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Co może myśleć osioł w Andaluzji? 

W jaki może myśleć sposób? Co może my

śleć tramwaj w Andaluzji? 

Patrzeć, jak bydlę wierzganiem oga

nia się od kundli, słuchać wrzasków małpy, 

widzieć ogary uwieszone na uszach i kar

ku kuca, to doprawdy bardzo śmieszne. 

Osioł Sancza zaparkowany przed spekta

klem przed Teatrem Powszechnym właśnie 

został otoczony przez dzieci na co dzień 

róże więdnqce sprzedajqce w knajpach. 

Wsadzajq mu one kolczaste łodygi w za

dek oraz w oczy. Potem jeszcze w uszy 

i jeszcze raz w oczy, aż do oślepienia oczu 

całkiem. W końcu ślepego osła przywiqzu

jq do słupa i, mimo jego wyraźnego sprze

ciwu, okładajq go tymi łodygami, aż krew 

mu cieknie po starym szarym grzbiecie. Aż 

odpada mu ogon i język wypada. Bo też 

dzieci jako żywo nie mogq znieść widoku 

osła. Bardzo to paskudna i dzika bestia. 

Sanczo pojawia się za późno. Mimo 

to gorliwość osła pochłania go. Sporzqdza 

sobie bicz ze sznurków i przepędza wszyst

kich z parkingu, rozrzuca róże i drobne 

monety, a dzieci wywraca. Do tych z nich 

zaś, którzy sprzedawali róże, rzecze mniej 

więcej tak: Posprzqtajcie to i spierdalać mi 

stqd! Dzieci spierdalajq. Saczo pochyla się 

nad osiołkiem. Sanczo wymiotuje. Osiołek 

nic nie mówi. Osiołek nawet nie płacze. 

Sanczo wyjmuje z kieszeni czarnego lśniq

cego glocka. Sanczo strzela bo chce dobić 

osła. Sanczo trafia sobie w stopę. San

czo się śmieje i nie może przestać. Sanczo 

strzela po raz drugi. Sanczo trafia gdzie 

trzeba. W końcu zostawia osła w spokoju 

i odchodzi w stronę zachodzqcego słońca. 

Rozpływa się w ustach słońca, na oczach 

dzieci, w przepoconej dłoni. 

Mateusz Pakuła 



Dopóki Don Kiszot pragnie zaczarować rzeczywisty świat w świat możliwy, wy

śniony, świat iluzji, jest tylko głupcem i może głupcem szczęśliwym. Jest może głupcem 

szlachetnym, gdy zamierza czarami wszczepić światu określony ideał. Ale gdy zaczyna 

bez określonego ideału, bez określonej wyśnionej przemiany świata tylko samego siebie 

przemieniać w jakqś czystq możliwość, którq mógłby być, wówczas jest jedynie „bła

zeńskim fantastq", w dodatku fantastq oportunistycznym, który chce unicestwić swojq 

egzystencję - by żyć lepiej. 

Albowiem możliwości bycia kimś innym, niż się jest, sq nieskończone. Gdy raz 

powiedziało się „nie" samemu sobie, nie można już dokonać wyboru. Można tylko za

wsze i w każdej chwili być kim innym, niż się jest. Nigdy nie obstawać przy sobie, stać się 

giętkim - wszystko, byle tylko nie być sobq. Potrzeba do tego nieludzkiej czujności, nie 

wolno się zdradzić, trzeba wszystko przemilczać, nie majqc przecież żadnej określonej 

tajemnicy, której można by się trzymać. ( ... ) 

Hannah Arendt 

Centrum metropolii. Wyjście z podziemnego przejścia na skrzyżowanie jakiejś ar

terii z alejq imienia generała. Wszystko płynie. Zatrzymuje się przy czerwonym świetle. 

Ruch rwany. Ludzie. Czekajq na chwilę, gdy rzucq się do przodu, w wyrqbane zielonym 

światłem przejście. Godzina 1 8. Migocq neony. Mgła i chmury otuliły ostatnie piętra 

wieżowców, drapacze chmur i secesyjny hotel. Kiosk z gazetami, papierosami, prezer

watywami i gumq. Policja czuwa nad bezpieczeństwem. ( ... ) 

W ostatniej chwili jakiś chłopak wskoczył do odjeżdżajqcego tramwaju. Ubrany 

był w wojskowq zielonq kurtkę i dżinsy. Na zielonym chlebaku namalował twarz Guevary 

i napisał hasło „Fuck the War". ( ... ) Na białym pasie dzielqcym jezdnię leży przejechany 

żółty pies. 

Helmut Kajzar 

Kiedy Dulcynea powtarzała, że „może się poszturchać", tak zajęła się mówie

niem (dla niej to nie jest taka czynność jak dla każdego lekka łatwa i przyjemna, że 

słowa wypadajq jedno po drugim, nie, dla niej to czynność trudna, wymagajqca), że 

nie zauważyła, jak Don Kiszot powoli zsuwał się po ścianie wanny i powoli zanurzała 

się jego głowa, w tym momencie Dulcynea powtarzała „co go mam na myśli", kiedy 

zanurzyło się jego czoło i kolejne zmarszczki. Wcale nie słyszał już nic więcej poza 

śpiewem delfinów i szumem muszli. A on był już pod wodq. Pod, znaczy na dole. Tam, 

gdzie słychać. I jak ona wypowiedziała już wszystkie te słowa i zauważyła, że on nie 

ma nic w portfelu, to wtedy zaczęła patrzeć na niego pod tq wodq. Na to ciało. Na 

to ciało w wodzie. Całkowicie już zanurzone. Zapatrzyła się w niego tak, bo może 

zdawało jej się, ale jakby coś jej przypomniało, a może po prostu wydawało jej się, 

że trochę się do niej uśmiecha. I jakoś przypomniało jej się kqpanie w wakacje. Jezio

ro gdzieś w lasach. To było dziwne, bo normalnie nie pamiętała, że tam była, może 

wcale tam nie była, może to było wspomnienie kogoś innego. Czy to ważne, było 

tak realne, jak jej własne. Więc wzięła sobie. I tam była. W wakacjach. Kiedy woda 

przelewała się już, zaczęła wylewać się z wanny. Dużo wody się wylało. Don Kiszot 

był już od paru minut pod wodq. Weszła tam, chciała go wyciqgnqć. Ale ciało jakby 

namokło i ważyło teraz sto razy więcej. Nie do podźwignięcia, chociaż zapierała się 

nogami i ciqgnęła z całej siły. Zaczęła się drzeć. Po Lol i po Sancza. Cholera, niech 

jej ktoś pomoże. On tu zszedł na zawał w tej wodzie. Nie rusza się. Zaczyna go bić 

po twarzy, szarpie nim. I on nic. Znów się jej wymsknqł z rqk. Przechwycił go Sanczo. 

Wyciqgnqł. Lol stała z małq i patrzyły. Więc stały tak, jak skamieniałe najpierw. Bo 

on nie żył. I patrzyły na to ciało. I nie wiedziały co teraz. 

Tytuł (niewpisany wcześniej, żeby było zaskoczenie podczas czytania): Kiedy 

Don Kiszot umiera w wannie, a Dulcynea go ratuje. 

Aleksandra Krzaklewska 


