
na sufit ruchomy cień bezlistnych gałęzi. Na gałęziach
kuliste kształty sennych ptaków. W mieszkaniu
naprzeciwko młoda kobieta rozczesuje włosy
dziewczynki (niesłyszalny trzask iskier) zapatrzonej
w wielki ekran telewizora. Zachrypnięty głos z góry
dubbinguje animowaną postać, która z palców tworzy
symbol serca. Pod kolanem skrzypnięcie starej wersalki,
jakby nagle odczuła zsumowany ciężar wszystkich tych,
którzy kiedykolwiek na niej spali. Ludzi i zwierząt.

#081

Anna Ziółkowska

BALKON NA GROCHOWIE
Na Legii mecz. Z balkonu widzę poświatę
od stadionowych lamp. Wiem, bo Tato
mi kiedyś wyjaśnił. Najlepsze miejsce do
oglądania światełka do nieba w styczniową
niedzielę jest przez moje okno balkonowe.
Tylko koniecznie trzeba zgasić światło w
pokoju, żeby efekt był lepszy. Czasami Grochów
się budzi z przepicia, a na Trasie Ł. korek
gęstnieje. Ok. dzisiaj pojadę do pracy Mostem
Poniatowskiego. Lubię patrzeć jak w słoneczny
dzień promienie iskrzą się w szybach tego
nowego biurowca nad Wisłą. Ale najbardziej
lubię letnie wieczory spędzane na moim
balkonie. Panorama śródmiejskich wieżowców,
zachód słońca i ten zapach zieleni z działek…

#082

Magdalena Kołodziejska

LIMERYK WARSZAWSKI
Pewien pan rodem z Ursynowa
nie mógł żonie wierności dochować.
Metrem jeździł na Wolę
i tam czynił swawolę,
bo go wdowa uwiodła z Grochowa.

#083

Mikołaj Szczerba

[VAR’ʂAVA]
Dogorywający papieros zagłusza nieomal
ruch uliczny. Kakofonia kroków rzeki ludzi
i bryza ciągnąca od Rzeki. Nierytmiczne
drugie życie drewnianego taboretu. Zarobek
niskim kosztem. Szelest wręczanych mi ulotek,
zachrypiały głos okolicznych przybłędów
pytających mnie o drobne; słyszę wyraźnie
alkoholizm w ich oczach. Przelatujące
gołębie skrzydłami przecinają zapylone
powietrze. Gdzieś za tym morzem istnieje
pałac kultury. Dwa dźwięki zamykających się
drzwi w autobusie. Kursuje od poniedziałku
do piątku w mojej duszy. Przerywany śpiew
kasownika. Za szybą woda nieśpiesznie
podąża przez czas, szumiąc nieśmiało.
Jakbym miał wybierać, wolałbym stracić wzrok.

#084

Piotr Krzyżanowski

WARSZAWSKI VAN GOGH
Kilka dni temu zgubiłem portfel z dokumentami,
dziś postanowiłem wreszcie wyruszyć do Urzędu
Dzielnicowego złożyć wniosek o wyrobienie nowego
dowodu. Ze względu na całkowitą pauperyzację,
zdjęcia sam sobie zrobiłem telefonem, obrobiłem na
fotoszopie i wydrukowałem w Copy General za 1,99
zł. Pani w Urzędzie skrzywiła się na widok zdjęć
i stwierdziła, że za mało ucha widać. Po czym
spytała: - A kto te zdjęcia Panu robił? Z dumą,
choć lekko stłumioną obawą odejścia z kwitkiem
od okienka, odpowiedziałem, że ja.
Spojrzała i rzekła: - To z pana taki
współczesny Van Gogh, niech będą...

#085

Paulina Czerwińska

WARSZAWSKA SWATKA
Mijali się każdego dnia. Co rano jechali razem tramwajem.
Na „Patelni” On szedł szybko, Ona brała ulotki
reklamujące pożyczki i kursy językowe. Potem wsiadali
do tego samego wagonika metra. W kierunku Kabat,
jak sądzę. On wysiadał przystanek wcześniej. Spotykali
się popołudniami przy Rotundzie. Ona z uśmiechem,
On zatykając nos (pewnie przed smogiem). Raz wpadli na
siebie na Kruczej, kiedy Ona biegła nie wiadomo gdzie.
Nigdy nie zamienili ze sobą słowa. Nigdy się do siebie
nie uśmiechnęli. I tylko Warszawa chciała ich spotkań.

#086

Hanna Szczesiak

TU, GDZIE PŁONĄ FLAGI
Tu jest brudno, tłoczno i głośno. Tu ludzie pamiątki
zbierają – siniaki z metra jak muszelki znad morza.
Tu wszystko płonie – mosty, flagi, znicze i tęcza. Za dużo
mamy tlenu w płucach, więc wycinają nam drzewa, palą
śmieciami w piecach, modlą się o nasze zdrowie, a za
nasze zdrowie piją. Maszerują po ulicach w imię każdego
i każdej. Tu wszyscy marzą o wolności, umowie o pracę
i dwóch pokojach na własność. Tu jesteś Ty. Jesteś
jedynym światłem tego miasta, do Ciebie wracam
z ciemności. W zgięcia Twoich łokci skręcam jak w ulice.

#087

Michał Połeć

RZECZ O SZACUNKU
DO SAMEGO SIEBIE
Dżenita nie była faworytką Nagrody Soliny.
W totalizatorze miała drugi najwyższy
kurs. Byli jednak tacy, co wierzyli.
„No i co z tego, że przedostatnia gra? Ona jest po
Minerwie, a pamiętacie jak Stępowszczak śpiewał:
Syn Ajaksa i Minerwy, sześć lat temu wygrał
Derby”- mówiła bywalczyni służewieckiego toru,
która zawsze siada na ławce przy końcu padoku.
Rzeczywiście, klacz wytrzymała tempo podyktowane
przez Dynastię i po emocjonującym finiszu była
w celowniku pół długości przed Hospitalite. Niestety,
z powodu niedowagi dżokeja została zdyskwalifikowana.
„Dwadzieścia deko! Dawniej po czymś takim,
ludzie obrzuciliby sędziów końskim łajnem.
Ale dziś nie mają już szacunku do samych siebie.

#088

Emilia P

CIEKAWSKI LOKATOR
Siedział pod blokiem na Żoliborzu obserwując okna
poszczególnych mieszkań. Na parterze zaciągnięte
rolety, jakby domownicy jeszcze spali lub byli nieobecni,
rzeczywiście mijali go rano w drzwiach wyjściowych
z torbą na kółkach. Widocznie staruszkowie jeszcze
nie wrócili z zakupów. Cichą muzykę słychać było
zapewne z okna na pierwszym piętrze, bo tam mieszka
młoda dziewczyna. Nie sądził, że słychać ją z otwartego
okna na drugim piętrze, bo tam był chwilowo remont.
Sąsiadka z czwartego piętra chciała go przepędzić spod
bloku rzucając z góry kapciem, jego jednak przyciągał
zapach obiadu z mieszkania na trzecim piętrze.
Jego psi węch był niezawodny – smażone kotlety!.

#089

Jacek Weichert

WARSZAWSKA NOC
Czterysta kilometrów nad ziemią jest próżnia, blask
gwiazd i cisza. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna krąży
po orbicie. Tam w dole: Europa. Śpi, ciemnością spowita.
Gdzieniegdzie żarzą się gniazda rozpalonych świateł.
- Thomas, look! Minsk! - woła astronauta.
To Warszawa. Świetlista pajęczyna na krawędzi mroku.
Na obrzeżach luźna, w centrum ściągnięta; rozcina
ją samotna struga cienia. Thomas sięga po aparat.
Coś mu świta w głowie: powstanie,
ptasie mleczko, Chopin...
Tymczasem na Powiślu, pod topolą w parku,
Marian śledzi gwiazdę, który znika w chmurach.
Dookoła noc, zima. Most Poniatowskiego nieopodal:
szary, piękny, straszny. Sunie nim tramwaj jak
wzdłuż kręgosłupa dreszcz zachwytu i zimna.

#090

Anna Łukaszyk

CHŁÓD. RAZ DWA TRZY. DALEJ
Para wylatywała z ust z każdym
oddechem. Pragnęła wolności. Był to
jedyny moment, kiedy mogła jej doznać.
Warszawski chłód wyzwalał w niej
chęć życia. Zawsze, gdy nie było jej
w Warszawie, marzyła, by poprzechadzać
się jej uliczkami, posłuchać rozmów ludzi
i z każdym rokiem przeżywać zaskoczenie
ze zmian jakie dokonały się w momencie
jej nieobecności. Zawsze odchodziła
z bólem. Para jednak potrzebowała kogoś
bliższego od człowieka, za którym nie
nadążała. Potrzebowała przyjaciela,
który tak jak ona lubiłby samotnie
wędrować i marzyć. Warszawska para była
inna od pozostałych. Być może dlatego
samotna... Odliczała w samotności czas
do śmierci i ponownego odrodzenia.

#091

Adrianna Sznapik

MÓJ PIERWSZY DZIEŃ
Warszawę po raz pierwszy zobaczyłam
pewnego mroźnego, styczniowego dnia.
Ulice spowite były grubą warstwą białego
puchu. Chodniki wyglądały jak tunele
w śnieżnym labiryncie, którymi z trudem
poruszali się opatuleni przechodnie.
Z góry ich usiłowania wyglądały
szczególnie zabawnie. Mama podniosła
mnie do okna na korytarzu szpitala
św. Zofii i pokazała ręką na maleńki
czarny punkcik pośród tego morza
bieli: - Zobacz córeczko, tam jest tatuś,
macha do nas! Uwierzyłam jej na słowo
i patrzyłam jak urzeczona na niego,
na domy, ulice, nieliczne samochody
i zmarzniętych ludzi, brnących przez zaspy.
Później dowiedziałam się,
że to była zima stulecia.

#092

Magda Chmielewska

CIERPLENIWI
Tik tak, tik tak, czasu brak. Poczekam
na siedemnastą. Jeszcze tylko załatwię
to, to i tamto, jeszcze tylko coś kupię
i odstoję swoje. Poczekam na autobus,
w autobusie, albo obok autobusu,
w samochodzie – wszyscyśmy równi
na świetlistym szlaku, komunizm
rozpoczął, skończył kapitalizm. Poczekam
w kolejce – jednej, drugiej, na resztę,
na grosika, na przejściu. Poczekam,
aż ktoś otworzy drzwi. Poczekam
na weekend, na wakacje, a potem
od nowa, da capo al fine, przecież
szybko minie. Jazdów? Słyszałam,
ponoć ładnie. Kiedyś pojadę. Tylko
najpierw przeczekam swoje życie.

#093

Maria Dybcio

O ZAPACHACH
Warszawskie poranki pachną potem w przepełnionych
autobusach. Zza uchylonych drzwi kawiarni Relax
wydobywa się zapach czarnej kawy. Zimne powietrze
chłodzi policzki. Popołudniami bary mleczne wypełnia
głuchy dźwięk odkładanych na stoliki sztućców. Pierogi
ruskie – wypowiadają w zmiennym rytmie starsze panie
z wózkami na zakupy, zarośnięci mieszkańcy
warszawskich przystanków i zagraniczni studenci.
Bazar na Kole w sobotę pachnie sajgonkami z żółtej
budki. W styczniu przy herbacie w plastikowym kubku
ogrzewają tam dłonie miejscowi sprzedawcy.
Letnie wieczory niosą zapach rozgrzanych chodników
i taniego piwa. Rozbite butelki na wiślanych
bulwarach trzeszczą pod podeszwami jak śnieg zimą.
Jak okruchy chleba przed piekarnią za rogiem.

#094

Nika Herman

LOT
Podczas lotu atrament w piórze narażony jest na wyciek.
Zmienne ciśnienie w kabinie dokonuje też kompresji
wyrazów. Znika odrębność, słowa łączą się kroplami.
Szanowni Państwo, witamy w Krakowie. Przepraszam,
mój kolega się pomylił. Właśnie wylądowaliśmy
na lotnisku Chopina w Warszawie. Temperatura wynosi
-4 stopnie. Pogoda nie jest wystarczająco dobra żeby
rozstrzygnąć kto umrze, a kto się urodzi. Dlatego,
na wszelki wypadek, prosimy nie zostawiać
nierozwiązanych spraw na później. Przedmioty
zaświadczające o błędnych decyzjach należy
zniszczyć a wyroki o zaprzestaniu zapisać
ołówkiem na odwrocie paragonu. Przypominamy
też, że procedury bezpieczeństwa pozwalają na
opuszczenie terminalu bez prawa do powrotu.

#095

NAPUSZONA
Nie chciałam na nią patrzeć.
Napuszona zielonooka kretynka nic nie kumała.
„Co za wiocha!” syczała patrząc przez okno
na warszawskie Jelonki. „U nas w Londynie
to naprawdę było co oglądać.
Patrzyłam na Millenium Bridge. A tu?” prychnęła.
Poczułam jak moje pazury same się wyciągają
w kierunku jej szarego futra. Nic nie wie o tym mieście.
Nie była na Starówce, nie przechadzała się nad Wisłą.
A ja nawet byłam raz w Łazienkach na mięciutkiej
trawie, widziałam apetyczne ptaszyska z kolorowymi
ogonami... I już miałam ją pacnąć, żeby zrozumiała
moją miłość do tego miasta, ale…usłyszałam odgłos
nasypywanych na miskę rybnych kocich ciasteczek.

#096

Marcin Krupowicz

SERCE WARSZAWY
Z każdą kolejną przesiadką było go coraz mniej.
Gdy przekroczył jej granice, poczuł się znacznie lżejszy.
Zmieniając na węźle Młociny autobus na metro, zagubił
niepostrzeżenie ręce i od tej pory podróżował już na
gapę. Gdzieś pomiędzy poziomami stacji Świętokrzyska
zrzucił skórę. Wsiadając do pociągu drugiej linii, nagle
postradał wszystkie zmysły, a na Rondzie Daszyńskiego,
gdy gonił i złapał „jedynkę”, to stracił głowę.
Z każdą kolejną było go coraz mniej, ale jej coraz więcej.
W czasie ostatniej przesiadki na Placu
Narutowicza do tramwaju wskoczyło już samo
serce, pulsujące rytmem Warszawy.

#097

Marcin Krupowicz

KONESER
Siedząc na szczycie schodów opinających zachodnią
stronę niecki zwanej „patelnią“, obserwował kolejne
fale ludzi obmywających chodnik zgodnie z doskonałym
rytmem rozkładu jazdy pociągów metra. Zawsze
uważał ten naturalny amfiteatr za miejsce najbardziej
zachwycających spektakli stolicy. Czasami w ciszy
kontemplował niemalże antyczne tragedie zawiedzionych
kochanków. Niekiedy chłonął nieskładną pantomimę
kwiaciarek lub pląsy ulotkarzy wytańcowujących bezładny
balet do najwspółcześniejszej muzyki wszystkich
warszawskich pór roku – zespolonego ryku niezliczonych
samochodów. Ale dzisiaj morze. I poszukiwanie
w piachu nanoszonym przez kolejne fale upragnionych
bursztynów – niedopałków, które jeszcze można wypalić.
Jutro też przyjdzie. Jutro najwspanialsza opera na tysiąc
gardeł – gorący majowy piątek… i w dodatku meczowy.

#098

Artur Studziński

FRYKASY WARSZAWSKIE
Do okienka po frytki
Do mleczarni na pomidorową
Na rybę do suszarni
Po lody tylko do budki
Chociaż już nie tak zielonej
Papierówek nie znajdziesz
Zapiekanki już nie tylko z pieczarkami
A gdzie śledzie, gdzie galarety, piękne nóżki?
Gdzie zimne piwo z pianą na trzy place?
Było śniadanie, jest brunch
Gdzie szyjki rakowe w białym sosie?
Gdzie flaczki z lina à la Nelson?
Gdzie cynaderki cielęce z kaszą?
Siedzą na skrzynce po oranżadzie
Obrusy – z gazety
Co za obyczaje!
Tak się teraz jada…

#099

Przemysław Moszumański

CIACHO
Sprzedaję stare bułki. Dziwnie to brzmi.
Pracuję w najmodniejszej knajpie na Placu Zbawiciela.
To jedna z tych, gdzie klientela nie nosi skarpetek,
bawi się “Maczkami” i zamawia sojowe latte.
Kwiat społeczeństwa - bloggerzy, szafiarki i inni “artyści”.
Przepraszam, ale muszę przerwać... Mdli mnie.
Sprzedajemy croissanty. Nie idą za dobrze. Sporo
tego zostaje. Następnego dnia, do starej bułki
wstrzykujemy dżem, obtaczamy w karmelu z siekanymi
migdałami i pieczemy. Nazywamy to Furas. Mega Hit!
Kiedyś sprzedaliśmy wszystkie croissanty. Panika.
Z czego zrobimy Furasy? Szef zdecydował,
że ze świeżych bułek. I wiecie co?
Ci popaprańcy zaczęli przychodzić
z reklamacjami - nie smakowało im!
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