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KaEdyやnieporządekやbyłやusprawiedliwiony╇やjeEeliやprzekraczałや
samやsiebie╇やmoEeやprzezやzupełneやszaleństwoやmoEnaやbyłoやdojśćやdoや
jakiejśやmądrości╇やinnejやniEやta╇やktórejやsłabościąやjestやwłaśnieやsza-
leństwo╆

JulioやCortázar╇やGraやwやklasy

PoniewaEやnajwiększąやtragediąやczłowieka╇やbezやemfazyやiやpusz-
czaniaやoka╇やjestやnieやbycieやinnymやczłowiekiem╇やtylkoやsobą╆

Gutkowski╇やCięcia
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[Carmen i po włosach]

Pozostająやfakty╆
Hipoteka╇やcoやwaliやjakやkarateka╆やTrzystaやtysięcyやdoやspłaま

cenia╆やGdybyやprzyjrzećやsięやzややkalkulatorowąやlupąやpodanymや
wややumowieやmarEom╇やspreadom╇やsłowemやmatematycznemuや
rEnięciuやgołodupca╇やwychodziやprawieやdrugieやtyle╆やRozま
łoEoneやniewinnieやnaやdwadzieściaやpięćやlat╆やĆwierćやwieku‶や
WややtymやczasieやmoEeszやspłodzićやdziecko╇やwychowaćやje╇やposłaćや
naやstudia╇やwyprawićやmuやweseleやiややcieszyćやsięやprzyjściemや
naやświatやwnukaやwややdniuやspłatyやostatniejやraty╆やWięc╆╆╆やSpoま
kojnie╇やnieやrozpędzamやsię╇やnabrałemやdystansuやdoやsztuczekや
typuやpierwszeやzdanieやmaやwbićやczytelnikaやwややfotelやczyやcoま
kolwiek╇やnaやczymやsiedzi╇やłącznieやzややnaduEywanymやprzezや
pozornychやskandalistówやklozetem╆やPoniewaEやtoやdopieroや
początekやtejやhistoriiやzややczasówやgospodarczoまuczuciowegoや
zamętu╇やwięcやniechやprzynajmniejやniektóreやwydarzeniaやnaま
stępująやkonwencjonalnieやjednoやpoやdrugim╆
Zatem╈やwczorajやznówやtoやzrobił╆
Pewnieやdlatego╇やEeやodやpobytuやnaやRiwierzeやzamiastやstaleや

zastanawiaćやsięやnadやEyciemややむやpoやprostuやzacząłやEyć╆やZややograま
niczonąやodpowiedzialnościąやzaやswojeやczyny╇やnaやtyleやnaやile╇や
lepszeやtoやniEやnic╆
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AleやGutkowskiやtoやzrobił╆
Iややpewnieやdlatego╇やEeやgmachやkryjącyやwややsobieやpierwsząや

rozśpiewanąや scenęやRzeczpospolitejや Polskiej╇や salęやMoま
niuszkiやwややTeatrzeやNarodowym╇やnieやjestやportemやlotniczymや
iややprzyやwejściuやnieやmaやzainstalowanychやbramekやwyczuま
lonychやnaやintencjeやniegodziwychやzamachowców╆やToやtak╇や
jakbyやnaやdeptakuやprzedやwejściemやnaやstacjęやstołecznegoや
metraやpodrzucićやwypchanyやportfelやzややnaklejonąやEółtąやkarま
teczkąやPostまit╆

Przechodniu╇やnieやmówやnicやnikomu╇
jakやciやstaroEytnyやpoetaやzaleca╇
tylkoやruszやsiedzisko╇
podnieśやmnieやśmiało
iややnieやprzejmującやsięやpostronnymiやzazdrośnikami╇
włóEやdoやswojejやkieszeni╆

Wbrewやpozorom╇やwieluやchętnychやdwaやrazyやbyやsięやzaま
stanowiłoやprzedやchapnięciemやzdobyczy╇やwęszącやpodstępや
typuやukrytaやkameraや iや やkompromitacjaやaEやpoやgróbやnaや 
YouTubeやiややDailymotion╆やUploady╇やpodobnieやjakやrękopisy╇や
nieや płoną╇や nieや dilejtująや sięや samoczynnie╇や linkowaneや
kompulsywnieや gdzieや popadnie╇や byや trwaćや naやwiekiや
wiekówやamen╇やjakやprzesądyやtypuやczarnyやkotやczyやtrzyま
nastka╉やprzetrwająやprzewartościowaniaやwartości╇やcopaま
roletnieやmodernizacjeやWindowsaやiややinnowacjeやwややdizajnieや 
iPoda╆
WややNarodowymやnieやgroziłoやEadneやniebezpieczeństwo╇や

przebiegやprocesówやzwiązanychやzややwystawieniemやsztukiやbyłや
przewidywalnyやjakやdezaprobataやopozycjiやpodczasやdebatyや
nadやbudEetem╆
Wchodząやeleganccyやludzie╇やokazującやeleganckieやbilety╇や

eleganccyやbileterzyやeleganckoやprzytakują╇や zapraszającや
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eleganckoやdoやśrodka╇やeleganckieやszatniarkiやodbierająやeleま
ganckieやstrojeやwieczoroweやiややwieszająやnaやeleganckichやwieま
szakach╆やJakbyやktośやuwziąłやsięやiや やzapragnąłやzafundowaćや
miłośnikomやsztukiやzaawansowaneやefektyやspecjalneやpodやpoま
staciąやdupnięciaやbombyやdomowejやroboty╇やEadenやproblem╇や
dopnieやswegoやzaやpierwszymやpodejściem╇やporozpruwane╇や
zakrwawioneやfraki╇やsuknieやiややszaleやbędąやlatałyやelegancko╇や
Eeやhej╇やho╆
Gutkowskiやzrobiłやtoやdokładnieやwややchwiliやnajwiększegoや

uniesienia╇やwykorzystującやzgrabnie╇やniczymやwprawnyやkieま
szonkowiec╇やfabularnyやrozgardiasz╇やzamieszanieやiややpatroま
nująceやimやnapuszoneやemocje╆
Otoやchwilaやtegoやuniesienia╆やKilkadziesiątやosóbやpoprzeま

bieranychやwややpstrokateやszatyやhiszpańskichやchłopówやiややsołま
datów╇やwszyscyやmacho╇やdokazujeやnaやscenieやwystylizowanejや
wiernieやnaやsewilską╇やwczesnodziewiętnastowiecznąやgoま
spodę╆やKiedyやrozdarliやkilkuoktawoweやgardłaやnaやościeE╇やdoま
łączyłやdoやnichやtoreadorまmatador╆やJuEやpierwszymやwersemや
ariiやcisnąłやswójやmiaEdEącyやtenorやwややuszyやkorridowejやpubま
liczności╇やprzemieniającやskóręやbycząやwややludzką╇やaややludzkąや
wややgęsią╈

Toréador╇やenやgarde‶やToréador╇やToréador‶
Etやsongeやbien╇やoui╇やsongeやenやcombattant
Qu】unやœilやnoirやteやregarde╇
Etやqueやl】amourやt】attend╇
Toréador╇やL】amour╇やl】amourやt】attend

Nieやl‒amour╇やtylkoやdreszczやryzykaやczekałやnaやGutkowま
skiego╆やNieやczekał╇やdokonywałやsię╇やrozchodzącやsięやpoやnimや
jakやmuśnięcieやnastawionegoやnaやfullporaEenieやparalizatora╆や
Pamiętacieや tegoやnieszczęsnegoやPolakaやwykończonegoや
przezやkanadyjskichやpolicjantówやnaやlotniskuやwややVancouver╉や
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pięćdziesiątやtysięcyやwoltやwややEywąやtkankę╇やdopalaczやiややdoま
ciskaczやabsolutny╇やamfetaminaやiややminaやprzeciwpiechotnaや
wややjednym′
TakやmniejやwięcejやwyglądałやterazやGutkowski╇やchoćやtoやnieや

jemuやdziałaやsięやkrzywda╆
Bizetやzmarłやniedługoやpoやpremierzeやswojegoやarcydzieła╆や

Wややśladyやgenialnegoやkompozytoraやwybierałaやsięやwłaśnieやnaま
rzeczonaやGutkowskiego╈やkiedyやrobił╇やcoやrobił╇やonaやdociskałaや
prawąやdłoniąやokoliceやswojejやlewej╇やnabrzmiałejやstrachemや
piersi╇やpowstrzymującやrychłeやwypadnięcieやserca╆
Jejや blackmetaloweやwłosyや naや teや kilkanaścieや sekund╇や

podczasやktórychやGutkowskiやrobiłやswoje╇やtnąc╇やzgarniającや
iややchowając╇やumoczoneやzostałyやwややwybielaczuやnieukrywanejや
trwogi╆やBałaやsię╉やzwyczajnie╇やpoやkobiecemu╇やchoćやwややwersjiや
zaawansowanieやfeministycznej╇やczyliやpoやkobieま╇やleczやnieや
まcemu╇やczyli╈や╅AやweCやsięやstaryやopanuj╇やnieやtyśやtuやkrólemや
imprezy╇やoややnie╇やboやciやwalnęやpoやskroni╇やaEやzobaczysz╇やEeやnicや
nieやwidzisz╆╆╆を╆
Iややsłusznie╇やtenやjejやfacetやpokręconyやwややwersjiやhardやlightや

znówやsobieやpozwalał╇やnieやzwaEającやnaやuwagi╈やZnormalniej╇や
proszę╇やchoćやnaやchwilę╇やproszę╆
Nabrzmiałaやstrachemやpierśやoddałaやsięやmarzeniu╈やJestemや

świadkiemやnieやpodstępnegoやuczynku╇やaや やupragnionego╇や
odpręEającegoやprzyjemnieやmasaEu╆やNaやtęやdwuznacznąや
okolicznośćやzamerdałaやochoczoやsutkiemやpodやmalinowoま 
まśmietankowąやmiseczkąやstanikaや〉który╇やczującやsięやrozciągま
niętyやiやwypchanyやdoやgranicやmoEliwości╇やzacisnąłやdziarskoや
plastikoweやsprzączkiやiやpostanowiłやnieやdaćやsięやpiersiowemuや
rozpanoszeniu《╆
Blackmetaloweやwłosy╇やkonkretnieやwややkolorzeやprzesłaniaや

albumuやEvangelionや zespołuやBehemoth╇やprawie╇やprawieや
skwierczały╇やtakやsięやimやudzieliłoやrozgrzanieやskóryやpokryま
wającejやczaszkę╆
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Klaszczącaやwややciemnościach╇やorgazmującaやzややprzejęciaや
iや やestetycznegoやzachwytuやpublicznośćやむやeleganckieやpaま 
nieやiややpanowieやbliEejやsiedemdziesiątkiやniEやsześćdziesiątki╇や
kilkanaścieやpulchniutkichやzakonnic╇やpatykowate╇やbladoliceや
panienkiやzややelitarnej╇やprywatnejやszkołyやzaやkilkaやtysięcyやeuroや
zaやsemestr╇やzややwykładowymやbbcangielskimやiややjakやbyćやbogatąや
orazやzawszeやwykształconą╇やaややdoやtegoやpozostaćやnastawionąや
przyjaCnie╇やnajlepiejやbiseksualnie╇やdoやbliCnich╇やpozaやtymや
francuskiやkonsul╇やkochankaやfrancuskiegoやkonsula╇やdyま
rektorや francuskiegoやbanku╇やdwóchやkierownikówやfranま
cuskiegoやhipermarketu╇や trzechやagentówや francuskiegoや
wywiadu╇やpewnieやdoや tegoやkilkudziesięciuやniekwalifiま
kującychやsięやdoやjakiejśやprzeciętnejやzawodowejやfonoamaま
torówやむやtaやspijającaやzややustやtenoraやarięやpublicznośćやzagłuま
szałaやbrzmienieやnarzędziaやwややdłoniやGutkowskiego╇やktóreや
zlałoやsięやzややfletami╇やbębnamiやiややskrzypcamiやorkiestry╆
Ciach╇やciach╇やkolejnyやdoやkolekcji╆やIややdialogやniedialogowy╇や

dialogやumowny╇やnieやtaki╇やjakiやbyłやwややistocie╇やbezやakustycznejや
realizacji╇やwypowiadanyやbardziejやmyślamiやniEやruchamiや
ust╈
むや Dlaczegoやtoやrobisz′やむやzapytałaやnarzeczona╆やMiałaやdoや

Gutkowskiegoやsłuszneやpretensje╇やjawiłやsięやjejやjakoやpaskudnyや
chłopczyk╇やktóryやgdziekolwiekやsięやznajdzie╇やtamやzakładaや
swojeやprywatne╇やjednoosoboweやprzedszkoleやzややmerdającymや
obleśnieやsiusiakiemやnaやwierzchu╆
むや TakaやzややciebieやartystkaややむやkontratakowałやbezやrozdraEま

nieniaや zapytany╆や やむやNieやwidziszやmojegoや zamysłu′やNieや
chwytasz╇やcoやchcęやosiągnąć′
むや Co′
むや Znówやtoやpytanie╇やopuszczenieやpowiek╇やramion╇やtętnic╇や

nieやpowiemやczego╆
むや Boやnigdyやnaやnieやnieやodpowiedziałeś╆
むや Owszem╆
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むや Proszęやoややpowtórkę╇やalogicznaやjestem╆
むや Ileやrazyやmamやciやtłumaczyć╇やEeやtoやjestやmójやprojekt╆
むや Raczejやpsychopatia╆
むや Raczejやwizja╆
むや Proszę╇やtylkoやbezやszastaniaやbliskoznacznikamiややむやpoま

prosiła╆
Wyglądaliや przezabawnie╇や zaや kaEdymや razem╇や chcącや

wypowiedziećやswojąやkwestię╇やmusieliやzbliEyćやsięやdoやuchaや
partnera╇やjakbyやnaやzmianęやsięやwややnieやcałowali╆やJakやtyやmnie╇や
toやjaやciebie╇やjakやtyやmnie╇やtoやjaやciebie╆
むや Jesteśやuszczypliwa╆やRobiszやzdjęcia╆やToやzajęcieやbezま

pieczne╆やPrzychodzisz╇やustawiaszやsięやiや やokradaszやrzeczyま
wistośćやzややjejやwizerunku╆やOnaやnieやjestやświadomaやtego╇やcoや
wyczyniasz╆やJest╇やboやjest╆やTyやwyrywaszやzややniejやinteresująceや
cięやmięso╆やPoproszęやosiemdziesiątやdekaやwidokuやschodówや
plusやpięćやlatarniやwややśrodku╆やNiktやnieやprotestuje╆やPrzelatująceや
ptakiやwchodząやciやwややplan╇やjeやteEやkopiujesz╆やNieやmająやnicや
doやpowiedzenia╆やMogąやcoやnajwyEejやpodskoczyć╇やaややprzyま
najmniejやwzlecieć╆やJa╆╆╆やJaやstawiamやsobieやniecoやinneやpoま
przeczki╇やbardziejやspontaniczne╆
むや Lepsze╇やtak′
むや Wisienko╇やsłuchajやtoreadora╆
むや Wieszやco╇やGutkowski′
むや Co′
むや Mamやgoやwややotchłaniachやjelitaやgrubegoやbyka╆
むや Chybaやkrowy╆
むや WeCやsięやstuknij╆
Gutkowskiやnieやodpowiedział╆やNieやmiałやnaやtoやczasu╆やNaや

tyleやgoやrozproszyła╇やEeやtylkoやsobieやznanymやwysiłkiemやwoliや
powróciłやdoやrealizacjiやswojegoやzabiegu╆
PołoEyłやdłońやnaやdłoniやnarzeczonej╇やktórejやudałoやsięやpoま

wstrzymaćやrozdraEnioneやserceやprzedやsamobójcząやkataま
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pultą╇やchociaEやprzezやpalceやむやwskazującyやiややśrodkowyやむやwyま
stawałaやkońcówkaやlewejやkomory╉やskapywałoやzややniejやparęや
kropliやkrwi╇やaleやtoやbezやznaczenia╇やskoroやorganやnieやpadłやjejや
naやuda╇やnieやrozpłaszczyłやsięやserdecznie╆
Gutkowskiやschowałや rudąやzdobyczやdoやkieszonkiやkoま

szuli╆やNoEyczkiやukryłやwややdrugiejやkieszonce╆やNiktやnieやwiま
dział╆やWszyscyやpochłonięciやoperą╆やZaやchwilęやpojawiやsięやCyま
gankaやCarmen╉やzややpodekscytowanej╇やpobudzonejやczerwonąや
płachtąやpublicznościやzejdzieやstopniowoやnapięcie╇やaやnarzeま
czonaやpogodziやsięやprawdopodobnie╇やktóryやtoやjuE╇やstoやpiątyや
raz╇やzややwystępkiemやGutkowskiego╆
Tak╇やwłaśnieやtyluやśmiałychやcięćやdokonałやwややciemnośま

ciachやopery╇やteatrów╇やkinやiややsalやwidowiskowych╆やGdybyやtoや
przeliczyćやnaやbilety╆╆╆やPewnieやspotkaliścieやludziやpokazuま
jącychやwamやprzezroczysteやwazonyやwypełnioneやkorkamiや
odやwin╇やzややrozmysłemやotworzonych╇やrozlanychやiややwypitych╆や
Sąやdumniやnieやtylkoやzややkolekcji╇やwややpodtekścieやprosząやoややbieま
siadnyやkomplement╈やpięknie╇やpięknie╇やtościeや juEやnieCleや
smakowali╇やszacunek╇やzasługujecieやnaやmianoやtesterów╇や
przedやktórymiやchylimyやczoło╇やzややtychやkorkówやmoEnaやbyや
wybudowaćやjakąśやwieEęやczyやco╇やaややwy╇やwłaśnieやwy╇やzgroま
madziliścieやjeやwややtymやwazonie╉やmorzeやwina╇やoceanyやbiałoま 
まczerwone╇や jesteścieやniesamowici╆やPewnieや jednakやnieま
wieluやzややwasやspotkałoやludzi╇やktórzyやdoやpodobnegoやflakonuや
wrzucająやzamiastやkorkówやucięteやpodstępnieやkosmykiや
włosów╇やkobiecychやwłosów╆
Toやnieやtak╇やEeやupatrzonąやofiaręやpowłokiやEeńskiejやśledziłや

odやkasyやbiletowejやdoやmiejscaやnaやsali╇やzasiadałやzarazやzaや
niąやiや やgotowałやsięやdoやokradzeniaやjejやzや やpasemkaやwłosów╆や
Zdawałやsięやnaやprzypadek╆やAややkiedyやnieやgoniszやlosu╇やonやcięや
rozpieszcza╆やNarzeczonaやwypominałaやmu╇やEeやpopełniaや
tandetnąやsztukę╇やktórąやmoEnaやcoやnajwyEejやwystawićやnaや
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śmietniskuやzややnajbardziejやnieudanymiやinstalacjami╇やwyま
modzonymiやprzezやaspirująceやdoやmianaやartystycznychや
dusze╆
むや Podczasやgdyやtyやmaszやchybaやduszyskoややむやmówiła╆や やむや

Obrzydłeや duszysko╆や Pomyśl╇や aや やgdybyやmnieや ktośや takや
urządził′やCieszyłobyやcięやto′やNie╇やnoやwidzisz╆
むや Całeやszczęście╇やnikomuやnieやprzyjdzieやdoやgłowy╆╆╆
むや Pewnegoやdnia╇やgdyやznudziやciやsięやpolowanie╇やskierujeszや

noEyczkiやwややmojąやstronę╆
Gutkowskiやstukałやsięやwややgłowę╆やProszę╇やnieやmówやtak╇やtoや

naduEycie╆やCoやchcęやprzezやtoやosiągnąć′やNic╆やToやjestやwłaśnieや
mójやproblem╇やmamやpomysł╇や leczやnieやwiem╇や czemuやonや
słuEy╆
むや Poczekam╇やaEやwazonやwypełniやsięやpoやbrzegi╇やwtedyや

zrobięやmuやsesjęややむやzadrwiła╆
Narzeczonaやnieやpotrafiłaやwykrzyczeć╇や Eeやwcaleやnieや

uEalaや sięや nadや tymiや biednymiやkobietami╇や któreやpoやpoま
wrocieやzややfilmuやczyやspektakluやodkrywałyやpodczasやszczotま
kowania╇やEeやwややjednymやmiejscuやwłosyやsąやstanowczoやzaや
krótkie╆やZazdrościła╇やEeやGutkowskiやdotykaやich╇やoneやtegoや
nieやczują╇やaややjednakやichやdotyka╇やobcujeやzややnimi╇やpokręconyやfeま
tyszysta╇やktóryやwcaleやsięやtymやnieやpodnieca╉やot╇やtakieやhobby╇や
szkodliweやwややułamkuやprocentuやdlaやczyjejśやfryzury╇やjednaや
zややtychやmiejskichやlegendやoややsamozwańczymやfryzjerze╇やodま 
reagowującymやbrakやwarsztatuやnaやkimやpopadnie╆やGutま
kowskiやzarzekałやsię╇やEeやpewnegoやdniaやnapiszeやoややtymやsztukęや
teatralną╆やWidowniaやbędzieやmiałaやdwuznacznyやubaw╇やkoま
bietyやzamiastやklaskać╇やzacznąやodruchowoやodwracaćやsięやzaや
siebie╆╆╆
Gutkowski╇やbyやjąやudobruchać╇やzaproponowałやtęやsamąや

operacjęやnaやjejやwłosach╆やOdmówiła╆
むや Toやcięやnieやusatysfakcjonuje╆やDozwolone╇やprzewidyま



walne╆やMusiałbyśやwziąćやmnieやznienackaややむやzaproponowałaや
całkiemやprzytomnie╆や やむやKobiety╇や jakや juEやoddająやsięやwyま
stępkowi╇やrobiąやtoやzややwielkąやmiłością╆やZややoddaniem╆
Aややpotemやwróciliやdoやdomuやiややpogodziwszyやsięやjakoやtako╇や

poszliやspać╆やNieやmogliや inaczej╆やFanatycyやkłótniやkończąや
wややizolatkach╇やoni╇やzdajeやsię╇やnieやbyliやfanatykami╆
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