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EDIČNÍ A PŘEKL ADATELSKÁ POZNÁMKA

Básně Wojciecha Ossolińského pocházejí většinou z  rukopisu. 
Výbor básní provedl autor ve spolupráci s  překladatelem, 
redaktorem a  editorem svazku v  jedné osobě – Liborem 
Martinkem. S  ohledem na charakter poezie obsažené ve 
svazku, laděné především ironicky až sarkasticky, zaměřené 
především sociálně-kriticky, nelze hovořit o  věrném překladu, 
ale o přebásnění či dokonce variacích na dané téma.

Libor Martinek
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OD EDYTORA I TŁUMACZA

Wiersze Wojciecha Ossolińskiego pochodzą w większości 
z  rękopisów. Wyboru wierszy dokonał autor we współpracy 
z  tłumaczem, redaktorem i  edytorem publikacji - Liborem 
Martinkiem. Biorąc pod uwagę charakter poezji zawartej w tomie, 
która jest ironiczna i  sarkastyczna (zwłaszcza ta zorientowana 
społeczno-krytycznie), nie koncentruję się na jej wiernym 
tłumaczeniu, ale, przede wszystkim, na wolnym przekładzie, nawet 
wariacjach.

Libor Martinek
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POZOR!

Žádná z postav, které se objevily v textech,
neodkazuje na originály.

Poznámka autora:
Dobře, že nerozhoduji o tom, které připomínky 
mám brát v úvahu.
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UWAGA !

Wszystkie postacie funkcjonujące w tekstach
nie powinny mieć odniesienia w oryginałach. 

Od autora:
Dobrze, że o tym, czy uwaga ma być brana pod uwagę, 
już nie decyduję. 
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Je čas se přiznat. Donáším. Od chvíle, kdy můj zesnulý učitel po 
přečtení první básně vzrušeně zašeptal: „Příteli, tak to je čistá 
poezie.“
Dnešní setkání s vámi má odpovědět na otázku, jak úspěšné může 
být donášení v nelaboratorních podmínkách. 
V  uvolněné atmosféře místa, které si sami zvolíte. Při milém 
šepotu z  ouška do ouška. Pejskovi, obrázku a  vice versa. Kvůli 
bezpečnosti jsem se schoval za dvojí stráž – lyrického subjektu 
a  literární rekvizity. Nicméně pokud náhodou začnete křičet „to 
je on (neboli já), určitě on“, budu z toho mít velkou, velkou radost. 
Kvůli vzájemnému usnadnění podávám níže několik tezí, s nimiž 
jsem se vypořádával již od kolébky a které se mi staly svého druhu 
Desaterem.

1. 
Stále pečlivě chráněnou sférou udávání je donášení na úřady. Je 
dobře známo, že na úřady se nedonáší, protože úřady se vyznají, 
jsou schopné. Úřady umí. A aby o tom byli všichni přesvědčeni, 
úřady mají úředníky, kteří vědí, dokážou a jsou schopní. Odtud 
rozšířená víra, že každý, kdo donáší na úřad, má vymalováno. 
Dokonce i  tehdy, když o  úřad vůbec nejde. Případy donášení 
jednoho úřadu na druhý nejsou doloženy, pokud nepočítáme ty, 
kteří žijí v domech se zvláštními okny.
2. 
Nemělo by docházet k situaci, kdy klient vykřikne: „Ne! To není 
možné, tak tomu nemůže být!“ Donašeč je nucen k nadměrnému 
úsilí, což může způsobit srdeční infarkt, kolaps a  to, co nikdo 
nechce – propast. Byly zaznamenány případy, kdy do ní bylo 
vhozeno udání. Naštěstí nikdy denuncianta. Ostatně udavač 
není asociálním jedincem. Právě naopak.
3. 
Udání zabývající se historií nelze brát vážně. 
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Pora się przyznać. Donoszę. Od momentu, kiedy mój późniejszy 
mentor, po przeczytaniu pierwszego donosu, ze wzruszeniem 
wyszeptał: „stary, toż to czysta poezja”.
Dzisiejsze z Państwem spotkanie ma odpowiedzieć na pytanie, na 
ile skuteczny potrafi być donos w warunkach pozalaboratoryjnych. 
W miłej atmosferze miejsca, które sami sobie wybierzecie. 
Serdecznych szeptach pana do pani. Do psa, obrazu i vice versa. 
Dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa ukryłem się za podwójną 
gardą; podmiotem lirycznym i literackim rekwizytem. Jeśli jednak 
zdarzy się Państwu krzyknąć: „to on (czyli ja), z pewnością on” 
będzie mi z tego powodu bardzo, bardzo. Aby wzajem było nam 
łatwiej poniżej kilka tez, z którymi od kołyski obcowałem, i które 
stały się dla mnie swoistego typu dekalogiem.

1
Wciąż skrupulatnie chronionym działem donosicielstwa jest 
donoszenie na władzę. Powszechnie wiadomo, że na władzę się 
nie donosi, ponieważ władza wie, potrafi. Władza umie. Aby ogół 
był o tym przekonany, władza ma funkcjonariuszy, którzy wiedzą, 
potrafią i umieją. Stąd powszechne przekonanie, że kto donosi na 
władzę ma przechlapane. Nawet wtedy, kiedy nie o tę władzę chodzi. 
Przypadków donoszenia władzy na władzę nie stwierdzono, jeśli nie 
liczyć tych, co to w domach o specyficznych oknach mieszkają.
2
Nie należy doprowadzać do sytuacji, w której odbiorca wykrzyknie - 
nie! to niemożliwe, tak być nie może! Donosiciel zostaje zmuszony do 
wysiłku ponadnormatywnego, co może spowodować zawał, zapaść 
i, czego nikomu się nie życzy, przepaść. Odnotowano przypadki 
rzucania w nią donosu. Na szczęście nigdy donosiciela. W końcu 
donosiciel nie jest jednostką aspołeczną. Wręcz przeciwnie.
3
Donosów traktujących o historii nie należy traktować poważnie. 



10 v 40 NESPR ÁVNÝCH BÁSNÍ O MÉM MĚSTEČKU  v

Nebylo zatím objeveno udání, které by platilo post factum. Právě 
naopak. Historický aspekt donášení vede z 90 % k odůvodněné 
hysterii. Ne nadarmo se říká: „Kdo s  historií zachází, ten s  ní 
schází.“
4.
Je pro denuncianta důležitá kamufláž? Nepochybně. Konec 
konců, v donášení není důležité, v čem se to říká, ale to, co se 
říká. Oblečený chlapec vykřikl: „Král je nahý!“ No a co? Uvěřili 
snad!? Je třeba mluvit tak, aby příjemci užívali všeobecně přijaté 
fráze: říká se, řekli, říkalo se, že atd. Donášení má charakter 
celospolečenské výpovědi. A o to jde!
5.
Co je to místo pro donášení? Tím, čím je ucho pro nit, 
náměstíčko pro psa, park pro parku. Pochybování o tom, že nit 
neprojde uchem, pro psy je žrádýlko a ne náměstíčko a parky 
v parcích se opět neujaly, nemá význam. Podobně jako donášení 
na nudistku, že je hezky oblečená. Je však možné, že se v  tom 
bláznovství skrývá nějaký smysl. 
6. 
Donášení musí být dynamické, kompaktní, neumožňující 
zúčastněným stranám jiný než předem určený výklad. Dobré 
donášení má mít maximálně tři minuty. Přitom je důležité, aby 
mělo správné množství střetů, napětí, šeptů, šelestů atd. To však 
nezbavuje povinnosti dodržovat správnou dikci a  plynulost 
projevu. To je obzvláště důležité, když budeme donášet na osobu 
stejného povolání. Oni mohou mít nedostatky, my nikdy. To je 
jedno z nejdůležitějších přikázání donašečů.
7.
Má na donášení nějaký vliv čas? Samozřejmě. Komunikace 
není možná v  případě, že osoba, které budeme donášet, je po 
ránu neupravená, před kávou nebo pivem. Každé donášení je 
potvrzeno posvátným – řekneš mi to později.  Nejlepším
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Nie znaleziono do tej pory donosu, który by miał znaczenie post 
factum. Wręcz przeciwnie. Historyczny aspekt donosu w 90 % 
doprowadza do uzasadnionej histerii. Nie bez kozery powiada się: 
kto z historii korzysta ten oportunista.
4
Czy kamuflaż dla donosiciela jest ważny? Bez wątpienia. Wszak w 
donoszeniu nie jest ważne, w czym się mówi, ale co się mówi. Ubrany 
chłopczyk krzyczał: „król jest nagi!” I co? Uwierzyli!? Mówić należy 
w taki sposób, aby potem odbiorcy posługiwali się powszechnie 
używanymi zwrotami typu: mówi się, mówili, mówiono, że itp. 
Donos nabiera charakteru ogólnospołecznego. I o to chodzi!
5
Czym jest miejsce dla donosu? Ano tym, czym dla nitki ucho, 
skwerek dla psa, park dla parki. Dywagowanie, że nitki do ucha 
nie da się wsadzić, dla psa są skwarki nie skwerki, Parki w parkach 
znowu się nie sprawdziły, jest bez sensu. Podobnie, jak bez sensu 
jest donoszenie na nudystkę, że jest nieźle ubrana. A może jednak, 
w tym szaleństwie, jest jakiś sens.
6
Donos musi być dynamiczny, zwarty, pozbawiający 
zainteresowanych, innej niż zamierzona, interpretacji. Dobry 
donos to maksimum trzy minuty. I  ważne jest przy tym, aby 
posiadał odpowiednią ilość spięć, napięć, szeptów, szelestów etc. 
Nie zwalnia to od zachowania poprawności dykcji i  płynności 
przekazu. Powyższe jest szczególnie ważne, gdy donosimy na 
osoby tej samej profesji. Oni mogą mieć braki, my nigdy. To jedno 
z najważniejszych przykazań donosicieli.
7
Czy czas na skuteczność donosu ma wpływ? Oczywiście. Nie ma 
szans na komunikację jeśli osoba, której zamierzamy donieść, jest 
porannie rozmamłana, bez kawy lub piwa. Każdy donos kwitowany 
jest sakramentalnym - powiesz mi później. Najlepszym sposobem
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způsobem, jak naplánovat dobu donášení, je analýza televizních 
programů (filmových hitů, seriálů, sportovních zápasů), 
tiskových zpráv o aktuálních i očekávaných neštěstích, sledování 
reklamy na sloupech a  nejen to, zároveň… Pod „zároveň“ 
počítáme podomní obchodníky nabízející zboží. Konečně – 
donášení je také zboží, a to ne jen tak ledajaké.
8.
Je třeba, aby se donášející svlékl? Ve specifické situaci samozřejmě 
ano. Nahota je bezpečná a asexuální. Poskytuje intimní kontakt 
s  příjemcem. Pokud pro donášení vybereme správný podkres 
(hudba, zpěv ptáků, rytmicky pulzující ulice za oknem, praskot 
dřeva hořícího v krbu), v příjemci budujeme sympatie k udavači. 
U  osob velmi citlivých lze někdy dosáhnout stavů nadšení, 
okouzlení a dokonce lásky. Ostatně není se čemu divit.
9.
Schopnost donášet sám na sebe je nejvyšší formou donášení. 
Pokud kromě toho nabudeme schopnosti přesvědčit příjemce 
o  jeho neomylnosti, čestnosti, vysokém IQ a  jiných pro něj 
důležitých přívlastcích, přičemž ho ujistíme, že my sami jsme 
prachem, bezvýznamnou nicotou, příjemce dosáhne stavu, kdy 
nás bude stále přijímat s otevřenou náručí. A při tom zůstane.
10.
Donášející musí mít jistotu, že poslední slovo stejně budou mít 
interpreti a že nikdy nevěříme tomu, v co bychom věřit měli, ale 
čemu věřit chceme.
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na ustalenie czasu donosu jest analiza programów telewizyjnych (hity 
filmowe, seriale, mecze itp.), komunikatów prasowych o aktualnych 
i spodziewanych nieszczęściach, śledzenie ogłoszeń na słupach i nie 
tylko, oraz…Pod oraz należy podstawić umiejętności domokrążcy 
oferującego towary. W końcu donos to też towar. I to nie byle jaki.
8
Czy donoszący powinien się obnażyć? W specyficznych warunkach, 
oczywiście. Nagość jest bezpieczna i aseksualna. Zapewnia intymny 
kontakt zainteresowanym. Jeśli przy donosie towarzyszy nam dobrze 
dobrane tło (muzyka, świergot ptactwa, rytmicznie, za oknem, 
pulsująca ulica, trzask palącego się w kominku drewna), budujemy 
w odbiorcy sympatię dla donosiciela. Czasami, u osób szczególnie 
wrażliwych, przypadki euforii, zauroczenia a nawet miłości. I nie ma 
się czemu dziwić.
9
Umiejętność donoszenia na siebie jest najwyższą formą donoszenia. 
Jeśli do tego nabędziemy umiejętność przekonywania odbiorcy 
o jego nieomylności, prawości, wysokim IQ, i innych, ważnych dla 
niego, przymiotach, zapewniając go przy tym, że my sami jesteśmy 
prochem, nic nieznaczącą nicością, to odbiorca osiągnie stan 
permanentnego otwierania się na nas. I tak mu już zostanie.
10
Donoszący musi mieć pewność, że ostatnie słowo i  tak będzie 
należało do interpretatorów. I, że zawsze wierzymy nie w to, co 
powinniśmy, ale w to, w co chcemy wierzyć.
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MOJE MĚSTEČKO

I.

To městečko je mdlé
Nevýrazné
Necítí v něm výrazně
Mne

Roztahují se mlhy
Průduchy
Jsem jak pohřben ve špatném
Polštáři

Jenom na jaře je déšť až 
Přeslazený –
A dívky se rytmicky pohupují
V bocích

II.

V mém městě je všechno hloupé
I ty reklamy na sloupě
Nikdo tu nic neví podle autopsie
Jeden na druhého syčí jako zmije
Brr

Jsem chlap s výraznou lysinou
Řvu v prázdno zpilou latinou
Ale ozvěna místo aby se smála
Přidává: tvá matka čtyři akty měla
Fuj
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MOJE MIASTECZKO

I.

To miasteczko jest mdłe
Niewyraźne
W nim nie czują wyraźnie 
Mnie

Rozciągają się mgły
Przyduchy
Zakopuję w poduchy 
Złych

Tylko deszcze dosładzają się
Wiosną
I dziewczyny chodzą tak wiotko
W rytm

II.
 
W moim mieście wszystko jest głupie
Nawet trzy ogłoszenia na słupie
Wszystko znają tu ze słyszenia
Ludzie warczą zza ogrodzenia
Be

Jestem facet z wydatną łysiną
Krzyczę w pustkę pijaną łaciną
Ale echo zamiast się śmiać
Dopowiada: twa mać rwa mać 
Fe
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Pak můžeš snít
Navzdory tomu
Co se o tobě říká
Člověče
Zůstaň s námi, i když se nepočítáš
Tady můžeš ze sebe vykřičet
Sny
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Potem możesz marzyć
Na przekór
Tym co mówią do ciebie
Człowieku
Zostań z nami choć się nie liczysz
Tutaj możesz z siebie wykrzyczeć
Sny
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V městečku odhalili, že stanici a trať ukryli. Nejtemnější obavy, 
že spolu s  cestováním ubývá trnů růže, se zdají být naplněny. 
Jenomže...

LOMOKOTIVA

Ve stanici stojí lomokotiva,
Velká, ohromná a něco z ní splývá.
Někdy tomu tak bývá.
Stojí a supí, dýchá a kouří.
Žalem jí v horkém břichu bouří:
Uff, strašná horkost!
Věštím vám budoucnost.
Pfu, sotva oddychuji, 
Tisíce pasažérů obsluhuji.

Už sotva lapá po dechu, sotva sípe,
Přesto kdosi peníze do kotle sype.
Vagony k ní připojili,
Mysleli si, že ani nepotřebuje nové díly.
Do každého vagonu lidé a luza nastoupili,
Někteří střízliví, jiní se už v restauraci občerstvili.
V prvním vagonu vláda, elita,
Nenažraná, nemytá.
V druhém vagonu dozorčí rady
Nadšeně vymýšlejí nové řády.
V třetím vagonu pravolevá strana,
Co má za to, že je pořád z čeho dávat.
Ve čtvrtém vagonu oportunisté,
Všichni v naději, že mají své jisté.
Pátý vůz pro teenagery,
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W miasteczku odkryto, że tory i  stację ukryto. Najczarniejsze 
obawy, że wraz z  podróżą róży kolców ubywa, zdają się 
urzeczywistniać. Tylko, że… 

LOMOKOT YWA

Stoi na stacji lomokotywa,
Ciężka, ogromna i cóś z niej spływa.
Czasem tak bywa.
Stoi i sapie, dyszy i dmucha.
Żal z rozgrzanego jej brzucha bucha:
Uff, jak gorąco!
Wróżę tysiącom!
Puff, jak gorąco!
Służę tysiącom!

Już ledwo sapie, już ledwo zipie,
Mimo to kasę w kocioł się sypie.
Wagony do niej podoczepiali
Bo zakładali, że nie nawali.
W każdym wagonie ludzie i chamy, 
Ramy z gębami, ramy bez ramy. 
W pierwszym wagonie władze, elita,
Niedokarmiona i niedomyta.
W drugim wagonie rady nadzorcze
Z zapałem tkają białe proporce.
W trzecim wagonie lewica prawa 
Wciąż w przekonaniu, że ma co dawać. 
W czwartym wagonie oportuniści
Wszyscy z nadzieją, że im się ziści.
A piąty wagon dla małolatów, 
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V šestém úředníci s mozoly na prdeli.
V sedmém delegát z domu s pečovatelskou službou,
V osmém tři špioni jedou na přátelskou družbu,
V devátém stadion a dva týmy,
V desátém se na ně skládají povzbudivé rýmy.
A těch vozů je čtyřicet,
Co v nich ještě je, hrůza pomyslet.
Ale i kdyby přišla armáda poetů,
Aby vymyslela tisíc pamfletů
A každý se strašně snažil a hrozně moc chtěl,
Žádný z nich by nepopsal, co je to tu za bordel.

Najednou hrozný rachot,
Strašný třesk!
Vlak vykolejil,
Pozbyl směr.

A cíl se ztratil v dáli,
Nic, ani kolejnice tu nenechali. Zase to ojebali!

A to je dobře! Cestáři, stavte se za mnou.
Postavím lahev na stůl.
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W szóstym wierchuszka brania spod blatów.
W siódmym delegat z domu opieki,
W ósmym trzy bez pokrycia czeki,
W dziewiątym stadion i dwie drużyny,
W dziesiątym „ciepłe” dla drużyn rymy.
A tych wagonów jest ze czterdzieści,
Aż strach pomyśleć, co się w nich mieści.
Lecz choćby przyszło tysiąc poetów
Aby stworzyli tysiąc pamfletów,
I choćby każdy mocno się sprężał,
To nie opiszą jaki to ciężar.

Nagle uuch!
Niezły chuch!
Nie ma buch
Kółek w ruch

I nie ma celu, co gdzieś w oddali,
Bo nie ma torów. Znów zajebali!

I bardzo dobrze! Torowcy - proszę się ze mną skontaktować.
Stawiam flaszkę. 
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Na lavičce často používané parkové aleje usedal bard
a neustále zpíval jednu a tu samou písničku.
Jednoho dne však zmizel, a lidé si proto pořád lámou hlavu.
V hlavách, stejně jako na bardově lavičce, je také prázdno.

ROKY

A jak tady mám, pane Jene
Z Czarnolasu, zakletý v básni, žít.
Vždyť abych přežil, musím jíst.
A na pracáku těch pár set.

Všední život nabízí postní kost,
Sociální dávky na kousek chleba,
Abych jim něco neproved na zlost.
V městském odpadu nehrabal se třeba.

A jak tady mám, pane Jene, žít,
Užívat si stínu lípy na zahradě,
Když v kapse mám poslední groš.
Když ráno mi v břiše kručí hladem.

Úřad práce zase ve švech praská,
Opět je třeba jenom pár lidí, malá je zakázka.
Nejprve jim chlápek přikázal, aby ukázali ruce
A mým se vysmál. Jsou na nic, přece.

Pro ty ouřady jsou důležití pracanti,
Co mají popraskané mozoly na dlani.
Na rukou žíly jako postraňky
A z huby je cítit odporný líh.
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Na ławeczce uczęszczanej parkowej alejki przysiadał bard
i niezmiennie śpiewał, jedną, wciąż tę samą, piosenkę. 
Ponieważ pewnego dnia zniknął, mieszkańcy zachodzą w głowę.
W głowach, jak na ławeczce barda, też pusto.

D O L ATA

I jak tu Panie Janie żyć,
Zaklęty w wiersze. Z Czarnolasu.
Przecież by przeżyć, trzeba żreć.
A w pośredniaku stu dwunastu.

Codzienność daje postną kość,
I w “Kuroniówce” kromkę chleba.
Bym nie mógł robić “im” na złość.
W śmietniku miasta nie mógł grzebać.

I jak tu Panie Janie żyć,
Korzystać z cienia twojej lipy,
Kiedy w kieszeni ostatni grosz.
Kiedy do rana nie będę syty.

Pośredniak znów pęcznieje w szwach,
Znów jakiś facet wybrał kilku.
Wpierw ręce kazał im pokazać.
A moje wyśmiał. Me do kitu.

Dla tych ważniaków liczą się ci,
U których dłonie spękane w guzach.
Na rękach żyły jak postronki,
A z gęby zieje podła wóda.
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A co můžu já, intelektuál, zrovna.
Zvyklý na pero, ne na lopatu.
Akorát psát do novin nokturna.
Přežít nouzi. Pak léto přijde tu.

Do léta je třeba žít ze sociální pomoci,
Trochu pro cvik, trochu na zálohu,
Dlouhé hodiny prosedět v teplácích
Truchlící – píšu epitafy ve svém brlohu.

Tady leží Jan. Opilec. Žádný bezďák.
Tři jeho potomky čeká děcák.
Chudák, oběsil se z bídy.
Krátká historie. Kdo má mít pocit viny?

Znal jsem tě, Leone K., jen krátce.
Manželka dostala příspěvek z práce.
Děti zdravé. Jsou v dětském domově.
Ona je na psychině. Nevydržela nervově.

Zenobie S. Čest její památce.
Žila skoro tři roky bez práce.
Na zádech jizvy demokracie.
Odpočívej v pokoji. Spi sladce.

Čím více padáme do chřtánu nových reforem,
Do demografické níže nebo výše,
Tím častěji mě navštěvují zbavení důstojných 
Životních forem. Prosí. Teď tady piš o lidské pýše.

Tak tedy píšu za žebráckou almužnu,
V duchu se modlím, abych vydržel do léta.
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I cóż ja mogę, inteligencik.
Zwyczajny piórem, nie łopatą.
Nokturny w prasie mogę pisać.
Przednówek przeżyć. Potem lato.

Jednak do lata, tu w ”Kuroniówce”,
Trochę dla wprawy, trochę na zapas,
Długie godziny w ciepełku siedząc
Żałobno - straszne piszę epitafia.

Tu leży Jan. Pijak. Nie cham.
Nie wie, co robi trójka szczeniaków.
Z nędzy powiesił się biedaczysko.
Historia krótka. Schyl głowę nisko.

Nie znałem ciebie Leonie K.
Zasiłek z pracy żona dostała.
Dzieciaki zdrowe. Są w “Domu Dziecka”.
Ona u “czubów”. Nie wytrzymała.

Zenobia S. Cześć jej pamięci.
Bez pracy żyła trzy lata prawie.
Na plecach blizny za demokrację.
Śpij. Tu spokojnie. Teraz ci łatwiej.

Im dalej w paszczę nowych reform,
W demograficzny niż albo wyż, 
Przychodzą do mnie wyprani z życia.
Proszą. Ty teraz dla mnie tu pisz.

Więc piszę, biorąc żebraczy grosz,
Modląc się w duchu, aby do lata.
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Prozatím jsem uzavřel smlouvu s hrobníkem.
Co bude dál? Co mě ještě čeká?

Vždyť co já zmůžu? Intelektuál zrovna.
Umím to s perem, cizí mi lopata.
Ovšem, mám talent pro nokturna.
Jen vydržet do léta.
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Na razie w spółkę wszedłem z grabarzem.
Co dalej będzie? Życie pokaże.

Bo co ja mogę? Inteligencik.
Zwyczajny piórem, nie łopatą.
Nokturny, owszem, mogę pisać.
Oby już lato. Oby już lato. 
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V městečku byla pozorována rozrůstající se apatie. Důvodem, 
jak se usoudilo, byla scházející anonymní socha, které by se dalo
bez problémů svěřit. Souhlas s opodstatněností mluvení ke sloupu 
byl přísně ukryt v análech města.

VĚŽ SVĚŘENÍ*

Na čele, s hesly
SVĚŘÍŠ-LI SE VĚŽI, NEPADNEŠ
a
JSI-LI NAŠTVANÝ, ZAJDI KE VĚŽI
A MÁŠ TO Z HLAVY
byl naplánován projekt stavby
Věže svěření, kterou je třeba 
Za peníze daňových poplatníků postavit
Podle zásady: i kdybyste nechtěli,
Tak tady to máte mít.

První, kdo přišel
a povídal si s Věží, byl hloupý Janek.
To se dalo čekat.
Věž stála nepohnutě.
Po Jankovi fronta 
přešla v očekávání.

Už za týden bylo městečko 
nadprůměrně spokojeno,
ale nikoli farnost, policie, finanční úřad
a...
Co se skrývá za a, je lepší nevědět,
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W miasteczku zaobserwowano rozrastającą się apatię. Przyczyną,
tak wymyślono, był brak anonimowej statuy, której, bez przeszkód, 
można by się powierzyć. Uznawane za zasadne, gadanie do słupa, 
skrzętnie ukryto w annałach miasteczka.

WIEŻA ZWIERZEŃ*

Na czoło, dzięki hasłom
POWIESZ WIEŻY TO NIE LEŻYSZ
oraz
JEŚLI JESTEŚ KONFLIKTOWY
IDŹ DO WIEŻY I MASZ Z GŁOWY
wysunął się projekt budowy
Wieży Zwierzeń, którą należy
zrealizować z podatków
w myśl zasady: nawet jak nie chcecie
to i tak macie.

Pierwszym, co siadł 
i do Wieży pogadał, był durny Jasio. 
Wiadomo.
Wieża trwała niewzruszenie. 
Po Jasiu kolejka 
przeszła w oczekiwanie.

Już po tygodniu miasteczko uzyskało
ponadnormatywny poziom zadowolenia
ale nie Parafia, Policja, Urz. Skarbowy
i.
Co stoi za i, lepiej nie wiedzieć,
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takže si počkejte 
na pokračování příště.
 

*VĚŽ SVĚŘENÍ
Volně stojící budova ve tvaru obelisku, 
která s ohledem na umístění vyvolává 
u potenciálních osob silnou potřebu se vypovídat.
Dříve – klopa u saka, obraz, strom a tak podobně…
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więc
c.d. musi nastąpić.   

*WIEŻA ZWIERZEŃ 
Wolno stojąca budowla typu obelisk, która, 
ze względu na lokalizację, wyzwala u potencjalnych
przemożną potrzebę wygadania.
Dawniej - klapa marynarki, obraz, drzewo i takie tam…
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Okamžitě po přečtení básně byl informován ten, kdo měl, vyslán ten, 
který měl a izolován ten, kdo měl. Nebude nám úchyl sypat písek 
do očí. Jak tvrdí někteří, prezident se zhluboka nadechl a...

S VEJCEM

Poslali jednou vajíčko slepičí
K prezidentovi s peticí,
Že v sobě nechce mít kuřátko,
A pokud vůbec něco, tak štěňátko.

A že teď už genetika dovolí
Bez jakýchkoli skrupulí
Milovat se s kýmkoli.
Nevadí, že přírodě navzdory.

Nikdo mě patrně nehladí proti srsti,
Nemíří na mne brokovnicí z chrastí,
Raději dám na modlení.

Po radě s jednou blogerkou
Čert vzal svatbu velkou.
Řeknu to rovnou – ožením se s včelkou.
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Natychmiast, po przeczytaniu wiersza, powiadomiono kogo trzeba, 
wysłano kogo trzeba i odosobniono, kogo trzeba. Nie będzie nam zboczek 
szypułką oczu mydlił. Jak donoszą, Prezydent wziął tęgi wdech i…

Z JAJEM

Wysłało raz jajo kurze
Petycję do prezydenta,
Że w sobie nie chce kurczaka,
Że, jeśli już, to szczenięta.

Że teraz już genetyka
Bez jakichkolwiek wypaczeń
Pozwala nawet z chomikiem
Kochać się. Cóż, że inaczej.

Pod włos mnie chyba nie bierze,
Nikt nie nadciąga z dwururką
Zanim odmówią pacierze.

Po konsultacji z mą córką
Pies drapał ślub - wyznam szczerze
Pożądam cię ma szypułko.
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Rozhodnuto: Služebná s přezdívkou Drobenka 
(tak mnoho face-liftu, že se smíchem drobí), má právo
nevyvolávat reakce.
A nikdo kromě mne jí za fasádou nebude hrabat –
dodal soukromě známý politik jediné pořádné politické strany městečka.

ZA FASÁDKOU

Za fasádkou často
vajíčko, velmi hladce
natáčky šustí na lebce, 
sud se shnilou řezankou,
starý posera s „dušinkou“,
andílek nad peřinkou,
chronický nedostatek odvahy
říct nahlas:
„Žaludský král je nahý.“
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Postanowiono: Dzieweczka o ksywie „Kruszonka” 
(tak dużo tapety, że się w śmiechu kruszy) ma prawo
nie budzić odruchów.
- I, poza mną, nikt jej za fasadą grzebać nie będzie - dodał,
w skrytości, znany polityk jedynej porządnej partii miasteczka.

ZA FASADKĄ

Za fasadką nierzadko
jajco, bardzo gładko,
łoskot w główce szpileczki,
beczka przegniłej sieczki,
stary sraczyk z serduszkiem,
i aniołek nad łóżkiem.
Chroniczny brak odwagi
żeby powiedzieć głośno
„żołędny król jest nagi”.
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V rámci zdokonalování informovanosti v Oddělení pro občany
začala série přednášek na téma Donášení jako regulátor 
stresotvorných činitelů v přizpůsobování se požadavkům.

ZD OKONALUJME SE

Přes nejvyšší stupeň složitosti
Všichni se zapsali na přednášky.
Největší ohlas měla témata:
a) jak donášet na donášejícího,
b) donášející je také donášejícím,
c) těhotenství jako faktor v donášení,
d) donášení a organizovaná společnost,
e) vzdělávací a vyučovací donášení,
f) standardní příklady donášení v dějinách.
Nejlepším studentem se stal malý Jeník, 
jenž donáší:
- Paní vychovatelka Eulalie Wab – Wabińská
nejenom že má umělé řasy, ale má dokonale 
vyrobenou umělou spodní čelist
(při líbání se trochu hýbe a Jeník se musí vyrovnávat
s odrazem),
ale 
co ho nejvíce rozčiluje, je to, že má studené poprsí,
jež chrastí, když se k němu přitulí.

Jeník v rámci protestu nebude chodit 
do školky a ostatní taky přemluví,
dokud ho nevybaví
(poprsí? školku? Jeníčka?)
vysoce výkonnými ohřívači populárních poprsí.

Samozřejmě na baterie.
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W ramach upowszechniania wiedzy, w Wydziale Obywatelskim,
rozpoczął się cykl wykładów z  zakresu - Donos jako niwelator 
czynników stresotwórczych w dostosowywaniu się do wymogów.

SIĘ D OSKONALMY

Mimo najwyższego stopnia skomplikowania 
na wykłady zapisali się wszyscy.
Najbardziej cieszono się z:
a. jak donosić na donoszącego
b. donosiciel też donosicielem
c. ciąża jako determinant w donoszeniu
d. donoszenie a społeczeństwo zorganizowane
e. donos edukacyjno-dydaktyczny
f. sztandarowe przykłady donosów na przestrzeni dziejów
Najlepszym studentem okazał się mały Kazio, 
który donosi:
- Pani wychowawczyni Eulalia Wab - Wabińska
nie dość, że jest wyposażona w sztuczne rzęsy
i równie sztuczną, ale doskonale zrobioną, 
dolną szczękę (przy całowaniu trochę się rusza
i Kazio musi obcować z odruchem),
to, 
co go najbardziej bulwersuje, ma ona zimny biust 
który, w czasie tulenia się doń, chrzęści.

Kazio w ramach protestu do przedszkola 
chodził nie będzie, i innych też namówi,
dopóki nie wyposażą go 
(biustu?, przedszkola?, Kazia?) 
w wysokowydajne podgrzewacze biustów popularnych.

Na bateryjki, rzecz jasna.
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Od inaugurace neuplynuly dva měsíce, a už:

VĚŽ SVĚŘENÍ (p ok račování)

Ve všech úřadech důležitých pro město se objevily výzvy,
v nichž se volalo k nápravě (v souladu s potřebami instituce).
A tak:
- Wiosna Kowalska – okamžitě ke zpovědi se zpovědí.
- Dryndziarz Józef – nebijte koně!
- Jediný kominík ve městě – ještě jednou vyčistit komín paní,
která si nepřeje být jmenována.
- Jan Kašný – do kaše dvě hrsti kávy Perla, osladit,
po dvou dnech přesně ve 12.00 hod. přidat 54 ½ g vanilky a 13 ks hřebíčku.
- Wacek z vedlejšího dvorku – zítra umýt obě nohy!
- Magda Ještěsenespustilská z prvního ročníku gymnázia – jen se opovaž!
- Kněz Bomafart – zítra ne k Zofii, ale k Žofce. Taky si to zaslouží.

Město bylo ve zmatku.
- Jenom Věž nám zůstala, kdo se to kolem nás motá – křičeli všichni.

Na dalším oznámení bylo napsáno:

- Kominík – špatně jsi protáhl komín u paničky.
- Kašný – 53 ½ g vanilky. 
- Ještěsenespustilská – jen se opovaž!
- Pračka – rudá skvrna na prostěradle není ostuda, 
jedině, že by majitelka měla dvaatřicet.
- Kněz Bomafart – zítra obě paní Z. Zároveň!

O dalších oznámeních lépe nemluvit. Namísto parafy
a razítka stálo:
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Nie minęło od inauguracji dwa miesiące, a już:

WIEŻA ZWIERZEŃ C.  D.

We wszystkich ważkich dla miasta urzędach pojawiły się obwieszczenia,
w których nawoływano (zgodnie z potrzebami instytucji) do poprawy. 
I tak:
- Wiosna Kowalska - natychmiast do spowiedzi ze spowiedzi.
- Dryndziarz Józef - nie bić konia!
- Jedyny w miasteczku kominiarz - jeszcze raz przeczyścić komin pani,
dla jej dobra, nie wymienionej z nazwiska.
- Jan Zacierewicz - do zacieru dwie garście kawy Perła, dosłodzić,
po dwóch dniach, równo o 12, 00 dodać 54 ½ g wanilii i 13 szt. goździków. 
- Wacek z podwórka obok - jutro umyć obie nogi!
- Magda Jeszczesięniepuszczalska z pierwszej gimnazjalnej - tylko spróbuj!
- Ksiądz Bomafart - jutro nie do Zofii, tylko do Zojki. Też jej się należy.

W miasteczku zawrzało.
- Tylko Wieża nam została, kto nam robi koło ciała - krzyczano.

 Na kolejnym obwieszczeniu widniało:
 
- Kominiarz - źle pani przeczyściłeś.
- Zacierewicz - 53 ½ g. wanilii.
- Jeszczesięniepuszczalska - tylko spróbuj!
- Praczka - czerwona plama na prześcieradle nie jest dyshonorem 
chyba, że ona ma trzydzieści dwa.
- Ks. Bomafart - dzisiaj dwie panie Zet. Jednocześnie!

O kolejnych obwieszczeniach lepiej nie mówić. Zamiast zawijasa
i pieczęci umieszczano: 
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Požehnaný strach je třeba přát všem.

Nikdo se neptal, odkud jsou informace o uvedených,
zato ve zvýšené míře byla pouštěna voda.

Jen napůl slepý stařec, jenž vášnivě a bezzubě klel,
že máme ze Svatého zákoutí pěkný bordel, 
v době, kdy z jeho slzícího oka vyjížděl maršálek
na hnědáku, během přestávky v nadávkách křičel:

„Ej zaplatím, zaplatím, je čas vylézt z gatí
a ukázat, jak se to dělá a co se dělat má.“

O tom jak, kolik a kdy obyvatelé zaplatili, se dozvíte příště.
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Błogosławionej bojaźni wszystkim życzyć należy.

Nikt nie zadawał pytania, skąd wiedza o wymienionych,
za to, w nadmiarze, nabrano wody.

Jedynie, w pół ślepy starzec, klnąc namiętnie i bezzębnie,
z wprawą burdel mamy ze Świętego Zaułka, w czasie, gdy 
z jego kaprawego oka wyjeżdżał na Kasztance Marszałek, 
jako przerywnik inwektyw, wywrzaskiwał:

oj zapłacim, zapłacim, pora wyleźć z gaci 
i pokazać co trzeba, by się dostać do nieba.

O tym jak, ile i kiedy mieszkańcy zapłacili w pożądanym ciągu dalszym.
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Ne každý umělec, jenž má třídu, dobrovolně dře bídu. Tím, co 
považujeme za popření zdravého rozumu, umělci příliš netrpí. 
Spíše, když mají odlišný názor, dělá se jim všechno na zlost, což 
jsem sám nejednou zažil. Také fotograf. Lidová zpěvačka reggae 
má ještě jiný názor.

PR AC OVNÍ ÚR AZ

Hodina nula, všichni v černém.
Pochod na povel bubnu, už se průvod pohnul.
Přítomní jsou všichni, tváří se smutečně,
Jenom na fotografa čeká se zbytečně.

Přestože ten v prknech býval pěkný spratek
A ruce svrbí touhou dát mu ještě pár facek,
Zatímco od rakve táhne chlad,
Rádio musí začít hrát. A foto musí být.

Salva vystřelena, hlavy sklopené,
Vše ve scénáři je neměnné.
Další řeč, zase někdo pláče
A fotograf se neukáže.

Najednou se objevil, trochu v rauši,
U hrobu plno, tak aby nerušil,
Vylezl na osiku, snad z ní nespadne,
Snad to focení nakonec nějak dopadne.

Poslední řeč, osika se náhle ohnula,
Tichnou vzlyky slečen kolem dokola.
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Nie każdy artysta z klasą miewa rozbrat z kasą. Tego, co uważamy 
za rozbrat z  rozumem, artyści raczej nie mają. Raczej. Mający 
odmienne zdanie, na brew im robią, czego doświadczyłem już nie 
raz. Fotograf też. Ludowa śpiewaczka reggae jest jeszcze innego 
zdania.
 

WYPADEK PRZY PR ACY

Godzina zero, wszyscy na czarno.
Na werbel marsz, już kondukt ruszył.
Wszyscy obecni, miny marsowe,
Tylko fotograf się zawieruszył.

Chociaż ten w deskach to kawał drania,
Choć ręce świerzbią, by trupa dusić,
Chociaż od trumny powiewa chłodem,
Musi być radio. I foto musi.

Salwa oddana, poczty w pokłonie,
Nic w scenariuszu się nie zmienia.
Kolejna mowa, znowu ktoś płacze,
A fotografa ciągle nie ma.

Nagle się zjawił, troszkę na rauszu, 
Przy trumnie tłok, więc hyc na osikę.
Może się drzewko pod nim nie złamie,
Może on jakoś tę fotkę cyknie.

Ostatnia mowa, gnie się osika,
Cichną wokoło szlochy niewieście.
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Nebožtík už není centrem pozornosti,
Je jím odvážný fotograf této společnosti.

A najednou rána, nevěříš tomu, co vnímáš 
svým zrakem – do hrobu padá rakev 
I s fotografem. Smrtelné ticho, škytání z hrobu:
„Zase pracovní úraz, u sta hromů.“

Normálka. 
Umělec, u něhož si objednáš kvalitní fotku,
nemůže v práci popíjet vodku.
Poučení?
Pokud se ocitneš v hodně zlé situaci,
jen nejhorší fotograf
bude se hodit na tu práci.
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Centralnym punktem już nie nieboszczyk,
Tylko najlepszy fotograf w mieście.

I nagle trzask, i nagle ryms,
I z fotografem trumna w grób wpadła.
Śmiertelna cisza, czkawka, głos z grobu,
“Znowu wypadek w pracy, do diabła”.

Normalka. 
Każdy, kto dobrym jest artystą
nie może być na bakier z „czystą”.
Wniosek?
Gdy bardzo ważna będzie sprawa,
do uwieczniania należy brać
cholernie złego fotografa.
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ÚPLNÝ NED OSTATEK FANTAZIE

Adidasky s děravými ponožkami
prohrály debl se zimou a slotou,
šátek nerozumí mateřství.
Knoflík, starostlivě přišitý stařenkou,
stál za starou belu.
Proč jsem ze sebe dělal špílmachra?
Dva týpci se trefovali 
do branky mé kapsy.
Zaposlouchávám se do předehry světla, tepla
a prosakující vůně.
Kdo mohl nazvat dveřmi vchod do supermarketu?
Úplný nedostatek fantazie.
Aspoň kdybych si mohl osušit vlasy.
Plačící nohavici pohladily 
na dlažbě ležící dva páry
obrovských očí.

V poslední době stále více měšťáčků, někdy i s celými rodinami
pokleká před vchodem do supermarketu, přežehnává se a něco mumlá.
- Aby dobře, aby dobře… – vzdychají manažeři a také poklekají.
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KOMPLETNY BR AK WYOBR AŹNI

Adidasy z dziurawymi skarpetami
przegrały z zimnem i pluchą,
szalik nie rozumie macierzyństwa.
Guzik, litościwie przyszyty przez staruszkę, 
pokazał figę.
Po jakiego grałem. 
Dwóch graczy zrejterowało
przez bramkę kieszeni.
Wsłuchuję się w uwerturę na światło, ciepło 
i bulgoczące zapachy.
Kto nazwał drzwiami wejście do marketu?
Kompletny brak wyobraźni.
Wysuszyłbym chociaż głowę.
Płaczącą nogawkę pogłaskały, 
leżące na bruku, dwie pary
olbrzymich oczu.

Ostatnio, coraz więcej miasteczkowian, bywa, że rodzinami,
 klęka przed wejściem do marketów, żegna się i coś mamrocze.
- Oby dobrze, oby dobrze - wzdychają szefowie i też klękają.
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Od jisté doby lze mezi úřednicemi postřehnout
nenápadně se šířící nemoc.
Byla povolána vyšetřovací komise, která mimoděk zjistila,
že zmíněná nemoc je BEDERNÍ ROZRŮST
a k rozšíření má právo, protože jí ho nikdo neodebral.

ROZRŮST

Rada Radostných Radních
po bouřlivém zasedání, kde
nebylo radostné tvorby

přesto že

vyměň si ruce, jsi teplouš,
raději mám štíhlé, těsno je těsno,
nemíchej se do toho přeci,
zadek – příspěvek ke konci

zbytek je próza

a nejeden příměr
na boky sekretářky

schválila

Nemocné se prostrčí
naholo obručí 
o průměru běžného 
rozměru evropského 
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Od pewnego czasu zauważa się, wśród urzędniczek,
w cichości, rozprzestrzeniającą się chorobę.
Do zbadania powołano komisję, która niechcący ustaliła, że
wzmiankowana choroba, to NADPLENNOŚĆ BIODRZASTA
i do rozprzestrzenienia ma prawo, bo jej tego prawa nie odebrali.

NADPLENNOŚĆ

Rada Radosnych Radnych 
po burzliwych obradach, gdzie 
radosnej twórczości nie było 

poza

zamień sobie ręce, jesteś pederastą, 
ja tam wolę chude, jak ciasto to ciasno,
nie będziesz się wtrącał,
dupa - przyczynkiem do końca

reszta proza

i nie jednej przymiarki
do bioder sekretarki

uchwaliła 

Chorujące, na golasa,
zostaną przepychane 
przez obręcz o średnicy
przez nas uznawanej 
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Neutuchající ovace

Ty, které neprošly,
projdou i tak,
aby až do půl páté
vysedávaly u starosty
myšlenky zlaté
a udělovaly mu
po důkladném zvážení
rady ve všem jeho snažení,
jenomže až pak
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Owacjom nie było końca

Nie dające się przepchnąć, 
przepchnięte i tak zostaną,
aby zmiana za zmianą 
wysiadywały burmistrza 
myśli złote 
i ustępującej mu,
z pełną premedytacją, 
we wszystkim rady,
tylko, że potem
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NAD R ÁNEM

Čtvrtá nad ránem
soused sousedku zabil málem
pak vypustil psa 
na schodiště
ten se zahryzl do kosti hýždě
bezdomovce

Azor dostal lahví po hlavě
psisko vyje v oktávě
svět prašiví ve smogu
po patrech se rozléhá
vylez už kurva z toho brlohu
proč
(ani nevím komu)
nedají jed do klobásy
nebo do tlačenky
těsno je v kondomu garsonky
zdi se potí v noci

už se vkrádá pátá

balonky se vznášejí 
nad postelemi
pyžama poskvrněná polucemi
fronta před koupelnou
revoluční výbor se nesešel
hřeben se po usilovném pátrání našel
názory vtisknuté do chleba se sádlem
dusí se E 621 ochucovadlem
pak dupot bot na schodech
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NAD R ANEM

Czwarta nad ranem
sąsiad sąsiadkę wbił w ścianę
potem psa wypuścił
na klatkę 
pies spotkał się z kościstym zadkiem
bezdomnego

w czaszkę butelką dostał Azor
cisza piszczy
świt parszywieje w smogu
po piętrach niesie się
do domu, kurwa, do domu
dlaczego 
(już nie wiem komu)
nie dadzą trutki w kiełbasie
lub w salcesonie
w kondomie kawalerki ciasno
ściany pocą się nocą 

już piąta

baloniki unoszą się
nad posłaniami
pękają sznureczki polucji
tłok przed łazienką
do rewolucji nie doszło
znalazł się grzebień
wciśnięte w kanapki przekonania
dławią się E-621
potem tupot butów na schodach
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mrňavý dvorek
slunce si hraje s olovem
televizím
rozvázali ústa
káva nebo čaj
už bije šestá

Všechno je v poho. Ach ty ludro Kowalski,
kolik éček jsi děckám nacpal do sváči?
Cháme jeden nečistý!



55v 40 NIEPOPR AWNYCH WIERSZY O MOIM MIASTECZKU  v

zapyziałe podwórko
słońce bawi się ołowiem
telewizorom 
rozsznurowują usta
kawa czy herbata
już szósta

Wszystko jest wporzo. A Kowalski świnia!
Ma kasę, to dzieciakom E ileś tam w kanapki wciska.
Cham jeden niemyty! 
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Mistr žehu a pohřbu Smrťák Hřeb – Hřebalski 
nabízí neutišitelným v žalu
SEBESAMAVYHRABÁVACÍ (NEJEN) HŘBITOVNÍ HRÁBĚ

HR ABÁNÍ POD SEBE
MÍROU VEŠKERÉHO POKROKU!

Zájemcům nabízíme s gravírováním 
a zárukou hit sezony!

Už ho mají doma účetní, kuchařka,
Šéf všemocné firmy, jeho sekretářka.
Kupuj a problémy máš z hlavy,
Výrobek má značnou tradici – 
jsi už nedočkavý?
Poprvé jeden z hrdinů pětiletky
Použil naše hrábě na svoje zmetky.
Dlouho jsme neměli žádnou reklamaci!
Vyber si jen jednu z našich proklamací:

Ten kdo nelže a nekrade denně aspoň hodinu,
Okrádá svou rodinu.
O zítřek neměj obavu,
Hrábě hravě zajistí tvou rodinu.

Budeš se těšit pevnému zdraví, 
Hrabání pod sebe náladu spraví,
Staň se členem strany,
O všechno se budeš (muset) dělit s námi.
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Mistrz Ceremonii i  Pochówku Cmentariusz Grzeb - Grzebalski 
oferuje, nieutulonym w żalu,
ODSIĘGRABNE GRABKI (NIE TYLKO) CMENTARNE

ODSIĘGR ABNOŚĆ 
MIAR Ą WSZELKIEGO POSTĘPU !

Ten hit sezonu, zainteresowanym, 
z grawerką i gwarancją tu polecamy!

Już je mają w domach, księgowy, kucharka,
Szef poważnej firmy, jego sekretarka.
Kupuj! Od się grabnij, kłopoty masz z głowy,
Wsłuchaj się w swe serce 
- jesteś już gotowy?
Ostatnio naczelnik jednego z wydziałów
Użył naszych grabi do swych niewypałów.
Od dawna nie mamy żadnych reklamacji!
Zechciej sobie wybrać jedną z dedykacji:

Tej zołzie a niech jej. 
Szczęście powierz szczęce 
Nie martw się o jutro 
Rodzina w podzięce.

Obyś w ciągłym zdrowiu
Razem podgryzamy
Dobre między nami. 
Uff - nareszcie sami
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Starosta poznamenává: 
(...) Od doby, kdy se objevil tak dlouho očekávaný, 
široce dostupný článek,
město se rozjasnilo 
a občané konečně mají spokojený spánek.

(Rada také, vždyť si koupila nadměrný počet hrábí. Bez věnování, 
samozřejmě.)
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Burmistrz zauważa :
(…) Od kiedy pojawił się ten, tak długo oczekiwany, 
powszechnie dostępny, artykuł, 
miasto pojaśniało, 
a mieszkańcy mają nareszcie pierwszorzędne samopoczucie.

(Rada też, jako że zakupiła ponadnormatywną ich ilość. Bez dedykacji rzecz 
jasna.)
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Janek Popleta chtěl prásknout do bot jako jediný v městečku, 
když mu byla doručena petice.
Bohužel potenciální příjemci práskli do bot dříve, 
díky čemuž máme pořád to, co máme.

OPR AVD OVÉ CTNOSTI 

Našel jsem lék na zdravou obnovu dnešního ubohého stavu.
Delegovat do vlády chovance psychiatrického ústavu.

Ach, kdybychom tak vrátili práva šaškům,
Bláznům, klaunům, co mají všechno u zadku,
A bez rozpaků vlezou nazí na lůžko,
Kde se král zrovna miluje se služkou. 

Ani konstruktivní kritiky se nebojí,
Co je zlého na tom, řeknou-li: „Něco mu nestojí.“
Prohlášení objektivní pravdy bude faktem.
Není vhodná doba na forbínu blázna s katem.

Probudil jsem se ze snu, myšlenky se mi honí v hlavě,
Jak to realizovat v životě, to by bylo zajímavé.

Jaká krásná vize, když na hloupé schůzi
Polemizuje blázen, protože není nad diskuzi.
Takže nejprve důstojnost a smrtelné ticho,
Pak už se občané popadají za břicho.

Někdo zazvonil u dveří, na prahu podivný zákazník
A říká mi: ,,Musíte podepsat důležitý dotazník.“
Pak už se mnou neměl žádné cajky,
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Jedyny w miasteczku Dyl Sowizdrzał zamierzał dać dyla 
po dostarczeniu petycji.
Niestety, potencjalni odbiorcy dali dyla wcześniej, 
dzięki czemu wciąż mamy to, co mamy.

CNO CIE PR AWDZIWEJ

Na zdrową odnowę znalazłem lekarstwo.
Między warstwę władców wkładać władców warstwą.

Ech, gdyby tak przywrócić prawa Sowizdrzałom,
Błaznom, kpiarzom, co to tam mają wszystko,
I bez żenady w łoże wchodzą na golasa,
Gdzie król aktualnie się bawi z chórzystką.

Wszak prawdziwa cnota się krytyk nie boi.
Cóż złego w tym, że powie - “królu cóś nie stoi”.
Stwierdzenie obiektywnej prawdy będzie faktem.
Nie pora więc na romans Sowizdrzała z katem.

Obudziłem się z marzeń i dumam na jawie.
Jakby wsadzić to w życie, byłoby ciekawiej.

Cóż za piękna wizja, kiedy na zebraniach,
Ripostuje błazen, bo wypowiedź bzdurna. 
Więc najpierw powaga i śmiertelna cisza 
A potem lud ze śmiechu się turla.

U drzwi dzwonek, otwieram, stoi sanitariusz,
Musi pan podpisać ważny kwestionariusz.
Potem zwinął mnie w kaftan, oglądam się w męce.
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Šoupl mě do svěrací kazajky.
Koutkem oka vidím škůdce,
Blázen drží mobil v ruce.
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Błazen zdrajca stoi z telefonem w ręce.
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Z důvodu zlepšení vztahů mezi zákazníky a slevami
nejlepší supermarket v městečku (jeho název ze zřejmých příčin neuvádím)
rozšířil reklamu vonící dobrými parfémy.
Všichni, kteří kromě nabízených nákupů správně odříkají uvedenou
modlitbu, v rámci propagace obdrží Kartu stálého zákazníka,
vysoce kalorickou čokoládovou tyčinku a v závislosti na věku něco k pití.
A tak tomu bude pokaždé. Amen.

MODLITBA

Otče náš, jenž jsi nebem supermarketu,
Posvěcuj jméno své,
Veď mě do království svého,
Buď vůle tvá jak zde,
Tak i na mé zemi

Chléb náš vezdejší
Dej nám hojně dnes
A odpusť nám naše viny
Neboť my neodpouštíme tvým viníkům

A uváděj nás v pokušení
Zbav nás od jiného – zlého
Neboť je naší největší potřebou
Amen

Modlitba se držela obyvatel jako pes svého ohonu.
A ráno i večer byl odříkán růženec. Jinak žádná mana 
z nebe nespadne. Je to na nic.
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Celem poprawy relacji między klientami a dyskontem, najlepszy 
w miasteczku Market (nazwy z przyczyn oczywistych nie podaję),
rozpowszechnił, pachnącą dobrymi perfumami, reklamę.
Wszyscy, którzy, oprócz proponowanych zakupów, poprawnie odmówią 
zamieszczoną modlitwę, w ramach promocji otrzymają Kartę Stałego Klienta, 
wysokokaloryczny Baton i, w zależności od wieku, coś sensownego do picia.
I tak będzie za każdym razem. Amen.

MODLIT WA

Ojcze nasz - Markecie jesteś niebem
Niech będzie święte imię twoje
Prowadź mnie w królestwo twoje
Bądź wola twoja tak tu
Jak i na ziemi mojej

Chleba naszego powszedniego
Nie skąp nam dzisiaj i
Odpuść nam nasze winy bo my
Nie odpuszczamy twoim winowajcom

I wódź nas na pokuszenie
Zbawiając od innego - złego
Boś jest naszą największą potrzebą
Amen

Modlitwa czepiła się mieszkańców jak rzep psiego ogona.
A paciorek to i rano i wieczorem trzeba. Inaczej nici z nieba.
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Dovolená jednoho z prominentů městečka byla bohužel povedená.
Díky ní potvrdil, co je zač, když je. Dokonce i tehdy, když není,
tak pořád může být. Ne?

D OVOLENÁ

Co jsou to za lidi nikdo nehází špínu
Konvence dobré vychování et cetera
Něco mi vhání slzy do očí a překáží
Já nemůžu a vzal to čert

Jak mám být v klidu na dovolené
Když mám na zádech neposkvrněné sako
Když nožem a vidličkou podávám si do úst
Když říkám rukulíbám, ale tam

Tam můžu všechno prosím pěkně
Špičky bot si otírám o jejich nohavice
Jak mě někdo naštve hned přes rypák
A do konce života má vystaráno

Tam jsem někým prosím pěkně
Tam mi můžou vylízat anus
Tam si můžu kopnout jak chci
Tam můžu brát salám do prstů

Vždyť jak mám být v klidu na dovolené
Když mám na zádech sako beze skvrny
Nemůžu to déle vydržet
Musím se vrátit do práce a tam
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Wczasy jednego z prominentów miasteczka, niestety, były udane. 
Dzięki nim potwierdził, kim się jest, kiedy się jest. Ba, nawet wtedy, 
gdy się nie jest to i tak można być. Nie?

WCZASY

Co za ludzie nikt „mięsem” nie rzuci
Konwenanse kindersztuba et cetera
Coś mnie rwie przy nich i przeszkadza 
Ja nie mogę a niech to cholera

No bo jak być na wczasach na luzie
Kiedy ancug na grzbiecie bez plam
Kiedy nożem i widelcem do buzi
Kiedy proszę pana i pani a tam

Tam mi wszystko wolno proszę państwa
Czubki butów wycieram w ich spodnie
Jak mi któryś podskoczy to w ryło
I na resztę życia ma wychodne

Tam ja jestem kimś proszę państwa 
Tam mi może wyłazić porami
Tam se kopnę kogoś jak go lubię
Tam ja mogę salami palcami

No bo jak być na wczasach na luzie
Kiedy ancug na grzbiecie bez plam
Nie wytrzymam tego już dłużej
Muszę wracać do pracy a tam
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Tam mi říkají pane – to si piš
Paní Lala mě chrání před tou chátrou
Pracovnu zamčenou zevnitř (je to skrýš)
Abych se nemusel s luzou setkat víc
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Tam mi mówią panie - (możesz wpisać)
Pani Lala broni mnie przed draństwem
Gabinecik mam na kluczyk nie otwieram
Bym przypadkiem się nie musiał zetknąć z chamstwem
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Delší dobu se hledá individuum, které předstírajíce, že je medvídek,
dělá v baru to, co dělá. Jiní by to chtěli taky.

MEDVÍDEK

Jednou přišel do baru medvídek,
Moc hodný, milý šedý méďa.
Pane barmane, už ode dneška
Budu k vám chodit na oběd.
Teď si dám jednu velkou.

Vypil, otřel tlamu rukávem
A odešel bez zaplacení.
Barman byl znechucen –
To je mi ale nadělení!

Nic nenaděláš, ty tupče,
Narazil jsi na huňáče.
Kdyby přišel žebrák, snad i s holí,
Vykázal bys ho bez přemýšlení.
Vykopl bys ho, vyhodil na vteřinu
A za ním jeho špinavou batožinu.

Ale medvěda? – Méďu prosím ne.
Ten si dělá, co se mu zamane.
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Od dłuższego czasu poszukuje się osobnika, który, podając się za misia,
nie tylko w barze, robi to, co robi. Inni też by tak chcieli. 

MIŚ

Raz do baru przyszedł miś,
Bardzo grzeczny, szary miś.
Panie barman, już od dziś
Będę jadał tutaj w kącie.
Teraz proszę pięćdziesiątkę.

Wypił, otarł pysk rękawem
I, nie płacąc, wyszedł sobie.
Na to barman - co ja zrobię!?

Nic nie zrobisz tępa piło,
Na biedaka nie trafiło.
Gdyby bar odwiedził żebrak,
To byś mu pokazał figę,
Kopnął w zadek i wywalił.
Za nim byś wyrzucił michę.

Ale misia? - Misia nie.
Miś się gości, kiedy chce.
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Čas od času obyvatelé, jako všichni ostatní 
nebo jako snížený průměr, vycházejí na balkony,
připomínají si existenci člověka,
rozkládají se na prvočinitele nebo rozkládají jiné,
což je UMĚNÍ

PRVNÍ BALKONOVÁ SCÉNA

ona k té, co se na druhém balkoně
motá v natáčkách

 
Moje krása mě prostupuje a mučí,
Ctitele dokonce odstrkávat lokty musím.
A tak závidím těm, které jsou ošklivkami.
Chtěla bych mít normální vztahy se ženami.

Jsem totiž úplně zarostlá,
Proto se na mne chlapi tak upínají,
Nemůžu se nechat výdělečně zaměstnat.
Stále se na mne přisávají jako k dudlíku nebo lahvi.

Jenže když se někdo probírá mým ochlupením
A zašeptá: Ty má trnitá růže,
Pak úplně měknu a jihnu vzrušením
A nechávám být znovu narostlé odnože.

Musím něco udělat s vlasy.
Možná je ostříhám
Nebo zkroutím jako salám.
A když konečně budu ošklivá,



73v 40 NIEPOPR AWNYCH WIERSZY O MOIM MIASTECZKU  v

Od czasu do czasu mieszkańcy, jak wszyscy, albo, 
jak jakaś ich przycięta przeciętna, wychodzą na balkony,
przypominają sobie o istnieniu człowieka,
rozkładają się na czynniki lub innych rozkładają 
i dzieje się SZTUKA

PIERWSZA SCENA BALKONOWA

ona do tej, co na drugim balkonie 
w papilotach się miota

Moja piękność mnie nurtuje i osacza,
Wielbicieli wręcz odtrącam łokciami.
Tak zazdroszczę tym kobietom, co są brzydkie.
Ja bym chciała tak normalnie z babami.

Bo ja jestem zarośnięta całościowo,
Przez co chłopy do mnie czują pociąg wielki.
Ja nie mogę się zatrudnić zarobkowo.
Ciągle do mnie, jak do smoczka lub butelki.

I gdy w wąs mój, choć się któryś trochę przyssie
I wyszepcze - ty kolczasta moja różo,
No to mięknąc, tak w ogóle i w szczególe,
Daję spokój zarośniętym znów odnóżom.

Muszę coś zrobić z włosami.
Może na razie je przytnę,
Albo zakręcę w salami.
A kiedy nareszcie zbrzydnę,
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Půjdu do města, konečně nikdo nebude zírat
A koupím si hned depilátor,
Protože když ležím na pohovce, tak můj amant,
Aby se mne zmocnil, musí zapojit ventilátor.

Stává se, že pod balkonem, který není uveden jménem,
Vzniká, ne bezdůvodně, zarostlá fronta.
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Pójdę w miasto, wreszcie żaden nie popatrzy,
I nareszcie sobie kupię depilator.
Bo, jak leżę na dywanie, to kochanek,
By mnie posiąść, musi włączyć wentylator. 

Bywa, że pod balkonem, nie wymienionej z nazwiska,
ustawia się, nie bez powodu, zarośnięta kolejka.
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SLUŠNÍ BÁSNÍCI

slušní básníci žijí 
v malých městech
ráno vycházejí
s taškou plnou projevů úcty
ptají se
- a co zdravíčko, pane Ondřeji?
jak se dětičky mají?

slušní básníci píšou o nich
a o sobě
mají čas na reflexe
a taky shánějí nejlepší konexe
se šlechetným vlezdoprdelistou 
Kubíkem z baru U Hrušky

slušní básníci nic nepotřebují

nedokážou opustit
malé městečko
někdy zapíjejí bolest
vědí
že sůl je
jako třešnička na dortu

v malém městě
občas
nemhouří oči
když říkají
podívej se – to je ale člověk!

Slušní?! A kdo to říká!
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PORZĄDNI POECI

porządni poeci mieszkają
w małych miasteczkach
rankami wychodzą 
z workiem pozdrowień
pytają
- jak zdrowie panie Andrzeju? 
jak dzieci? 

porządni poeci piszą o nich 
i o sobie
czas mają na refleksje
koneksje najlepsze
z czteropodwórkowcem szlachetnym
Kubusiem z baru „Pod Gruszą”

porządni poeci nic nie muszą

małego miasteczka
nie potrafią rzucić
czasem zapijają ból
wiedząc 
że sól jest 
jak lukier na cieście

w małym mieście
czasem
nie mruży się powiek
mówiąc 
patrz - oto człowiek

Porządni?! I kto to mówi!
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Ten, kdo mi prozradil, co následuje, přísahá: opravdu jsem
neodposlouchával, Věž svěření už není a telefony – však víš.
Vím. Slyším trávu růst.

T Y BUDEŠ KR ÁLEM

Ty budeš páže a ty král.
Teď si připijme na vysněný kraj.
určeme trendy, příkazy a módy.
Připravme nové rozpočtoškrtové ódy.
Jen ať se dohřejí, ať je trefí šlak.
Jenom ať se nedomyslí, kdo jim dává
Na frak!

Staré postřílet, pohřbít morální vzorce.
Vystřihnout z obrazů staré proporce,
knihy roztrhat.
Dát všem na prdel,
Jen aby nám chlívek nesmrděl.

Éra holiče! Holení! Holení!
Ještě nemáte založené stavební spoření?!
Houpej se na houpačce naděje,
Modli se, třeba ti Bůh nebeskou manu dopřeje.

Luxus, lunapark, poleva, polednice,
Citace, medicinbal, cynik, medvědice.
Kážeme vodu, ale pijeme víno. Štěstí je pro vás nutné? 
Řeknem vám túúdle núúdle.
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Ten, który mi to, co niżej, przekazał, zaklina się: ja naprawdę 
nie podsłuchiwałem, Wieży Zwierzeń już nie ma, a telefony - sam wiesz.
Wiem. W trawie piszczało. 

T Y KRÓLEM BĘDZIESZ

Ty królem będziesz, a ty paziem.
Teraz wypijmy za kraj marzeń, 
ustalmy trendy, dyktaty, mody. 
Zróbmy debilom nowe zawody. 
Niech się napalą, niech ześwinią.
I niech nie wiedzą, że źle czynią.
Grać!

Starców odstrzelić, zakopać wzorce.
Wyciąć z obrazów dawne proporce,
księgi rozerwać.
Dać golcom dupy.
Dupa ma zdobić państwowe słupy!

Era fryzjera! Golić! Golić!
Ogolić z woli, ograć z roli!
Dyndaj się huśtaweczko zła,
szukajcie rymu do „Bóg da”.

Luksus, lunapark, lukier, limba,
cytat, cymbergaj, cynik, cymbał.
Szczęścia im trzeba?! Wódy dać!
Graać!
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V mé zemi je každý boháč!
Dopřejte mu sladkost nebo grupáč,
Děvku nebo pakost. Pak oholte na kost.
Na čerstvou ránu špetku soli.
Jen ať ho to pekelně bolí.
Čtyři Zdrávas Maria, ať činí pokání.
Pak ho dorazit jako zvíře, nic nám v tom nebrání.
Éra levného mýdla kadeřníka.
Za své hříchy ať pěkně pyká;
Tak dlouho jsi balamutil voliče,
Dokud jsme na tebe nezavolali holiče.

To nevadí, že krvácejí trůny,
kácejí se modly, asi dán pokyn Shůry.

Na frak!
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W mym kraju każdy jest bogaty!
Dać mu cukierka, dodać kwiaty,
dziwkę lub gacha. Potem golić.
Na rany świeże szczypta soli.
Na nie uwierzę dwa pacierze. 
Zdrowaśki cztery za pokutę. 
Potem docisnąć podkutym butem.
Era fryzjera, tanie mydło. 
Rollex, poidło i wędzidło,
gablota, szpan i…bądźmy szczerzy
„potrzebni nam na gwałt fryzjerzy”.

To nic, że krwawią trony
i umierają dzwony.

Grać!
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Nepochybně by tento způsob definitivního zničení Věže
byl nejlepší. Nicméně, lidé vědí lépe. Jako borováci,
vyrostlí po dešti (k čemuž se vrátíme na jiném místě),
vysoce specializovaní naslouchávající. A dobře nám tak.

VĚŽ SVĚŘENÍ –  UKONČENÍ (MYSLÍM)

Podezření si sundalo sluneční brýle
a odhalilo se.
Janek, který už nebyl hloupý,
protože vzal rozum do hrsti spolu s čekankou,
vzal roha.
Rozum také zmizel.
Čekanka se dočkala.
Jankova žena se bez ohřívače
nejen tělesného
rozčílila,
vlezla do Věže,
vytrhla, co vytrhnout měla,
díky čemuž Věž udělala

ssssssssssssru.

Teď se sssssssssru roznáší
(nikoli podle Stachury) po lesích,
sadech a zahradách, ale také do panen, 
když jsou hodné a hladné.
Pro ty, kteří stále vězí ve věži,
a pro ty, kteří stále upřímně věří.

A protož má sru v zásobě hodně s a jak tvrdí městská fáma, 
Věž se nezhroutila kvůli Jankově ženě, ale aby se pokračování příště 
vzpamatovalo a nastoupilo.



83v 40 NIEPOPR AWNYCH WIERSZY O MOIM MIASTECZKU  v

Z pewnością taki sposób definitywnego wykończenia Wieży
byłby najlepszy. Jednak mieszkańcy wiedzą lepiej. Jak Borowcy, 
po deszczu wyrośli (o czym w innym miejscu) , wysoko wyspecjalizowani
wsłuchujący. I dobrze nam tak.
 

WIEŻA ZWIERZEŃ -  ZAKOŃCZENIE (CHYBA) 

Podejrzenia zdjęły słoneczne okulary 
i wyszły na jaw.
Jasiek, co już nie był durny,
bo go dopadł rozum i cykoria,
dał dyla.
Rozum też zniknął. 
Cykoria się szwenda.
Jaśkowa, z braku podgrzewacza
nie tylko cielesnego,
wpadła w szał, polazła w Wieżę,
wydarła co wydrzeć miała,
dzięki czemu Wieża zrobiła 

ssssssssssssru.

Teraz sssssssssru niesie się
(nie za Stachurą) po lasach,
sadach i ogrodach. 
Ale też
do panien, gdy godna i głodna.
Do tych, co w wieże wciąż wierzą.
I do tych, co jeszcze się szczerzą.
 
Ponieważ sru ma w zapasie dużo s, a, jak wieść miejska niesie,
to nie dzięki Jaśkowej Wieża się zwaliła, oby c.d. zebrał się w sobie 
i nastąpił.
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Městečko je hrdé na využívaná vodní oka.
A nad nimi a na zahrádkách (viz slavnou píseň) se hodně děje.
A stává se, že vlastní oči je občas třeba také řádně využít.

KR ÁTKÝ ODDECH

plesali nad uloveným pstruhem
jeden do úlovku holí bil
druhý se převelice šklebil
jistý si zajímavým výstupem

na protějším břehu rybolovu
skupinka lidí 
to s nadšením pozorovala
to bylo chichotu
dlaně připraveny k potlesku
vedle přehlídka nýmandů

jakoby nic
krátký oddech
nad mlčením ryby
takový je osud
když jedna rána 
měla by stačit

před několika desítkami let
svobodný mládenec A. s knírkem
hrál jednu z rolí rybolovu

důležitý nebyl tanečník
ale uznání sboru
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Miasteczko szczyci się zagospodarowanymi wodnymi oczkami.
A nad oczkami, jak i na działkach (patrz znana piosenka), wiele się dzieje. 
I bywa, że własne oczy też trzeba czasem porządnie zagospodarować.

CHWIL A WY TCHNIENIA

tańczyli nad złowionym pstrągiem
jeden w zdobycz walił kijem
drugi komicznie krzywił ryjek
pewny sukcesu widowiska

na przeciwległym brzegu łowiska 
grupa ludzi życzliwie 
temu sekundowała
były śmichy-chichy 
rzęsy na oklaski
obok cacy-nijacy

niby nic 
chwila wytchnienia 
nad rybim milczeniem
taki już jej los 
choć cios
wystarczyłby jeden

lat temu kilkadziesiąt
z małym wąsikiem „kawaler”
tańczył jedną z łowiskowych ról

i nieważny był tancerz
najważniejszy był chór
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V neobjeveném podzemí městečka záměrně neoznačená skupina
po pečlivé analýze zdrojů (maje na zřeteli výlučně dobro)
opět dospěla k závěru (v souhlasu s příkazem Dějin), že:

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ  JE NÁROD

Dvanáct ke hře zasedlo
Každý má deset dolarů
Jedenáctý má tři
Takže kolik jich může v národu být?

Účetní účet vystavil
Historik také své připojil
Zbrojíř ve vývoji společnosti
Armádou všechno vyspravil

A zjistili že opravdu je třeba
Prašule z nich vytřískat
Ty si pak ponechají
Válkou z nich drobné vyzískají

Do popředí toho postavíme
Jehož pak do exilu vystrnadíme
Proto se nikomu neomluvíme
Vždyť národ je nejdůležitější 

Naštěstí podzemní prostory mají nejednoho majitele.
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W nie odkrytych podziemiach miasteczka, z premedytacją, nieoznaczona grupa,
po wnikliwej analizie źródeł (mając na celu wyłączne dobro), 
doszła ponownie (zgodnie z nakazem Historii) do wniosku, że:

NAJWAŻNIEJSZY NARÓD

Dwunastu zasiadło do gry
Każdy ma dziesięć dolarów
Ten jedenasty ma ich trzy
Więc ile może mieć naród

Księgowy zrobił rachunek
Historyk też swoje dodał
Fechmistrz w rozwoju społeczeństw
Armią to wszystko straktował

I wyszło im że skutecznie
Wyskrobać trzeba z nich forsę
Potem wśród swoich rozdzielić 
Zaś wojną wytłuc to gorsze

Na czoło wypchniemy tego
Co musi trwać na wygnaniu
Po wszystkim nie przepraszamy
Wszak najważniejszy jest naród

Na szczęście nie jednego właściciela podziemia mają.
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Radostný radní, víme které strany, každé své balkonové vystoupení
podporuje básničkou o řeznictví, i když v jatkách také mají všechno na háku.
Ti, co jsou pod dohledem, jsou naštvaní. Nevědí, jestli má na mysli háky, 
nebo zvyk. A možná jde o obojí?

ZVYK

Jednou vběhl pes do jatek
Chtěl ukrást  masa kousek
Maso nebylo – nákazu měl dobytek
Tak šel zkusit štěstí na výsek

Po nějaké době pes
Opět na ta jatka vlez
Přesto že ho bylo poměrně dost
Skočil si ještě k řezníkovi pro kost

Dav měl na něj hroznou zlost
Jeden má v ruce klacek druhý opasek
Vždyť ses nažral jako prase
„Ale já mám na mase závislost!“

Balkonová a pavlačová umělecká díla se dějí a budou dít.
Bohužel schopnosti oddělit umělost od umění se stále učíme.
Od měšťáčků, samozřejmě.
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Radosny Radny wiadomej partii każde swoje balkonowe wystąpienie
podpiera wierszykiem o masarni, choć po masarniach haki jeno.
Inwigilowani się denerwują. Nie wiedzą, czy o haki, czy o przyzwyczajenie
mu chodzi. A może o jedno i drugie?

PRZYZWYCZAJENIE

Raz pies wpadł do jatki
Chciał porwać mięsa ćwierć - zaraza
Mięsa nie było więc
Dobrał się do masarza

Po jakimś czasie pies
Znów miał na mięso chęć - zaraza
I choć go było w bród
Dobrał się do masarza

Rzucił się w pogoń tłum
Jeden chce kołem inny kijem
Wszak miałeś ścierwo! Czemu masarz!?
…Bo się do tego przyzwyczaiłem!

Balkonowa Sztuka działa się, dzieje i dziać się będzie.
Niestety, umiejętności oddzielenia sztuczności od sztuki 
wciąż się uczę. Od miasteczkowian, rzecz jasna.
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Rada radostných radních městečka se rozhodla udělit
Řád nezištného občana s vědomím perspektivy pozdějšího připínání.
Po vypití většího množství intelektuálního uvolňovače a vybití
oportunistů bez ohledu na věk a pohlaví bylo rozhodnuto takto:

Ř ÁD NEZIŠTNÉHO OBČANA

Všechny návrhy kromě Jeníkova projektu,
založeného na vlastní zkušenosti,
je třeba odmítnout.
Návrh je nadčasový.
Inspirující.
Uvolňuje příslušný potenciál.
Dokonce se rýmuje!
Kromě toho se držel Rady jako zip
A o zipech radních se nežertuje.

Když už se povedlo s tchýní,
Tak mohou taky s jinými jiní.
Nejprve ze šálku lžíci vyjmeme,
Pak z lahvičky špunt vytáhneme.
Pár kapek do vody spadne,
Pak někomu do jícnu vpadne
A pořádku bude učiněno zadost,
Všichni budou mít z toho jen radost.
Lžičky vody je na to škoda.

Co vy na to? Souhlasíte?

Výrok kapituly ŘNO*
(potvrdilo se, že Janek má dobré nápady)
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Rada Radosnych Radnych miasteczka postanowiła zaprojektować,
celem późniejszego wpinania, Order Obywatele Bezinteresownego.
Po wypiciu niemałej ilości wyzwalacza intelektualnego, wybiciu,
bez względu na płeć i wiek, oportunistów - ustalono, co następuje:

ORDER OBYWATELA BEZINTERESOWNEGO

Wszystkie sugestie, poza, opartym 
na doświadczeniu, projektem Jasia, 
należy odrzucić.
Propozycja jest ponadczasowa. 
Inspirująca. 
Wyzwala właściwy potencjał. 
No i się rymuje!
Ponadto, czepił się Rady, jak rzep psiego ogona
a o ogonie Rady z Radą nie pogadasz.

Skoro dało się teściową,
To i inni innych mogą 
Więc z agrafki zdjąć łyżeczkę,
Potem małą buteleczkę 
Aby wody kropeleczkę,
Która wpadnie na łyżeczkę
Szybko w gardło komuś wtrynić.
I porządek z nim uczynić.
Łyżki wody na to szkoda.
 
Co wy na to? Zgoda! Zgoda! 
 

 Dzieło Kapituły OOB*
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nabyl nadměstečkového rozměru.
Už za dva dny se projekt dostal za hranice a byl přijat.
Většina obyvatel řádně připíná připínáčky.

*ŘNO
Řád nezištného občana
tj. šálek se lžičkou
lékárnickou lahvičkou
z ní pocházející kapičkou
nakonec pohárek s vodičkou
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(potwierdzenia Jaś dokonał, kropla w chłopa i chłop skonał)
uzyskało wymiar ponad miasteczkowy. 
Już w dwa dni projekt orderu za granicę pofrunął i się przyjął.
Ogół mieszkańców przysposabia wypięcie na wpięcie.

* OOB - Order Obywatela
Bezinteresownego tj.
agrafka z łyżeczką
oraz buteleczką
no i kropeleczką,
którą chroni wieczko 
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O výchovu se v městečku pečuje od kolébky.
Vždyť co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš;
(nebo zapomeneš?)

D OBRÉ VYCHOVÁNÍ

...pamatuj si, že každé 
dobře vychované dítě
uctivě pozdraví tě...

V kolíbce na podušce
Dítě usedavě pláče
- Buď už zticha do prdele
Vždyť dneska je neděle

Na to dítko uplakané
K mámě očka obrátilo
- Zrovna jsem se pokadilo
A o plínku poprosilo

P. S.
A když už dítě nenosí plínku 
Od radních dostane do vínku
Poučení – Není nad práci právě
Ve státní správě
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O edukację w miasteczku dba się od kołyski. 
Wszak tym się trąci, w co się wsiąka; (czym się siąka?).
 

D OBRE WYCHOWANIE

... pamiętaj, każde 
dobrze wychowane dziecko
mówi proszę... 

 
W kolebusi na podusi
Małe dziecko się wydziera
 - Zatkaj mordę suki synu
Przecież dzisiaj jest niedziela

Na to dziecię zapłakane 
Do swej mamy oczka wznosi
- Właśnie mamo się zesrałem
O pieluszkę chciałem prosić

PS 
A gdy dzieciątko z betów wyrasta
Bierze posadę od rajców miasta
I proszę wierzyć Panowie Panie
Wie co to dobre wychowanie
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Středisko vysoké kultury městečka se rozhodlo 
zorganizovat literární soutěž pod názvem „Vše, co je lidské, 
je nám cizí, jinak se nebudeme stačit divit“.
Vyhrál „On“.
Porotce zaujal neprudérní postoj subjektu, jenž se během pózování, 
i přes opakující se (z)vracení autora na Parnas, neustále vnucoval, 
vnucoval, vnnn, cccc, aaal.

MOJE MIL Á

Vypadá jako pytel od brambor.
Problém je, že nikde nemá otvor.
Velký zadek, široké boky, ó matko!
Královský trůn, či záchodové sedátko?

Prsa rozhodně nejsou chlapecká,
Spíš na odpadkový koš dvě vrecka.
Na hlavě klobouček s květy seschlými,
Tváře s lícemi věčně ruměnými.

Rty jako rozpáraný břich velrybí,
Hlas, za který se metalista nestydí.
Jako lavor na praní velké bříško,
Co do něj vejde, ani ty nespolykáš, Godzillečko.

Porostlá je hustým ochlupením,
Jenže do kudrlin nakrouceným.
Nohy se jí nepotí, čisté jako křišťál,
Nikde bych už takovouhle babu nezískal.

Bohužel básník lhal. Nohy měla vždycky špinavé.
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Miasteczkowe Środowisko Kultur Wysokich postanowiło 
powołać do wyżycia się konkurs literacki pn. „Wszystko 
co ludzkie obce być musi, inaczej się człek udusi”.
Zwyciężył „ON”
Jurorów ujęła bezpruderyjna postawa podmiotu, która,
w czasie pozowania, mimo cyklicznych torsji autora, na 
Parnas wpychała się, wpychała się, wyyyyyy; aała.

MOJE UKO CHANIE

Wygląda jak cerowany wór kartofli.
Problem, że nie jest on nigdy zbyt ubity.
Ogromne biodra z tłustym tyłem, raczej 
Królewski tron, niż siedzenie kobity.

Piersi tylko odważny zwie chłopięcymi,
A stary komin fabryki dywanów
Wieńczy zeschnięty kwiat słonecznika.
Policzki - pacyny czasami rumiane.

Wargi - rozcięta wątroba wieloryba.
Głos - klangor owiec pędzonych na redyk.
Kowal za dzwonki dom bez klamek zwiedza.
Zefiru stajni Augiasza nikt nie przeżył.

Pokryta jest specyficzną szczeciną,
Lecz tak szlachetnie w kędziory skręconą.
Nogi czyste od potu, istny kryształ.
I jest dla mnie tą Jedyną, wciąż śnioną.

Niestety, poeta kłamał. Nogi zawsze miała brudne!
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Na třicetidenní pracovní návštěvu do Afriky odjela delegace
Radostných radních vybraná způsobem, jenž nemohl nebýt 
neodsouhlasen (98,1 % bylo pro). A dobře nám tak. Budeme se mít ještě lépe.

NÁČELNÍK

Skupinka vyvolených vyjídá mističky
Kuchař do kotlíčku hází bylin hrstičky
Nahé slečinky tančí polku
Jednou sólo podruhé v kolku

Náčelník důstojně sleduje maso tučné
Jazykem naráží do stále vykotlanějšího zubu
Občas si důležitě utře svoji umaštěnou hubu
Jindy si zase uprdne shrekovsky hlučně 

Už se vznáší libá vůně uzeniny
Po bradě radních tečou krvavé sliny
Náčelník si povzdychl pohrozil nahotinkám
– Od práce se neutíká to vám rovnou říkám

A od sporáku hybaj chátro líná
Jen když zpíváš hymnu můžeš se přidat
Ochutnal bujón zašklebil se maličko
Hned mi sem přihoďte mladičké tělíčko

Z korýtka mohou žrát jenom vyvolení
Je jedno jestli oranžoví modří nebo zelení
Ostatní zpátky do křoví a tam si můžete
Však víte, co mi můžete

Post srcriptum jednoho z davu:
Co mám vlastně dělat z hladu?
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Na 30 dniową, afrykańską delegację wyjechała, wybrana, 
w sposób nie znoszący sprzeciwu, 98,1 % grupa Radosnych
Radnych. I dobrze nam tak. I będziemy mieli jeszcze lepiej.
 

KACYK

Grupka wybrańców czyści miseczki
Kucharz w kociołek wrzuca ziółeczko
Panienki sobie na goło tańczą 
Raz drobno solo a raz w kółeczko

Kacyk dostojnie czuwa nad tłuszczą 
Gmerając co raz w trzonowym zębie
Czknie sobie czasem bardzo poważnie
Czasami sobie poważnie pierdnie

Już się unosi zapach wspaniały
Po brodach rady ślineczka cieknie
Kacyk znów westchnął golcom pogroził
Nikt od roboty mi nie ucieknie

A od ogniska wara wam plebsie
Do niego tylko gdy hymn masz nucić
Skosztował wywar trochę się skrzywił
Zaraz mi tutaj jednego wrzucić

Z korytka mogą jeno wybrańcy
I mieszać mi tu jeden bez przerwy
Reszta zaś w krzaki i się ten… tego
Muszę zapewnić wam rezerwy

PS jednego z gminu:
To co ja mam w tych krzakach?
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Jedenkrát nastala Velká repetice. Pozdě v noci Romek pod balkonem 
své Julky hoře vykřičel. A že prý odjíždí tam, kde je jídla plná mísa, 
protože se k ničemu nemá a jenom podivně se lísá.

EROTICKÉ PSYCHODR AMA
SE SKRY T ÝM MOR ÁLNÍM PONAUČENÍM

Jak jsem se doslechl, psychiatr má dilema.
- Štípněte mě do zadku rukama oběma!
Prosí sestru v ambulanci, vždyť který nováček
Má vztah s družinou roztleskávaček.

Vybrali spolu skupinku smutných milovníků,
Jejich výběr se zastavil na Greenwichském poledníku.
Milostné volání, bití hlavou do zdi,
V očích zoufalství, když se milá zpozdí.
 
Jeden Romeo, druhý Roland.
Co naplat, když nedržíš v ruce drahý volant.
Vedle Quijote, tam zase zoufalý Tristan,
Zbytečné vzdechy, když nemáš soukromý tryskáč, 
Kterému velíš: „Přistaň!“
A nemusíš mít svaly jako Steloun, 
Do krabice s vínem schovej nějaký ten meloun.

Smutek přežiji, nepotřebuji žádnou stafáž,
Sandokan mi udělá bezva malajskou masáž.
S Othellem a Petrucciem zajdu na jedno plzeňské,
Probereme spolu nevěrné ženské.

Přinejhorším poprosím důstojníka armády,
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Jeden jedyny raz zadziało się Wielkie Powtórzenie.
Późną nocą, pod balkonem, Romek wykrzyczał Julce,
że do czubków jedzie, bo ona nic, tylko sterczy i łysa się robi, czy jakoś tak.

PSYCHODRAMA EROTYCZNA
Z UKRYTYM MORAŁEM

Jak mnie dowiozą, psychiatra stęknie. 
Poleci siostrze: szczypcie mnie w zadek. 
Potem w jedynkę. Nie, lepiej dwójka.
Znów mamy ostry seksu przypadek.

W dwójce dobrane smutasów grono.
Ochy i achy, żal, wola Boska.
Miłosne pienia, walenie głową,
A w oczach pustka i czarna troska.

Jeden Romeo, inny to Roland.
Obok Don Kichot, tam Tristan Młody,
Pergint, Orfeusz, żul i małolat,
Tylko, że brzydki, brakło urody.

Nostalgię zgryzę, kości w mróz włożę.
Tristan mi będzie plecy okładał,
Z Otellem w kącie dowcip naostrzę.
A z Don Kichotem nie będę gadał.

Potem podwędzę stłamszony “świerszczyk”
Inny ukradkiem go przerysuje.
Każdemu jedną - to nic, że papier.
Wreszcie zaskoczą i znów poczują.
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Ať mi enem nakape trochu bromu do kávy.
K tomu zanotuji píseň lidovú:
„Vínečko bílé, pít ťa víc nebudu.“

Potom napíšu sbírku milostných básní,
Kamarád ji zkopíruje, pošle dalším.
Pak ji uloží na Spolužáky:
- Zradila tě, tak jaképak fraky.

Smutný Romeo zahodí s jedem lahvičku,
Vždyť láska je jenom vábení na udičku.
Další Julie se na něj bude sladce usmívat,
Tak proč by měl v zatuchlé kryptě umírat?

Orfeus setřese bělmo z očí,
Před Hádem radostně si povyskočí.
Ikaros roztáhne pár ptačích letek:
- Nevíš, kde se tu koná slet mažoretek?

Nakonec se stanu Donem Juanem či Casanovou.
Každý den budu milovat kočku novou.
A ty si klidně dál seď na trůnu ctnosti,
Drbej si bobra*, já budu výskat od radosti.

*bobr – necenzurované slovo, ale ne vždy,
proto je třeba prominout zoufalci.

Za stínem olivovníku se ukryly záchranné služby,
protože Romek má nůž a zhrzená taky něco určitě vlastní.
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Smutny Romeo odrzuci trutkę.
Powie, że miłość to wrzód na dupie.
Czeka na niego sto innych Julii,
Więc po co jemu konać przy trupie.

Orfeusz bielmo z oczu otrząśnie,
Szepnie brzydkiemu - wiesz razem w kupie
Możemy takie dziewczyny kosić,
Że na myśl samą coś mnie tam łupie.

Na koniec stanę się Don Juanem.
Migiem uwiodę siostrę wspaniałą.
A ty siedź dalej na cnoty tronie
I drap się rzewnie w myszkę* wyliniałą

* myszka - słowo niecenzuralne, ale nie zawsze, więc 
zdesperowanemu wybaczyć trzeba.

W wielkiej skrytości, za cieniem oliwnego drzewa, stawiły się
stosowne służby, bo a nuż Romek ma nóż, a i zdesperowana
coś z pewnością posiada.
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Do Rady radostných radních se prodral
Anonym, čímž vzbudil všeobecné, ale
zároveň pochopitelné pohoršení.

KOMPOST

A možná za Irkou hodit granát,
v kupce sena, ou, jehlu nehledat,
vypít panáka nebo celou flašku,
odnes si, milá, tu poslední tašku.

Nabrat na vidle dámské kalhotky,
hodit je hned do nejbližší stoky.
Pustit si hubu na špacír před kamarády v hospodě, 
kam chodili jsme na oběd před mnoha roky.

Košili utkat ze sladkého snění,
když v posteli s námi už nikdo není.
Vyvětrat v pokoji ranní puch, 
vyrazit do lesa, tam je zdravý vzduch.

A kompost na zahrádce? Ať hezky tlí,
bude se hodit, když skleslost se v tobě usídlí.
Nenech si vzít míru na rakev, na mou věru,
seber se raději a zajdi se pobavit do bordelu.
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Do Rady Radosnych Radnych
przedarł się Anonim, czym wzbudził
i powszechne i zrozumiałe oburzenie.

KOMPOSTOWNIK

A może za Irą w duszę strzał,
w stogach wypalić żale,
w kościska wpuścić ożywczy haust
i nie dopuszczać „ale”.

Wziąć na widelec damską pupkę,
przylepić do niej tęskne oko.
Szczęce odpuścić, wspiąć się na biuścik,
dodać wigoru krokom.

W garbie nie gmerać, rozsiać maki,
koszulę utkać ze wstydliwych marzeń,
kraczącym „ach” przewietrzyć kark,
słońce brać za lekarza.

A kompostownik? Cóż, niech będzie.
Może się przyda, gdy stękanie
znowu nakaże, w kolejną noc,
w trumienkę się dopasowanie.
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Nedávno na lavičce na náměstí usedl nový bard.
Každý den zpívá stejnou písničku. Obyvatelé
toho už mají plné zuby. Vědí své. 
Zato v ústavu si lámou hlavu, jak dlouho bude sedět.

ZASLECHNU TÁ PÍSNIČKA

V dávných dobách, slzami dlážděných,
Odkud již bouře dějin nezahřmí více,
Když naším otcem byl soudruh Stalin,
Takovou písní žila ulice.

Vpravo obchod, vlevo obchod,
Nikde nic, jenom prázdné police.
Tak si dám zase jen odchod,
Moje děti hladoví velice.

Nezazpívám písničku celou,
přestože mi prý nic nehrozí.
Tank, co nás osvobodil, natřeli růžovou,
Asi aby nepodlehl korozi.

Napravo jeden most, nalevo jeden most,
Dole Vltava si plyne.
Jsi-li poctivý, můžeš pod nimi zdechnout,
Vládnou nám tu pěkné svině.

Ve frontě nečekám, držkou zemi neryji,
Mám-li však být upřímný, 
Dnes jenom čekám na slevy, 
Jinak do výplaty nepřežiji.



107v 40 NIEPOPR AWNYCH WIERSZY O MOIM MIASTECZKU  v

Niedawno, na ławeczce w rynku, przysiadł nowy bard. 
Codziennie śpiewa jedną, tę samą piosenkę. 
Mieszkańcy już w głowę nie zachodzą. Swoje wiedzą.
Za to zakłady - jak długo posiedzi, na głowie stanęły.

ZASŁYSZANA PIOSENKA 

W zamierzchłych czasach, znaczonych łzami,
Kiedy już dziejów burza ucichła,
Kiedy to ojcem naszym był Stalin,
Taką piosenką żyła ulica.

Na prawo sklep, na lewo sklep
A ja w kolejce stoję. 
Tu nie ma nic, tam nie ma nic
Wciąż głodne dzieci moje.

Nie zaśpiewałem całej piosenki
Mimo, iż teraz nie ma kłopotów.
Nikt mnie nie wsadzi, nikt nie zadręczy, 
Nie muszę nawet przesadzać płotów.

Na prawo most, na lewo most
I dołem Wisła płynie.
Tu konia łeb, tam dorsza grzbiet
A w Rosji nasze świnie.

To już historia, lecz, jeśli szczery
Mam być w tej lichej rymowance,
To coś mnie swędzi, by wersy zmienić,
Dając staroci na czasie aspekt.
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Supermarket vlevo, hypermarket vpravo,
To byl český sen.
A kdo nepodvádí a nekrade,
Musí z kola ven.

Napravo je jeden most, nalevo je taky most,
Dole Vltava si zas teče.
Stále ohýbáš hřbet, člověče,
Žraloci, ti pořád nemají dost a dost,
Párky před volbami, pak ohlodaná kost.

Ohryzávám kost, v očích mám zlost,
Ze strachu před zítřkem vyji.
Pořád bez práce, bratři rodáci,
proč za života hniji?

My ze zbídačených vsí,
My ze zchudlých měst,
Za léta strachu a ponížení
Máme se pořád nechat 
Zloději a hlupáky vést?
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Na lewo sklep, na prawo sklep
W kolejce już nie stoję. 
Tu wszystko jest, tam wszystko jest,
Wciąż głodne dzieci moje.

I już się czuje, że
Los przeokrutny gna,
By łapska swe,
Z gniewu aż mdłe,
W trzewia powsadzać nam.

Na prawo most, na lewo most
A dołem Wisła płynie.
Wciąż boli łeb, wciąż zginam grzbiet
Od tego nie utyję.

Obgryzam kość, w oczach mam złość,
Ze strachu przed jutrem wyję.
Wciąż nie mam pracy, bracia rodacy,
Czemu za życia gniję.

My z głodujących wsi,
My z głodujących miast,
Za ból za krew,
Za lata łez,
Już zemsty nadszedł czas.
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Poeta Pac Lama-Divoký, který má dobré hlášky,
popsal svých 15 minut, když neměl dost, byl pořád na koni.
Pak, o čemž nejvíce ví veřejné tajemství, bývalo různě.

15 MINU T

 v sedm čtyřicet
bylo hej!
na druhý den závěj myslím na lásku
že bych si uvařil šalvěj?

vyrazil jsem včera o sedmnácté z hospůdky
ale na uvedeném čísle mě přešly choutky
u přítelkyně byl nějaký amant, 
v domofonu hlas: 
„Co je to tam za ocas?“
  Zmatek jsem převedl na rovnici

Pokouším se srovnat milenku, amanta i závěje
     bez předsudků
už mě bolí v boku z přemýšlení
asi dám nejspíš na modlení

  jsi daleko, spal moje dopisy
je lépe utéct, 
třeba tě přijme Amerika,
než si koupit státní dluhopisy
rozešli e-mailem fotky zavřeného politika

je ti permanentně z téhle situace úzko?
  zavolej na telefonní číslo 
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Poeta Pac Lama-Dziki, mający niezłe ciągi, opisał swoje jedyne 15 minut
kiedy, nie dość, że był ho ho ho, to jeszcze był.
Potem, o czym najlepiej wie Poli szynel, bywało różnie. 

15 MINU T

           o siódmej czterdzieści 
z Heya
jutro zawieja  myślę o miłości
może Milena?

wysłany wczoraj o siedemnastej
numer abonenta był ale sąsiad 
darł mordę 
w domofonie: „będziesz o drugiej?” 
wpędziłem się w myślówę
                chaos ujęto matematycznie
ślicznie
próbuję połączyć Milenę i zawieję 
                                                     bez uprzedzenia 
od nadmiaru korba w boku
co to jest święty spokój?

                        ty wciąż daleko stąd moje listy spal
wbić by się na pal
nie lepiej uciec 
w majle
jedno jest pewne 
daruj sobie żal i ukłony 
                dzwoniąc pod telefony 0801 108 108
                uzyskasz pomoc
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             0801 108 108
to bude asi už osud
zahraji v Národním jako nikdo dosud
v Našich furiantech

kamarádka založí rytmickou sekci
školení jí poskytne Dan Nekonečný
čtyři bubny plechové a jeden z kůže
   jenom tak zaujme jiné muže
současnému homo sapiens nic nechybí
žvanění přehlušuje blábol je lepší zajít na ryby
nebo se opít na mol  rybařením se nervy uklidní
výsledek se dostaví během tří dní
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sprawdzę posiew zagram 
Konrada w Krakowie
              o człowieku należy przestać mówić
człowiek 

z sekcją rytmiczną koleżanka
wykona twór na górnopłuk
cztery dęte blaszane i kozę
                przemiana jest duża
współczesnego homo nic nie rusza
bełkot zagłusza klekot moje dłonie zimne
jak prosi się  bądź przy mnie 
siądź
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ČEKÁM

Čekám na změny, pořád ne a ne...
Žádné změny nejsou patrné.
Právě přijelo auto, nápis nese prorezlý blatník:
„Importér starých západních pneumatik.“
Odjel už dovozce užívaných pánví.
Vedle obchod, kam můžeš zanést 
pár vratných lahví.

Majitel obchodu s potravinami NicMarket
pan Brzobohatý dal do prodeje 
použitou manželku a k tomu tři zánovní milenky.
Ve výkladní skříni NicMarketu visí reklama:
„ZANEDLOUHO POUŽITÉ PENÍZE
ZE ZÁPADU!“
a téměř nečitelným petitem
„Zapište se předem.“

Ze Společenské kroniky městečka:
„Brzobohatí momentálně  prožívají 
nečekaný společenský úspěch.“
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CZEKAM

Czekam na zmiany.
A zmiany? Zmiany zaledwie pełzną.
Właśnie przyjechał samochód z napisem:
“Import używanych opon zachodnich”.
Importer używanych patelni już odjechał.
Na stoisku “Bielizna do reparacji” - pusto.
Dostawa za dwa tygodnie.

Właściciel domu towarowego UżMarkt,
Puszczalski, wystawił na sprzedaż 
używaną żonę i trzy, całkiem do rzeczy, 
trochę używane, kochanki.
Na frontonie UżMarktu reklama:
JUŻ NIEDŁUGO UŻYWANE PIENIĄDZE
Z ZACHODU
I, prawie nieczytelnym, petitem
Zapisy obowiązkowe 

Z kroniki towarzyskiej miasteczka:
“Puszczalscy przeżywają ostatnio
nieoczekiwany boom towarzyski”
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JENOM ABY

Potkal jsem ho a ztuhnul na místě...
Jste tak mužný, mohl bych s vámi žít,
do chvíle, vím to zcela jistě, 
než jeden z nás bude vodu ze Styxu pít.

Jak jste krásně zarostlý, pižmo z vás zavonělo! 
Víc než židovský hřbitov, na který se zapomnělo.
Rád se otírám o tak drsné líce,
velká odměna za léta prohibice.

Váš nos mi připomíná, co já vím, vrchol Himálají
dosud nedobytý. A ty dlouhé vlasy ukrývají...
vždyť na tom nesejde, že vši nebo lupy,
mám rád tu havěť, jež se v nich čile kupí.

Ach, kdybyste se tak narovnal 
a chtěl mne obejmout,
cítím ve vašich rukou sílu Herkula, 
jenom musíte na mě pohlédnout.

Jaké zvíře se ve vás ukrývá!
Cítím to, vždyť máte tak ostrý pot,
že takový balzám připomíná, 
který hojně užíval i Pol Pot.

Jenom mne neodstrkujte, jen to ne!
Padnu před vámi na kolena, vzácný pane!
Takových jako vy je už málo,
díky blahobytu vás mnoho nezůstalo.
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CZY ABY

Spotkałem go, zdębiałem i...
Pan taki męski, ja mógłbym z panem
Tak przez całe życie, pan wie,
Do momentu, gdy ktoś z nas powie amen.

Pan ma zarost! Niech się chowa przy nim
Zapomniany przez ludzi cmentarz żydowski.
Taki ostry, ja kocham się o taki trzeć,
Proszę pana, jakiż pan boski.

Nos u pana przypomina mi, bo ja wiem...
Jakiś szczyt Himalajów, dotychczas nie zdobyty.
I te pory na nosie, i te włosy...
Po co panu, proszę pana, kobity.

Ach, to coś, co od pana tchnie!
Czuję się w pańskich rękach od zaraz.
Brrr, gdyby się pan tak spiął i ścisnął.
Trzeba by mnie było odwieźć do szpitala.

Co za zwierzęca siła w panu drzemie!
Czuję, bo pot jest tak ostry,
Że przypomina mi dzikie, w rui, zwierzę.
Niech pan pozwoli choć otrzeć się noskiem.

Niech mnie pan nie odtrąca, nie!
Padnę przed panem, tacy, jak pan, są w zaniku,
Będę się czołgać, łasić i skamleć!
I ta dziura w pańskim szaliku...
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Snil jsem o někom, kdo je takový kabrňák
jako jste vy, i když nejste Brňák,
přesto jako vždycky eroticky.
Toužím s vámi zůstat už navždycky.

Ten výraz hráče pokeru vám nesluší, 
přesto mě strašně vzrušuje, na mou duši.
Vidíte, jak se chvěji, jak po vás toužím?
Vždyť se kvůli vám dočista usoužím.

Přijďte ke mně na večeři – veni, vidi, vici!
- „Táhni někam, nech mne v klidu
prohrabat tu popelnici.“

Senzace! Poprvé, byť z důvodu nečekaného poblouznění,
došlo k veřejnému vyznání, že On s Ním musí. Jiní by
také chtěli, jenomže... Aspoň popelnice má se dobře.



119v 40 NIEPOPR AWNYCH WIERSZY O MOIM MIASTECZKU  v

Śniłem o takim kimś, jak pan,
Erotycznie, oczywiście, jakże by inaczej.
Nie jestem w stanie opisać tych snów.
Niech pan choć spojrzy, przestanie być graczem.

Ta pokerowa mina do pana nie pasuje.
Chociaż mnie to chyba bardziej podnieca.
Czy pan widzi, jak drżę, jak chcę?
Ja z panem muszę! Pan się zna na tych rzeczach.

Chodź tu do mnie! No już - błagam.
Wiem, że chłopców możesz mieć bez liku.
A on - „A odejdźże ode mnie, no odejdź!
Daj spokojnie pogrzebać w śmietniku.”

Sensacja! Po raz pierwszy, co prawda, z powodu drastycznego zauroczenia,
doszło do publicznej deklaracji, że On z Nim musi. Inni też by chcieli, ale…
Śmietnik ma się dobrze.
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Jak vidno, mělo nastoupit další pokračování Věže svěření.

ZASLECHNOU T, POSLECHNOU T,
ODPOSLOUCHAT

Odposlouchávání je amorální.
Kromě toho každý takový odposlech
Je třeba nahlásit...
Můžeš si strhnout kýlu.
Spíš než vyhrát hlavní výhru.
Obzvlášť, když odposlech 
má značnou váhu.
Významnou.
Radši poslouchej.
Ale poslech je
všudypřítomný a archaický.
K tomu morálně stigmatizovaný.
Nemůže být přijat.
Ani při transplantaci.
Takže zbývá naslouchání.
Nejlépe bude k tomu využít umělce.
Mají fantazii.
- My ji také máme!
Zvolali, však víte kteří.

Aktuálně prosperuje v městečku coby prasata v obilí
sedm naslouchávajících společností.
A nedonášejí.

Z „Pana Eusebia“:
„Všudypřítomný odposlechu, jsi jako zdraví.
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Jak widać, ciąg dalszy Wieży Zwierzeń musiał nastąpić.

PODSŁUCHAĆ, WYSŁUCHAĆ,
WSŁUCHAĆ 

Podsłuchiwanie jest amoralne.
Do tego, jeśli taki podsłuch
trzeba donieść to…
Ruptury można się dorobić.
Rzadko kasy.
Szczególnie, gdy podsłuchane
wagę ma. 
Znaczącą.
Lepiej wysłuchiwać.
Ale wysłuchiwanie jest 
wszechobecne i archaiczne. 
Do tego z moralnym znamieniem.
Nie przyjmuje się. 
Nawet w przeszczepie.
Więc wsłuchiwanie się.
Najlepiej do tego przysposobić artystów. 
Mają wyobraźnię.
- My też ją mamy - krzyknęli wiadomo którzy.

Aktualnie w miasteczku ma dobrze 
siedem wsłuchujących się firm.
I nie donoszą.

Z „Pana Euzebiusza”.
„Wszechobecny Podsłuchum, ty jesteś jak zdrowie.
Ile Cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
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Jak moc je si tě třeba vážit, dozví se jen ten,
kdo tě ztratí.
Dnes tvou krásu vidím v celé nádheře a zblízka. 
Vždyť ani nevíš, jak moc se mi po tobě stýská.“
„Já také,“ dodalo neúnavně pokračování, jež následuje.
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Kto Cię stracił. 
Dziś Piękność Twą w całej ozdobie widzę i opisuję,
Bo tęsknię po Tobie.”
Ja też, dodał niestrudzony ciąg dalszy.
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V rámci zamezení zbytečného chování bylo doporučeno,
aby přídomek Láska byl určen jen neživým předmětům.
Za tento sonet básník Pac Lama-Divoký obdržel nejenom
první místo, ale také...

BAVOR ÁČEK

Sníh opět padá na dědinu
Slečny tančí jako v úle
Kdosi tam hrál na okarínu
Ochablá je moje vůle

Pod lampou si slastně trčíš
Odrazy osvětlují zavazadlový prostor
- Zase zácpa, - nosem mrčíš
Popáté startuješ startuješ startuješ motor

Než se mi ve snu zase zjevíš
Zapálím hromničku pod křížem
Svlékni si už to svý negližé

Do mezery v křoví nad Opavicí
Tam chodí mladí i staří věkem
Potěšit se s Bavoráčkem

Bavoráček – přezdívka jedné místní slečny lehkých mravů
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W ramach rugowania zachowań zbędnych zalecono, by
epitet miłość kierować w stronę podmiotów nieożywionych.
Za sonet ten poeta Pac Lama-Dziki wziął nie tylko 
pierwsze miejsce ale i …

BEEMWIC O

Śnieżek znowu sypie hitrze
Panny znowu tańczą solo
Ziutek drętwo gra na cytrze
Co się dzieje z moją wolą

Pod latarnią wdzięcznie sterczysz
Refleksjami lśni twój kufer
Skreślę ci kolejny wierszyk
Patrząc smętnie w rdzawą… lufę

Obłym wdziękiem w snach się jawisz
To stąd krzyże nad gromnicą
Czas śmiertelny całun sprawić

Przepaść w chaszczach nad Pilicą
Bo mi trzewia chętne ranisz
Wyuzdana Beemwico.

Burmistrzanka (ksywka - Beema) jest święcie przekonana.
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Slíbili, že tentokrát to bude opravdu nejlepší kapela,
jakou si město může dovolit. A nespletli se.

ORCHESTR

Orchestr ubohý, slabé vystoupení.
Unavený dojem, mizerné ladění.
Ponurý humor, povislé oblečení.
A po koncertě jsou všichni znechucení.

To, co on už pokazil, statistika nespočítá.
Slzy ho nezmohly, ani frustrace pospolitá.
Když už nás zadek bolí od sezení, nastalo prosení,
Nehrajte raději už ani sobě pro potěšení.
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Obiecywali, że tym razem będzie to naprawdę najlepsza orkiestra,
na jaką stać miasteczko. I się nie mylili.

ORKIESTR A

Orkiestra marna, marna orkiestra.
Wygląd mizerny, tonacja licha.
Humor wisielczy, obwisłe łachy.
A po koncercie puściutka micha.

Co już spieprzyła nikt nie wyliczy.
Łzy jej nie zmogły, ni modlitw fale. 
Choć tyłki sine, prosimy jeszcze,
Wszak nie ma wpisów w księdze zażaleń.
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Před setkáním byl autor ujištěn, že...

AU TORSKÝ VEČER

Vis-à-vis si vymačkává beďár
gorila vytažená z klece
lanýž v druhé řadě
prstem si dloubá v nose
pavián mu ze saka vytáhl
odporně špinavý hřeben
a vlásky co mu stojí
snaží se nasliněným prstem
uspořádat do pěšinky
sráč z lahve upil
bonbónky chroupe úchyl
straka si spravila podprsenku
tučňák tiše ducha vypustil
není nad legraci, holenku

cítím v podbřišku
zuřivé stádo pijavic
dali by si sklenici vody
víc snad už nic

kdybych někomu moh oči vystřelit
nebo je důtkami ztrestat
strčit jim do uší dynamit
a hlavně pár facek jim nechat 
na ksichtech přistát!

tučňák si znovu uprdl
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Przed spotkaniem autora zapewniano, że …

WIECZÓR AU TORSKI

Vis-à-vis gniecie krostę
goryl wyrwany z betów
paluchem z nosa przędzie
purchawka w drugim rzędzie
pawian z saka jej wyjął
parszywie brudny grzebień
i włoski co mu stoją
próbuje śliniąc paluch
ułożyć w poprzek zwojów
butelkę siorbie sraluch
perwers chrupie cukierka
sroka poprawia stanik
pingwin puścił „tajniaka”
ciepło zarechotali

czuję poniżej krzyża 
wściekłe stado pijawek
dali by szklankę wódy 
tak na wszelki wypadek
 
gdybym mógł strzelać w gały 
albo żyletką schlastać
ech w uszy im dynamit!
a niech ich pederasta!

znów pingwin puścił bąka
- czyytaali my, czyytaali
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- čeeetli jsme, čeeetli
proč jenom, Bože, nemohu
rozbít vám tu vaši hubu

Po setkání to bylo autorovi také přislíbeno.
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dlaczego Panie Boże
nie mogę w mordę walić?

Po spotkaniu też autora zapewniano.
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JAK D OBŘE

I.
Ve dveřích ochranka se psem, 
co nevypadal jako kamarád.
Zeptal se: co byste rád?!
- Jít dál. A ulevil si v duchu: 
- Kdybych tak byl ve formě,
ty troubo v uniformě!

Téměř bezhlučně a úslužně
odsunul pyšný závěs
zachrčel: prosím
otevíráme většinou v šest

Po pěti krocích v hale
přiskočil kuplířský číšník
- Máte zamluvený stůl, 
vzácný pane?

Možná, že někdo za vámi...? 
- ... ?
- Hned přinesu jídelní lístek,
máme čabraku s krutony

- Je šest odpoledne,
odsekl jsem. Okamžitě se opravil:
- Takže kávu k odpolední cigaretě, 
zákusek a koňaku tolik co v létě?
Kávička, jako obvykle, s pěnou? 
Otřel si čelo rukou upocenou

Jak je fajn, když se nezbavujeme snů
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JAK D OBRZE

I.
w drzwiach
ochroniarz z buldoga pyskiem 
spytał: - pan czego?!
burknąłem: - prowadź dalej 
ty mundurowa lebiego 

wręcz bezszelestnie uniżenie 
odsunął portierę pyszną 
charkotem mu wyszło
- proszę o wybaczenie 

zaledwie kroków pięć z sali 
podskoczył 
kelner odpicowany
- czy stolik zamówiony?

może ktoś tutaj na pana? 
- ... ?
- zaraz przyniosę kartę
czekamy już od rana 

pustawo cóż dziewiętnasta
pstryknąłem, podbiegł 
- ciasta proszę i kawę 
koniaku tyle co latem 
- kawa jak zwykle z pianką?
pot z czoła otarł blatem 

jak dobrze nie pozbywać się marzeń
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II.
za vitrínou vzpomínky
na pohádky z dětství
děvčátko se sirkami
nabízí oplzlosti
Princ Chuďas žehlí krabice
Jehlička kšeftuje se spodním prádlem
trpaslíci znásilňují sirotka Sněhurku
policajt udusil Malenku pytlem
Šípková Růženka si oblíbila majáky
Pinocchio se přetahuje s medvídky ušáky
Gerda pro Káje není vybíravá v hostech
na kmotry politiků křičí Kostěj
mlékař rozbije lahve během směny
těm ze třetí šichty
šílené se ve sklepě narodil chlapec – 
je postižený
venku zvrací pes
z nějaké šlichty
na podlaze po něm zbyly chcanky
černý běs se raduje
z nemotorné ochranky
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II.
za witryną wspomnienia 
bajek z dzieciństwa 
dziewczynka z zapałkami 
oferuje świństwa
Królewicz Żebrak pudła prasuje
herą Dratewka handluje 
krasnale gwałcą Sierotkę Marysię
gliniarz Calineczkę udusił ptysiem
Śpiąca Królewna 
gustuje w latarniach 
Pinokio z Uszatkiem się chajta 
Gerda dla Kaja 
w gościach nie przebiera
kwestarzom Kościej 
datki wydziera 
mleczarz tłucze butelki 
tym ze zmiany trzeciej
w piwnicznej izbie wariatka
powiła kalekie dziecię
wyje skopany pies
Mikołaj odlał się na trawnik
cieszy się czarny bies
z pokracznej gwardii 
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To, že nemohu spát, neznamená, že bych nemohl 
někomu popřát dobrou noc. Právě naopak!

D OBROU NO C 
VYVOLENÉMU NÁRODU

Dobrou noc. Dobrou noc, národe „vyvolený“.
Znovu jsi uvěřil, protože říkají, jak jsi skvělý.
Dobrou noc. Dobrou noc, každodenní šílenství.
Někdo ti jistě novou kládu rád strčí do cesty.

Lahve na stánku
A pak jízda na ráfku
Anténka na baretu
V kapse smyčka
Protože jsi už 
Známá lesbička
Vstupné stále není
Když nemáš tušení 
Ty moje zlato
Kolik si říct za to

Dobrou noc. Dobrou noc, národe „vyvolený“.
Jsi skvělý. Jsi skvělý. Jsi skvělý. 
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To, że ja spać nie mogę nie upoważnia mnie do 
nie życzenia dobrej nocy. Wręcz przeciwnie.

D OBR ANO C DL A 
WYBR ANEGO NARODU

Dobranoc. Dobranoc „wybrany” narodzie.
Znów wierzysz, bo mówią jest cacy.
Dobranoc. Dobranoc obłędy na co dzień.
Ktoś jutro ci nowe wyznaczy.

Przy budce butelka
A potem na obręcz
Z antenką beret
W kieszeni pętelka
Bo możesz już mieć
O wiele za wiele
Wejściówki wciąż nie ma
Bo nie masz pomysłu
Czym za nią zapłacić

Dobranoc. Dobranoc „wybrany” narodzie.
Jest cacy. Jest cacy. Jest cacy. 
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WOJCIECH OSSOLIŃSKI

Básník a satirik (* 13. 12. 1949 Prudnik). Žije v Prudniku. Svou 
poezii a fejetony uveřejnil na stránkách polských i zahraničních 
časopisů a  ukázky z  jeho literární tvorby byly odvysílány 
v polském rozhlase.
Získal střední technické vzdělání. Dlouhou dobu pracoval jako 
učitel. V  současnosti je v  důchodu, přesto organizačně velmi 
aktivní. Je mj. členem a vedoucím revizní komise Zemské rady 
pracovních sdružení tvůrců kultury (Krajova Rada Robotniczych 
Stowarzyszeń Twórców Kultury) ve Varšavě a předsedou RSTK 
opolského vojvody. Pečuje mj. o literární skupinu v Głuchołazích 
(vedoucí Literárního klubu), o  básnickou skupinu Sdružení 
pokládajících první slova (Stowarzyszenie Stawiaczy Słów 
Pierwszych) v  Prudniku a  vede Literární skupinu 3xZET při 
Prudnickém kulturním středisku. Člen Literárního klubu 
učitelů (Nauczycielski Klub Literacki) v Opolí. Organizuje mj. 
pravidelná literární setkání v Pedagogické knihovně v Prudniku. 
Za literární a kulturní činnost jej ministr kultury a národního 
dědictví Polska v  r. 2008 vyznamenal stříbrnou medailí 
„Zasloužilý o kulturu Gloria Artis“.
S úspěchem a se ctí se zúčastnil několika literárních soutěží.
Vydal sbírky veršů No właśnie („No právě“, 2000); I  co dalej 
(„A  co dál“, 2000); Zapiski człowieka pospolitego („Zápisky 
společenského člověka“, 2001); Na skrawkach papieru („Na 
kouscích papíru“, 2002; 2. vyd. 2003); Tulę się do słów („Choulím 
se do slov“, 2002; 2. vyd. 2003); Na krawędzi przyzwolenia („Na 
hranici souhlasu“, 2005); Zamieć („Vánice“, 2005); Podręcznik 
konserwacji wzruszeń („Příručka ke konzervaci dojetí“, 2008); 
Ważne staje się wszystko („Důležitým se stává vše“, 2008).
Svou tvorbou je zastoupen v básnických almanaších a antologiích 
Róża urody („Růže půvabu“, 1995); Porządkowanie marzeń 
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WOJCIECH OSSOLIŃSKI

Twórczość własna - poezja:
No właśnie 2000 r. I co dalej 2000 r. Zapiski człowieka pospolitego 
2001r. Na skrawkach papieru - skład 2002r.- real. 2003r. Tulę się 
do słów - skład 2002r - real. 2003r. Na krawędzi przyzwolenia 
2005r. Zamieć 2005r. Podręcznik konserwacji wzruszeń 2008r.

Redagowanie książek poetyckich: 
Przez sień - almanach poetycki grupy poetyckiej SSSP, Prudnik 
2000, Dotykanie świata - aut. Anna Starzyk, Głuchołazy 2001 
(wspólnie z Agnieszką Tomczyszyn - Harasymowicz), Prawo 
ciążenia - aut. Lech Kazimierz Izidor, Kluczbork 2001. Tańczę 
- aut. Piotr Myszyński, Biała 2001, Z wołaniem o miłość 
- almanach religijnej poezji dziecięcej, Moszczanka 2002, 
Malowanie wierszem - almanach poezji dziecięcej Głuchołaz, 
Głuchołazy 2002 (redakcja wspólnie z Agnieszką Tomczyszyn - 
Harasymowicz). ... Bo drogą Jesteś - almanach poezji religijnej, 
Moszczanka 2003, Czas w słowach zatrzymany - prezentacje 
poetyckie RSTK woj. opolskiego, Wrocław 2003, Z Maryją do 
Jezusa - almanach poezji religijnej, Moszczanka 2004, Ponad 
światem - arkusz poetycki aut. Natalia Wiewióra, Głuchołazy 
2004, Zwiastuny - arkusz poetycki Twórczego Koła Poetyckiego, 
Głuchołazy 2004, Na chwilę przed - Dziecięcy almanach 
poetycki TKP Głuchołazy, Głuchołazy 2006 (wspólnie z 
Agnieszką Tomczyszyn - Harasymowicz), Przechowalnia Uczuć 
- Głuchołazy 2006 (wspólnie z A. Tomczyszyn - Harasymowicz), 
Kiedy serce Syrokomli - aut. Bernadeta Korzeniewska, Chojnice 
2008, Ważne staje się wszystko - Antologia XXV - lecia RSTK 
Nysa, 2008r., Kręte ścieżki - aut. Andrzej Iwanowicz, Kraków 
2010. 
Współredakcja Głuchołaskich Zeszytów Literackich - wydania 
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(„Uspořádávání snění“, 1995); Smak soli („Chuť soli“, 1996); 
Ślady na ziemi („Stopy na zemi“, 1996); Dojrzewanie w miłości 
(„Dozrávání v lásce“, 1997); Zapis wyobraźni („Zápis fantazie“, 
1997); Prostowanie świata („Rovnání světa“, 1998); Asymetria 
słowa („Asymetrie slova“, 1999); Podglądanie świata („Prohlížení 
světa“, 2000); Z wołaniem o miłość („S voláním o lásku“, 2002); 
Bo drogą Jesteś („Protože jsi Cestou“, 2003); Czas w słowach 
zatrzymany („Čas zadržený ve slovech“, 2003); Z  Maryją do 
Jezusa („S Marií k Ježíši“, 2004); Światłem będący zanurzeni 
w światłości („Světlem ponoření do světlosti“, 2004); Tu się tylko 
gościem jest tam się do domu powraca („Tady jsme jenom hosty 
a tam se navracíme“, 2005); A duch wieje kędy chce („A duch 
vane, kam chce“, 2006); Przechowalnia uczuć („Úschovna 
pocitů“, 2006); Kiedy gwar miasta cichnie („Když tichne hluk 
města“, 2006); Wigilie słowa („Vánoční svátky slova“, 2007); 
Drogami znaczeń („Cestami významů“, 2008); Orzech („Ořech“, 
2009); Kolęda Bezdomnego („Koleda bezdomovce“, 2010); 
Świąteczne przesłania („Sváteční poselství“, 2011); Wiersze 
Pachnące Jedliną („Básně vonící jedlí“, 2011); Země žulových 
křížů II. (Ústí nad Labem, 2012).
Redigoval sbírky a  almanachy poezie: Przez sień – almanach 
poetycki grupy poetyckiej SSSP („Přes síň. Almanach literární 
skupiny Sdružení pokládajících první slova“, 2000); Piotr 
Myszyński – Tańczę („Tančím“, 2001); Lech Kazimierz Izidor 
– Prawo ciążenia („Zákon gravitace“, 2001); Z  wołaniem 
o miłość – almanach religijnej poezji dziecięcej („S voláním po 
lásce. Almanach dětské náboženské poezie“, 2002); Malowanie 
wierszem – almanach poezji dziecięcej Głuchołaz („Malování 
básní. Almanach dětské poezie z Głuchołaz“, redakce s Agnieszkou 
Harasymowiczovou, 2002); ...Bo drogą Jesteś – almanach poezji 
religijnej („Protože jsi Cestou. Almanach náboženské poezie“, 
Moszczanka 2003“); Czas w słowach zatrzymany – prezentacje 
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cykliczne.

Almanachy  i antologie: Róża Urody 1995, Porządkowanie 
marzeń 1995, Smak soli 1996, Ślady na ziemi 1996, Zapis wyobraźni 
1997, Dojrzewanie w miłości - Radom 1997, Prostowanie świata 
1998, Asymetria słowa - Głuchołazy 1999, Podglądanie świata 
2000, Z wołaniem o miłość - Moszczanka 2002, Bo drogą 
Jesteś - Moszczanka 2003, Czas w słowach zatrzymany - Nysa 
2003, Z Maryją do Jezusa - Moszczanka 2004, Światłem będący 
zanurzeni w światłości - Kraków 2004,Tu się tylko gościem jest 
tam się do domu powraca - Kraków 2005, A duch wieje kędy 
chce - Lublin 2006, Przechowalnia uczuć - Kraków 2006, Kiedy 
gwar miasta cichnie - Nyska Grupa literacka 2006, Wigilia słowa 
- Konfraternia Poetów - Kraków 2007, Drogami znaczeń - NKL 
Opole 2008, Ważne staje się wszystko - RSTK Opole 2008, 
Orzech - Almanach Poetycki - Nysa 2009, Kolęda Bezdomnego 
- Konfraternia Poetów - Kraków 2010, Ilu przyjaciół pozostało 
w wierszach - Kraków 2010, Antologia Świąteczne przesłania 
Konfraterni Poetów - Kraków 2011, Wiersze Pachnące Jedliną 
- Opole 2011, w języku czeskim Ziemia granitowych krzyży II - 
Usti nad Łabą 2012.

Współpraca i publikacje 
Publikacje: poezja i felietony w prasie krajowej i zagranicznej, 
również w radiowych audycjach literackich. 
Współpraca: realizacja małych form teatralnych. Promowanie 
w ww. mediach członków RSTK oraz Głuchołaskiego Klubu 
Ludzi Piszących. Promowanie młodzieżowych grup poetyckich 
w Brzegu (Międzynarodowy Najazd Poetów na Brzeg, „Syfon” - 
poetyckie spotkania młodych). Wieczory poetyckie w Kłodzku, 
Świdnicy, Nowej Rudzie Nysie, Prudniku, Bydgoszczy, w 
szpitalach i sanatoriach Głuchołaz. Prelekcje na warsztatach 
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poetyckie RSTK woj. opolskiego 2003 („Čas zastavený ve slovech. 
Básnické prezentace RSTK opolského vojvodství 2003“); Z Maryją 
do Jezusa – almanach poezji religijnej („S Marií k Ježíšovi. Almanach 
náboženské poezie“, Moszczanka 2004); Natalia Wiewióra – Ponad 
światem („Nad světem“, Głuchołazy 2004); Zwiastuny – arkusz 
poetycki Twórczego Koła Poetyckiego („Návěsy“, Głuchołazy 2004); 
Na chwię przed. Dziecięcy almanach poetycki TKP Głuchołazy 
(„Na chvíli před, Almanach dětské poezie TKP Głuchołazy“; spolu 
s Agnieszkou Harasymowiczovou, Głuchołazy 2006); Przechowalnia 
Uczuć („Úschovna pocitů“; společně s  Agnieszkou Tomczyszyn-
Harasymowiczovou, Głuchołazy 2006); Bernadeta Korzeniewska – 
Kiedy serce syrokomli („Kdy srdce syrokomlí“ [nepřeložitelná slovní 
hříčka – Władysław Syrokomla, 1823-1862, polský romantický 
básník nazývaný lyrikem venkova], Chojnice 2008); Andrzej 
Iwanowicz – Kręte ścieżki („Klikaté stezky“, Kraków 2010).
W. Ossoliński je redaktorem Głuchołaskich Zeszytów Literackich 
(„Głuchołazských literárních sešitů“). Ukázky z  jeho tvorby vyšly 
v časopise Hlava (Jeseník), Čas (Moravský Beroun) a v Krnovských 
listech v překladu Libora Martinka.
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poetyckich w Kobylnikach i Garbiczu.

Piastowane funkcje 
Członek - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Krajowej 
Federacji RSTK w Warszawie, opiekun grupy literackiej - Klub 
ludzi piszących w Głuchołazach, opiekun grupy poetyckiej SSSP, 
konsultant literacki grupy literackiej Zapis w Głuchołazach, 
organizator cyklicznych spotkań literackich przy Bibliotece 
Pedagogicznej w Prudniku, członek Nauczycielskiego Klubu 
Literackiego w Opolu, opiekun Twórczego Koła Poetyckiego w 
Głuchołazach (grupa dzieci i młodzieży). Realizator warsztatów 
literackich RSTK woj. opolskiego. Opiekun literacki Grupy 
Literackiej „3xzet” w Prudniku. Dwukrotnie Prezes RSTK woj. 
opolskiego.
 
W przygotowaniu: 
Wybór wierszy lirycznych Stanisławy Młyńczak. Twórczość 
własna: zbiory wierszy Kolcowisko oraz Olaboga.

Znaczące wyróżnienia: 
1. Medal Honorowy im. Jakuba Wojciechowskiego Za 
Zasługi Dla Kultury Robotniczej nadany przez kapitułę RSTK 
BYDGOSZCZ 2003r.
2. Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadany 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2008 r.
3. Nagroda Marszałka Woj. Opolskiego za zajęcie I - go miejsca 
w konkursie poetyckim „Krajobrazy słowa”.
4. I miejsce w konkursie satyrycznym „Opawski Kocioł Humoru” 
Głuchołazy 2007
5. II miejsce w konkursie poetyckim „Orzech” Nysa 2007
6. III miejsce w konkursie poetyckim „Orzech” Nysa 2008
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WOJCIECH OSSOLIŃSKI
Básník a satirik (* 13. 12. 1949 Prudnik). Žije v Prudniku. Svou
poezii a fejetony uveřejnil na stránkách polských i zahraničních

časopisů a ukázky z jeho literární tvorby byly odvysílány
v polském rozhlase.

WOJCIECH OSSOLIŃSKI
Poeta i satyryk (ur. 13. 12. 1949 Prudnik). Mieszka w Prudniku.

Swoją poezję i felietony publikował na łamach polskich 
i zagranicznych czasopism.Fragmenty jego twórczości 

prezentowane były w polskim radiu.
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