
XIV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Marii Komornickiej 
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka - KOZIENICE 2016 

Waldemar Konieczny - kategoria dorośli - poezja - wyróżnienie 
 

 

Szepty i oddechy 

 

Nocą. 

Niespiesznie, razem z księżycowym blaskiem, skradają się do 

snów. Obsiadają je obsydianową czernią 

i czekają na pierwsze myśli, których 

w białym świetle 

dnia nie wolno wymawiać. Po nitce wspomnień, pragnień 

w duch. Bezbronni, podatni na cios, 

w nieświadomości 

poddajemy się szeptom demonów. Rozum śpi. Oddechy 

wyrównują się jak szereg. W kleistej substancji, z której 

tkana noc, nie wiesz – wróg, przyjaciel. 

Nagie, mokre ciała splatają 

się z oddechami demonicznych ostryg, oślizgłe 

potwory szepczą lubieżne prawdy wprost w rdzeń kręgowy. 

Rozczulony nad samotnością i 

niewładnością. Wyjemy. Nie ma księżyca, więc wyjemy 

do wstającego słońca. Nienawiść żaru i 

uśmiechniętych przygłupich gąb tłumi w nas resztkę kogo? 

Czego? Człowieczeństwa? Czekamy z rozkoszą na 

słońca żar, by stopił nas w zapomniany popiół. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wyobrażenia nabyte 

 

Krawat. 

Twój znacznik. 

Wartość nabyta – mężczyzna biały, 

heteroseksualny, ba może 

nawet patriota. Ślicznie Piotruś 

prezentuje się w tym sweterku. Ślicznie Piotruś 

wygląda w garniturze. Nic nie drąży spokoju 

duszy sprzedawcy. Ma dumę, godność, wartość zna 

swoją, tak samo jak notowania giełdowe. I wie, 

za ile sprzedać piękne 

wizje we frankach szwajcarskich. Dumny 

i uczciwy obywatel 

Skończą się polisy, zmieni pracę, 

przejmie obóz koncentracyjny. 

I będzie tylko wykonywał 

rozkazy. Sumiennie. Czysto. W garniturze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Przychodzi znów 

 

Wyrzucili go 

z galerii handlowej, bo zbyt 

cuchnął. Ochroniarz dobrotliwie kazał mu się myć 

i skierował do przytułku. W noclegowni powiedzieli, że jest pijany. Poszedł. 

Siedzieliśmy pod mostem, piliśmy tanie wino, gdy woda skapywała z asfaltu. 

Wciąż twierdził, że wrócił odkupić nasze winy. Póki było 

wino, nie przejmował się tym, że mu nie wierzę. Potem 

powiedział, że 

musi biec i nieść słowo. 

Ostrzegałem go, żeby nie iść w tamto osiedle. Znalazłem go na śmietniku, 

z krwawiącym nosem i złamaną 

ręką. Podrzuciłem nieprzytomnego do szpitala. 

Rygle w psychiatryku 

Nie opuścił go do dnia sądu, mówili 

w piekle. Za bardzo 

śmierdział. 


