


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

JAŚ KAPELA

Wybór wierszy
To jednak jest już wojna
ze zbioru Prolog: wo na

To nie miała być wo na,
tylko przy acielska inkorporac a,

Wo na, Prawo,
Bezpieczeństwo, Przemoc

ale ednak est.
Wo na.

Nikt nie wita kwiatami.
Solą tylko w oczy.
Przy aciółka nada e ze schronu w Kĳowie.
Pisze, że musimy zmusić NATO do zamknięcia nieba.
Jak zamknąć niebo?
Ustawą!

Nie znam nikogo z NATO, ale
wrzucam memy na Instagrama i tagu ę
organizac ę sto ącą na straży porządku na świecie.
«Słyszeliście, że w Kĳowie Ruscy mordu ą rakietami cywilów i ǳieci?»

Nawet nie odczytali.

To eszcze nie est wo na?
To eszcze nie czas na wo nę?
To czemu mam w domu uchodźców?

Wo na uż est.
Wo na est zawsze.
Ale ostatnio trochę akby bliże ,
więc szybko umawiam się na liczne randki.

Wyłącznie z posiadaczkami paszportu UE,
uprzeǳa ąc wasze obawy,
wy, marzący o przemocy, pierdoleni rasiści.
Na prawie żadną nie idę.

Nagle okazało się,
że możemy pomóc  milionom uchodźców,
a co drugi zna omy ma dla nich wolne mieszkania.
Oczywiście pod warunkiem, że ich skóra ma odpowiedni pigment.
Jest wo na, oni tam umiera ą,
a niektórzy ciągle uważa ą,
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że granice nasze empatii powinny wyznaczać kolory.
Ta wo na eszcze potrwa
i nie skończy się dobrze.
Ale może eszcze zdążę
kogoś pokochać
i pobić kilku faszystów.

Światło
ze zbioru Prolog: wo na

Zapalam światło na ganku,
akbym na kogoś czekał.

Światło, Dom, Opieka

Jakbym chciał komuś pokazać,
że ciągle ży ę i czekam,
aż pogoǳę się ze sobą i swo ą samotnością.
Zapalam światło ak mó o ciec,
gdy czekał, aż ǳieci wrócą do domu.
Choć nie mam ǳieci i nie zamierzam,
to zapalam światło na ganku,
bo może ktoś się z awi.
Może nawet ǳieci.
Może będą chciały selfie,
a może ukryć się przed wo ną.

Jeszcze jeden wiersz o wojnie
ze zbioru Prolog: wo na

Wo na to rośliny,
które zostały w mieszkaniu Ani w Kĳowie
i nie ma kto ich podlewać.

Wo na, Rośliny, Opieka

Było kiedyś takie miasto Mariupol.
Wcześnie a też o nim nie słyszałem,

Miasto, Katastrofa, Sława

a teraz zostały z niego tylko ruiny.
Dobrze wiem, ak to est, gdy sta esz się znany
z tego, że zostałeś roz echany.
Bogu ǳięki, że nie rakietami
powietrze-ziemia.
Ale czemu słychać syreny?

Oddycha !

Czy kwiaty przetrwa ą wo nę?
Przy aciółka zbudowała spec alne
konstrukc e irygacy ne.
Czy mama pó ǳie e podlać?
Czy musimy spytać Putina?
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Co cię nie zabĳe,
zostanie z tobą na zawsze.

Cierpienie, Śmierć

Zszarga ci nerwy i połamie serce.
Bęǳie cię dręczyć nocami
i zmuszać do płaczu w na mnie odpowiednich momentach.
Twó ból nie minie.
Co cię nie zabĳe, zrobi z ciebie zombi,
trzęsącą się galaretę, w pościgu na luǳi,
którzy nie będą przed tobą spierdalali.

Czy nie lepie byłoby umrzeć,
czy nie byłoby lepie dać się zabić?
Czy lepie płynąć przez ten ocean łez?
Na składaku z połamanego serducha
i pogruchotanych wartości
mam po echać na wo nę?
Nigdy za tym nie głosowałem,
a eśli prosiłem, to tylko w żartach.
Ostatnio ednak żarty zbyt często sta ą się rzeczywistością.
Na szczęście ciągle wolno
śmiać się i marzyć
o płonących ruskich czołgach.

Mama Ani poszła podlać kwiaty,
dęby na balkonie trzyma ą się mocno.

Kolęda graniczna
ze zbioru Prolog: wo na

Przybieżeli do Usnarza żołnierze¹,
walą ǳielnie armatkami na płocie.

Sprawiedliwość, Państwo,
Prawo, Właǳa, Żołnierz,
ǲiecko, Współczucie

Wała praworządności,
wała sprawiedliwości,
a ǳieci do lasu!

Pushbackować imigrantów w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże!

Wała praworządności,
wała sprawiedliwości,
a ǳieci do lasu!

Mariusz Błaszczak sam ogłosił te ǳiwy,
których oni nie słyszeli, bo martwi.

Wała praworządności,
wała sprawiedliwości,
a ǳieci do lasu!

¹Kolęda graniczna — as.kapela, Kolęda graniczna, TikTok, ..,
https://vm.tiktok.com/ZMLxLbnXq/ [dostęp: ..]. [przypis autorski]
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Jak zostałem wojownikiemMDMA
Czy oddam pieniąǳe na cele charytatywne? Oczywiście,
że nie.
Sam estem celem charytatywnym.
Jakbyście nie wieǳieli,
akbyście nie czytali komentarzy,
w których umiarkowanie uprze mi internauci łaskawie zachęcali,
żeby wysyłać mi esemesy o treści „POMAGAM”,
choć wcale nie chcieli mi pomóc.

Chcieli mnie zranić.
Bo wiǳieli, ak dostawałem wpierdol

Walka, Przemoc, Słowo

i nie potrafiłem się obronić,
więc postanowili skorzystać z okaz i
i dorzucić swo e trzy klapsy.
Chcieli, żebym wieǳiał, aki estem z ebany.
Tak barǳo z ebany,
że aż muszą mi o tym napisać.
W prywatne wiadomości.
Bo może nie wiem.
(Niektórzy nawet nagrali piosenki).
ǲięku ę!
Teraz uż wiem, że estem śmieciem.
Śmieciem się uroǳiłem
i śmieciem umrę.
Przegram, nawet eśli wygram.

Wszystkim internautom chciałbym serdecznie poǳiękować
za propozyc e wsparcia.
ǲięki, ǳięki, ǳięki,
a skoro pytacie, to nie,
nadal nie planu ę się zabić,
a na aborc ę estem za stary.

Ale pragnę zadać wam edno pytanie:
Kiedy ostatnio nienawiǳiliście samych siebie?
Nigdy? Nie? Na pewno nie?
Trochę wam nie wierzę.

Wiǳiałem was w internecie.
Czytałem, co wypisywaliście w komentarzach
pod filmikiem streamera komentu ącego youtubera
ogląda ącego Hejt Park z Jasiem Kapelą.
«Ty debilu, czemu nie możesz zabrać się do prawǳiwe pracy?»
«Ty kurwo ebana w dupę, żebyś zdechł i się kutasem własnym zadławił».

«Ale ty gówno esteś. Serio. Jesteś nikim. Parchu».
«Memy nie ogarnia ą two ego idiotyzmu».
«Nazywanie Jasia niepełnosprawnym est obelgą dla niepełnosprawnych».
Czy tak piszą mężczyźni zadowoleni z życia i kocha ący siebie?
Może słabo znam się na filozofii, życiu i występowaniu w telewiz i,
ale o braku miłości własne trochę ednak wiem.
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Na pewno nikt wam nigdy nie powieǳiał, że wami garǳi?
Na pewno nie był to wasz o ciec?
Na pewno nie XD.

Ale wyobraźcie sobie przez chwilę, że wasz roǳony o ciec,
ten, który was spłoǳił i sprowaǳił na świat,

O ciec

mówi wam, acy esteście słabi,
zamiast was przytulić.
Kiedy nie umiecie sobie z czymś poraǳić
i wiecie, że esteście słabi
i że on na pewno nigdy nie był,
i dobrze wie, ak to zrobić.

Bo w ogóle wie, ak zrobić wszystko.
Jak wszystko robić.
Czego zresztą nie wahał się wam powieǳieć,
żebyście wieǳieli, acy esteście żałośni,
ak wonie ecie zaschniętym pierdem.
Myślicie, że wasz o ciec nigdy tak o was nie myślał?
To nie macie rac i!
Powieǳiała mi to wasza matka, kiedy ą ruchałem.

Żartowałem. Nie znam wasze matki.
Z pewnością est wspaniałą kobietą,
skoro wychowała was do czytania nowoczesne poez i.

Żart ten dedyku ę wszystkim internautom,
którzy wykonu ą tak pożyteczne prace
i czu ą się tak potrzebni,
że muszą wchoǳić do internetu,
aby obcym luǳiom pisać na privie,
acy są z ebani.
Ale nie martwcie się.
Grunt to mieć marzenia.
Na pewno kiedyś wszystko wam się uda!
Zapracu ecie. Zarobicie. Zapunktu ecie!
Kobiety będą was kochać, a mężczyźni poǳiwiać.

Żartowałem. Przecież wy tylko z kanapy oglądacie ten mecz.
Nigdy nic nie wygracie.
A wasza kanapa nie est nawet wegańska.

Skąd we mnie tyle niechęci dla zwykłych luǳi pracy,
fanów proste rozrywki, internetowych komentatorów?
Skąd tyle pogardy?

Z pewnością nie wszyscy są tacy nieszczęśliwi,
żeby musieć obrażać innych.
Wiem o tym, ale w to nie wierzę.

Nienawiść

Wiǳę kohorty sustrowanych mężczyzn,
którym braku e miłości,
którzy nie zna ą inne drogi
niż droga wo ownika w social mediach,
hordy stróżów zdrowego rozsądku,
plutony samozwańczych psychiatrów,
zwarte odǳiały luǳi, którzy wieǳą, co i ak,
i nie zawaha ą się ci tego powieǳieć,
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debilu, żebyś nie był debilem
i więce się nie ośmieszał.

Śmieszny esteś, wiesz,
myśląc, że eśli ich posłuchasz,
to przestaniesz być śmieszny.
I co, eśli przestaniesz być śmieszny?
Czy nie staniesz się wtedy zwycza nym nikim?

Bycie wiǳianym oznacza ryzyko, że bęǳiesz zobaczony,
i niektórzy nie zawaha ą się powieǳieć ci,
aki esteś obleśny.
Zbyt obleśny, żeby cię zgwałcić,
podobnie zresztą ak two a ǳiewczyna,
które nie zgwałciliby nawet kĳem.
Tacy są łaskawi,
że gwałcą tylko krowy na fermach przemysłowych.
Tacy odważni,
że nawet do tego oddelegowu ą innych.

Kiedy przy dą podpalić dom,
ten, w którym prowaǳisz
ednoosobową ǳiałalność gospodarczą.
Kiedy rzucą przed siebie grom,
że ma znacznie więce metrów kwadratowych,
niż powinien mieć, według słów mo ego felietonu
pod tytułem Już czas na obowiązkowy weganizm, mniejsze mieszkania i zakaz latania,
to nie pomoże tłumaczenie, że to metafora.

«Metafora? Ty, kurwa, durniu.
Jakie, kurwa, pieniąǳe na kulturę, baranie ebany,
mordo, ten materiał to twó pogrzeb,
chu u głupi, bo gówno wiesz,
chu a się znasz i się wypowiadasz,
ZAMKNĲ, KURWA, MORDĘ»

Halo, ale to ty ǳwonisz.

Ciekawe, że internauci często zwraca ą mi uwagę,
żebym nie brał narkotyków,
bo mnie zmiotą z planszy,
ale nigdy nie tłumaczą, co to za gra
i gǳie est ta plansza.
Ciekawe. Może sami nie wieǳą?

Czy plansza spłonie, zanim zdołam wytłumaczyć,
że nie ma etyczne konsumpc i w kapitalizmie kognitywnym,

Obraz świata, Idealista,
Upadek, Koniec świata

konieczny postwzrost nie musi oznaczać upadku społecznego,
a wręcz przeciwnie, skierowanie się cywilizac i
ku barǳie odnawialnym zasobom,
ak miłość, przy aźń, poez a, muzyka, pantomima.

Czy zdążę wytłumaczyć, że aby określić
optymalną liczbę metrów kwadratowych na człowieka,
potrzeba dalszych badań,
a ǳiś ambitnym planem
wyda e się nawet zwiększenie podatku
od posiadanych gruntów albo nieruchomości.
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Tymczasem dobrze wiemy, że posiadanie
kapitału da e większy zwrot niż na cięższa harówa.

Czy internauci będą chcieli wysłuchać wykładu
o gospodarce cyrkularne , o obiegu zamkniętym?
Czy będą woleli oglądać celebrytów le ących się po mordach,
uprawia ących seks i kręcących dramy?

Jest uż za późno, żeby się udało
zatrzymać tę rozpęǳoną machinę
konsumpc i i zniszczenia.
Czy nie est za późno?

Tańczę mó danse macabre
na zgliszczach cywilizac i,
która eszcze nie wie, że upadła,
ale niektórzy uż przeczuwa ą.

Pół kurwy, pół cwela,
ćwiarteczka menela,
cały Jaś Kapela.

Zawsze trochę marzyłem, że kiedyś mi się uda
zmonetyzować wszystkie krzywdy, które mnie spotkały,

Krzywda, Walka

które spotkały ǳiewczyny, które kochałem,
które spotyka ą mnie od ǳiewczyn, które kochałem,
ale przecież nie będę bił ǳiewczyn,
a homofoba mogę.

A co z tymi krzywdami, które sam wyrząǳiłem?
A nic, za te krzywdy
spuści mi wpierdol ktoś inny.
Zapewne akiś porządny katolik i dobry obywatel,
zapewne w obronie honoru narodu polskiego
i dobrego imienia świętego Jana Pawła II.

Dlatego piszę wiersze, dlatego idę walczyć,
bo eszcze mogę.
A kto wie, ak długo eszcze będę mógł
szkalować na mediach społecznościowych
większości seksualne i etniczne?
Jak długo można obrażać Polaków?
Jak wiele razy bęǳie trzeba dać mi w ry ,
żebym się nauczył
milczeć i przestał pisać wiersze?

Mówiliście, że nie chcecie czytać mo e poez i.
Mówiliście, żebym znalazł sobie lepszą pracę.
Przemyślałem, zrozumiałem, znalazłem.
Zostałem eak fighterem.

Prosicie, bym milczał,
ale chcecie więce .
Nie chcecie tego słyszeć,
lecz nie wyłączacie.
Nie chcecie tego wiǳieć,
ale oglądacie.
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Chcecie, żebym zniknął,
ale nie możecie przestać
patrzeć,
ak przewracam się w grobie.
Antyfani antycelebryty,
buǳiciela żenady.
Znów bęǳie trzeba się za niego wstyǳić. Wstyd
Bo to wstyd z tym Kapelą,
wstyd za Kapelę,
wstyd obok Kapeli,
wstyd przy Kapeli,
wstyd przed Kapelą
i wstyd za Kapelą.
Wstyd, wstyd, wstyd,
a czemu on się nie wstyǳi?
Czemu mu niewstyd?
Nam wstyd, że mu niewstyd.

Zostałeś ukarany nie po to, aby żyć.
Mamy mało czasu, trzeba dać świadectwo,

Idealista, Kara

aką esteś spierdoliną umysłową.
Chu , nie poeta.
Pizda, nie poemat.
Gówno zamiast głowy.
Morda, nie szklanka.
Co takiego zrobiłem?
Za co spotyka mnie kara?
Powtarza :
nie spełniłeś oczekiwań,
zawiodłeś marzenia,
skompromitowałeś idee.

(Czy ideę można obrazić? Czy ucieknie z płaczem? Czy zrobi e się przykro?)

Nie sie e, nie orze, a chciałby zbierać owoce
z dochodu naszego podstawowego,
z krwawicy nasze coǳienne .
Dlaczego on tak może, że nie orze,
a zbiera? Niech zbiera nienawiść,
niech słuszny gniew zbiera.
To edyne, co dostanie od nas za darmo.

Cała lewica płacze, gdy na ciebie patrzy,
choć po prawǳie żadna z ciebie lewica.
Neoliberał, kapitalista, łamistra k, samiec beta.
Możesz wy ąć słomę z butów,
ale klasizmu z paniczyka nie usuniesz.

Choćbym miał skończyć ak Popiełuszko,
zła się nie ulęknę,
a każdy mó przeciwnik przed komunistycznym panem klęknie.
Wstyǳiłem się, ak byłem mały.
Teraz będę płakał tak długo,
aż wszystkim zrobi się smutno,
a na całym świecie zapanu e wegański komunizm.
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He t polski.
Herb Polski.

Polska, Polak, Buntownik

Kto ty esteś?
Debil śmiały.
Jaki znak twó ?
Bro ler².
Gǳie ty mieszkasz?
W domu starych.
W akim kra u?
W Cebulandii.
Czym cebula est dla ciebie?
Mą o czyzną.
Czym zdobyta?
Krwią i blizną.
Czy ą kochasz?
Kocham szczerze.
A w co wierzysz?
W nic nie wierzę.

Czasami mam się całkiem dobrze,
a potem wchoǳę na Twittera.
Nie ma naǳiei.
Są tylko ruskie boty, paladyni prawdy,
które nie chcesz przy ąć,
orka na ugorze i halucynac e od propagandy.
Od razu sięgam po proctohemolan.
Ale dupa nie przesta e boleć
eszcze przez długie goǳiny.

Oni eszcze nie wieǳą, aką estem wegańską bestią
ani że mó pies pożera takich na śniadanie.
Oni eszcze nie wieǳą,
aki ze mnie don anusito, pogromca kapitalistów,
poskramiacz wielbicieli przemocy,
gorszy niż Lenin, Stalin i Mao,
bo wegański, kulturalny i sympatyczny.

Nie wstyǳi się swoich emoc i
i stara się e lepie rozumieć,
ǳięki czemu prawie uż wie,
gǳie was mieć w dupie.

Mefedronowy strażnik eziora,
wszystkich ezior i każdego lasu.
Ale nie was, chu e!
Internetowi promotorzy patriarchatu, youtuberzy wyzysku,
influencerzy tradycy nych wartości,
celebryci celebru ący ruchanie ǳieci,
pobożni prawnicy, obrońcy cnót niewieścich i płodów.
Tak, gdy do ǳiemy do właǳy,
trzeba bęǳie mieć pisemną zgodę na każdy seks
i nie bęǳie uż można nawet flirtować.

²brojler — drób intensywnie tuczony i hodowany na ubó ; bro lery (spec alne rasy kur, a także kaczek
i indyków) charakteryzu ą się dużym przyrostem masy ciała w krótkim czasie, ich hodowla est stosunkowo
tania i prowaǳona na skalę przemysłową. [przypis edytorski]
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Tymczasem temperatura rośnie.
Mury nie runęły, budu emy nowe.

O ile zmnie szyłyby się emis e gazów cieplarnianych,
gdyby luǳie przestali nienawiǳić się w internecie?

Nienawiść, Ogień, Koniec
świata

Pewnie się uż nie dowiemy.
Nie przestaniemy się nienawiǳić,
a świat spłonie w ogniu nasze nienawiści.
Płoń, świecie, płoń.
Chcę patrzeć, ak płoniesz.
Nie gaście gówna.
Cud, że się pali.

Chciałbym patrzeć w ten ogień
ak kiedyś w płomień harcerskiego ogniska,
otoczony śpiewa ącą wspólnotą
połączoną poczuciem,
że to, co się ǳie e, est dobre.

Ciemno i zimno
ze zbioru: Nowe wiersze

Oǳieǳiczyłem dom, z którego uciekłem.
Dobry dom, po emny,

Dom, Cierpienie, Miłość,
Ucieczka, Kondyc a luǳka,
Samotnikpełen cierpienia, o którym uż zapomniałem,

zmieści też wiele nowego.
Dom, z którego uciekłem, est teraz moim domem,
gdy uż nie chcę uciekać, bo wiem, że nie ma gǳie.
Cierpienie wszęǳie wygląda tak samo
i miłość wszęǳie est taka sama.
Chyba że akurat e nie ma.
Tak ak brakowało mi e w domu,
z którego uciekłem, żeby szukać miłości w świecie,
który również kocha mnie nie barǳie
niż słońce, chmury i mgły.

Trudne sieǳenie
ze zbioru: Nowe wiersze

Ledwie mężczyzna usiąǳie,
a od razu sobie przypomina,

Praca, Idealista, Mężczyzna,
Kondyc a luǳka

ile eszcze est niezrobione.
Patriarchat nieobalony,
katastrofa klimatyczna niepowstrzymana
i trzeba w końcu zaǳwonić do ǳiadka,
zanim umrze.
Bo potem bęǳie głupio.
Trudno usiąść wygodnie
i normalnie sieǳieć,
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gdy odłogiem leży tyle ważnych spraw,
a chętnych do ich wykonania brak.
Nawet eśli acyś są,
zrobiliby to wszystko źle.
Oczywiście nie licząc mężczyzny,
który przed chwilą usiadł
i uż właśnie wsta e,
bo ziemniaczki same się nie ugotu ą,
a patriarchat nie obali,
ale tym mężczyzna za mie się w późnie szym terminie.
Czy gotowanie ziemniaczków
nie est formą obalania patriarchatu?
I dlaczego nie zaǳwoniłeś do ǳiadka?

Chujowo, ale stabilnie
ze zbioru: Nowe wiersze

Kiedyś, gdy wiǳiałem kość,
zastanawiałem się, czy bęǳie smaczna.

Jeǳenie, Śmierć

ǲiś się zastanawiam, kim była osoba,
która musiała umrzeć,
żeby tak apetycznie na talerzu leżeć
i pachnieć.

Ptaki kontra luǳie
ze zbioru: Nowe wiersze

powoǳi się naszym mewom
utuczone, akbyśmy chcieli e z adać
szybu ą nisko ponad chodnikami

dopóki nie adoptowałem psa
nie wieǳiałem, że eǳenie leży na ulicy
na trawniku, na chodniku i w krzakach

dobrobyt nam się ulewa

mewy nie bo ą się luǳi
akby wyczuwały w nas
rychłą padlinę

Ptak, Kondyc a luǳka,
Jeǳenie, Obraz świata

czy uż wkrótce luǳina stanie się
na popularnie szym roǳa em mięsa na planecie

rozǳiobią nas mewy i sowy
roz adą automobiliści
wracam do domu
ak z wo ny
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zǳiwiony, że znowu nikt mnie nie zabił
choć tylu próbowało

wciąż na popularnie szym gatunkiem ptaka na ziemi
est bro ler³
występu e w klatkach i barakach
ale ego epoka właśnie dobiega końca
podobnie ak nasza
luǳi z gatunku tak barǳo rozumnych
że sami na siebie sprowaǳili zagładę

Lubię kiełbasę
ze zbioru: Wiersze o sobie

Muszę się przyznać, że adałem w życiu barǳo subtelne potrawy,
nawet w barǳo dobrych restaurac ach,

Jeǳenie

szczególnie ancuskich.
Powiem uczciwie, że nie zostałem zaszokowany
ich naǳwycza ną
akością,
chociaż podobno były
naǳwycza ne.

Tak mi mówiono, ale a akoś tego nie odczuwałem.

W Polsce est wiele rzeczy,
które wcale nie są gorsze.

Polska, Polak, Walka,
Jeǳenie

Lubię wszystkie rzeczy z grilla,
w szczególności kiełbasę.

Są ǳisia w naszym kra u tacy,
którzy chcą się wedrzeć
do naszych roǳin, do naszych szkół, do przedszkoli, do naszego życia,
którzy chcą odebrać nam naszą kulturę,
naszą wolność, nasze prawa,
wszystkie rzeczy z grilla, w szczególności kiełbasę.

To trzeba odeprzeć.

³brojler — drób intensywnie tuczony i hodowany na ubó ; bro lery (spec alne rasy kur, a także kaczek
i indyków) charakteryzu ą się dużym przyrostem masy ciała w krótkim czasie, ich hodowla est stosunkowo
tania i prowaǳona na skalę przemysłową. [przypis edytorski]
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