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znicz 
 
 
mój dziadek od roku sypia gdzie indziej. 
dostał nowe miejsce obok kościoła. 
teraz głębiej i częściej dotyka snu. 
nad nim kiczowate głowy sztucznych kwiatów 
zamiast głów ludzi. podjeżdżamy bliżej  
żeby wreszcie to zmienid. w samochodzie mój tata 
mówi żebym jeszcze zaczekał bo nie wiadomo 
czy znajdziemy znicz. jeśli nie to przecież 
nie mamy z czym pójśd. on szuka w bagażniku. 
ja szukam w sobie. obaj znajdujemy. 
dziwię się. coś jednak nas łączy. 
jemu brakuje jeszcze tylko zapałek. 
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jezus żyje, ja jestem martwy 
 
 
armia nieugiętych staruszek atakuje drzwi 
autobusu. siedzenia są z góry skazane na  
natrętne pieszczoty ich szerokich tyłków. 
jedna znów nie zdążyła i wzrokiem próbuje 
wyssad spod okna gówniarza, który walczy 
z resztkami wyrzutów sumienia. wygrywa 
przez nokaut. ja stoję, ale wciąż 
zastanawiam się tak naprawdę na czym. 
niby przypadkiem ocieram się o sweter 
landrynkowatej blondynki i próbuję 
bez trzymania pójśd na całośd. wyciągam  
oczy, strzelam do pierwszej lepszej 
z naprzeciwka. przystanek jest jak znak 
zapytania. ona odwraca się tyłem,  
wysiada. czytam naszywkę na jej plecaku: 
"Jezus żyje". jadę dalej martwy bardziej 
niż kiedykolwiek. 

 
 
 
 



                     Wojciech Brzoska: TESCO JEST WSZĘDZIE            | 9 

 

 

niebo nad Sosnowcem 
 
 
to spotkanie po latach, po czyjejś 
śmierci. stoją tuż pod oknem na 
przeszłośd, na krawędzi schodów. 
ona w zwiewnej zielonej sukience, 
 
on w błękitnej koszuli. 
jest niedziela, druga połowa lipca. 
od pół godziny rozmawiają na stojąco 
na krawędzi zdao, nie szukając nawet 
 
ławki. na wszelki wypadek wolą byd bliżej 
poręczy, bo on wciąż w drodze do niej, 
ona jeszcze w drodze z kościoła. 
święta zieleo na tle zielonego trawnika, 
 
już rozgrzeszona z całego tygodnia. 
niby spokojna z tą komunią w żołądku, 
a przecież znów marszczy czoło, nerwowo 
się uśmiecha. zwiędnięty anioł w kolorze 
 
 
 



                     Wojciech Brzoska: TESCO JEST WSZĘDZIE            | 10 

 

nieba nad Sosnowcem, więc jednak wrócił tu 
dla niej, nie zdążył jeszcze nawet się przebrad 
w ziemskie ubranie. druga połowa się kooczy, 
niczego dobrego się nie spodziewa. 
 
niebieska plamka na szarym betonie chodnika 
zmniejsza się, anioł odchodzi 
i znika. 
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annie leibovitz fotografuje niebo 
dla susan sontag 
 
 
umierasz w moim locie. 
nie zdążę pokazad ci chmur, 
które właśnie dla ciebie robię 
jak watę cukrową. 
 
odfruwasz, kiedy ja ląduję. 
 
twoja twarz jest wąwozem, 
w którym chciałabym się schronid 
jak w potrzasku migawki. 
 
jak w stopklatce. 
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tesco jest wszędzie 
 
 
dzisiaj ulepili większego i ładniejszego 
boga niż 
do tej pory. 
 
tuż obok tesco. 
 
będzie go widad z bliska 
i daleka. 
 
nawet z odległości 
czterdziestu kilometrów. 
 
od dzisiaj każdy mieszkaniec 
będzie robił tylko przemyślane 
zakupy, a wózek parkował 
w wyznaczonym miejscu. 
 
wraz z nowym bogiem  pojawią się 
nowe pytania: 
czy chrystusowi aby nic nie odpadnie, 
a może właśnie czegoś mu przybędzie? 
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którędy najlepiej będzie do niego dotrzed, 
tak, żeby znaleźd się pod nim, 
jednocześnie patrząc na niego 
z góry? 
 
i czy nie pojawi się czasem 
jakaś konkurencja? 
 
wszyscy pewni są tylko jednego: 
 
skoro  
 
tesco jest wszędzie 
i bóg jest wszędzie. 
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