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Wstęp

Wiershoty są moim wymysłem, pomysłem, patentem. Są to wiersze, 

które jednostrzałowo idą za strzałem prozy, tak zwanym shotem. 

Wiershoty są ukojeniem mojej duszy, katharsis,  gdyż wszystko co się 

kryje w moim wnętrzu zostało uwięzione właśnie w nich. Wszystko to 

płynie po oceanach neuronów. Zapraszam do refleksji nad bogatą 

symboliką i ukrytymi wydarzeniami/wizjami z mojego życia. Mam na-

dzieję, że nie przerażą was wizje mojej duszy. Przeszłość, teraźniej-

szość oraz przyszłość wzajemnie się przeplata w wiershotach tworząc 

nową rzeczywistość. Tak inną od normalności, tak inną... Czym jednak 

jest normalność jak niezdefiniowanym szaleństwem?
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Neonowe Bóstwo

Neonowy brak

 

Ulżyło mi, gdy neonowy krzyż przebiłem neonową strzałą. Krzyż się roztrzaskał, neonowa strzała 

także, ale co z łukiem? Łuk jest dalej neonowy. Neon obejmuje moje ramie, zagłębia się w moje je-

stestwo. Czy zdąży oziębić moje serce, zanim wyrwę je przed neonowym chłodem? Ten chłód, za-

bójczy jest, ale miły zarazem. Serce musi wybrać, czy zmieni się w kryształ, czy w galaretę. I tak, 

i tak - bez serca zostanę. Niczym nadęty wrak. Bo inne wraki, mają inne braki. Temu brakuje żołąd-

ka, temu wątroby. Oj a ja żyję, mimo ochłody. Chyba jednak cały zostanę. Okryty mrozem. Silnik 

przymarzł do języka. A może język do silnika? Mimo wszystko. Mnę słowa w głowie, by trochę 

ciepła uchowała i kiedyś: serce, silnik, język, wątrobę i żołądek rozruszała, by były ciepłe wśród 

mroku. Mrok, a wśród niego gwiazdy. I inne wraki. 

 

Brak krwi

 

Położyłem się na zgniłym kompostowniku. Ziemia oplotła mnie i wessała. Dała ulgę moim plecom, 

gdy tak leżałem. Gdy tak leżałem, chwasty wbiły mi się w skórę i czerpały jak ze studni. Ich ramio-

na - karmiłem je, przybywające ciągle zielsko. Pokrzywa mnie oskalpowała, a agrest oskórował. 

Mięśnie me zjednoczyły się z moją ojczyzną - Matką Ziemią, a Księżyc w nowiu zabrał mi ostatnią 

kroplę krwi. Już nie muszę krwawić.

 

4



ARTUR CHABROWSKI WIERSHOTY3 PROIPO.WEX.PL
Krew i słońce

 

Ostatnio piłem F16 wraz ze słońcem mojego życia. Paliwo to dodało mi kopa, lecz ona dalej wśród 

drzew. Zasłania swój upór, tak jak ja zasłaniam swoją gorycz. Goryczka piwa, które wypiłem była 

cierpka, ale znośna. Lecz jej upór ustawił mnie wśród jej wrogów. Ona nie wie - gdzie dół, gdzie 

góra. Ja przestałem jej pokazywać słońce, którym jest, bo to nie ma sensu. Jak można powiedzieć 

słońcu, by uważało na wypalenie się? Krew aż wrze od gorąca. Słońce w gorącej wodzie kąpane.

 Słońce i paliwo

 

Słońce ukryło się wśród drzew. Im większy las, tym większy ogień, im większy ogień, tym bardziej 

ona ucieka w las. I tak bez końca. W końcu obędzie się bez słońca. Wypali się. Wraz z lasem. I zie-

mie spustoszone przez kaprys króla zroszone paliwem od F16 - już nigdy nie staną się żyzne. Nigdy 

- słowo, które nigdy nie powinno zostać stworzone. Szczególnie pod wpływem paliwa.

Paliwo i snajperka

 

Kimże jest ten, który prawi mi prawa na prawo i lewo, uderzając moją głową o drzewo? Jakim to 

sędzią, jaką papugą bezlitosną? A może ma rację... I muszę poprawić się do posiłku, ubrać w ślinia-

czek,  garnitur,  szykowną  czapkę.  Papugo!  Papugo,  wróć!  Ona  nie  wraca.  Zamiast  papugi,  coś 

szczeka mi w głowie. Psy zagościły przy moim stole. Miski im wyjąłem, by miały co żreć. Zagu-

bione te miski, psów nie chciały, nie zneutralizowały. To wszystko przez paliwo. Przez jad, jaki się 

sączy przez miski. Z miski do psów, z psów do papugi, aż w końcu by trafić w dziesiątkę. W moją 

głowę. Snajperka nigdy nie chybia.
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Snajperka i kaftan

 

Wychodzę w kaftanie. Kaftan niebezpieczeństwa. Co machnę ręką zamienia ten kaftan w gruz. Za 

gruzem czyha snajperka. Mierzy, ale nie we mnie. W dal. Jeju jej - ona nie mierzy we mnie. Jak się 

cieszę. Może dlatego nie mierzy, bo stoję zbyt blisko. I mam na sobie kaftan. Kaftan niebezpieczeń-

stwa.

 

Kaftan i eter

 

Boję się strachem doskonałym. Doskonałym, bo nietrwałym. Strach ten rozpada się na czynniki 

pierwsze, by rozpaść się w eterze w nic. Kaftan oplata moje ciało, uważa mnie za istotę kruchą, nie-

trwałą. Może dlatego zostawia mnie w spokoju i nie wrzuca z powrotem do tego gnoju, bagna, 

kompostownika. Bo przecież już tam byłem. Więc po co mi to samo doświadczenie. Doświadczam 

raz a dobrze. Nie potrzebuję doświadczać tego samego wiele razy. Gdyby tak było, strach nie byłby 

doskonałym.

 

Eter i ego

 

Rozpuszczam się. Kaftan mnie już nie obejmuje. Noża nie mam, by chwycić się powierzchni. A za 

mną cień. Coraz bledszy. Stałem się istotą, która takowego nie rzuca. Cień rozpłynął się w eter, a ja 

w nim. W eterze tonę. Aż do dziś. Bo coś musiało się stać. On mnie już nie więzi. Od nowa powsta-

ję. Żywiołowe zawirowanie. Kto wie ten słucha. Ja jednak nie wiem, bo jestem środkiem. Środkiem 

i celem dla samego siebie. Ego. Czy tak właśnie wygląda?
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Ego i wierzba

 

Ma świadomość - ego - mówi mi, że ego - jego nie ma. Świadomość jest czymś nieokreślonym. 

Płynie od początku, który nie ma początku do końca bez końca. A ego? Ego jest chwilą ukrytą za 

wierzbą płaczącą. Gdy zniknie wierzba i jej płacz nad moją duszą, którą zamknąłem w szafie, ego 

stanie się tym samym co wierzba albo uwolni moją duszę z okowów starej szafy. Dwie drogi do 

wyboru, ale tylko jedna dobra. A drogę wybieram za pomocą monety.

 

Wierzba i kosz

 

Im dalej w las tym więcej drzew, im więcej drzew tym trudniej wyczuć wierzbę. Tkaczka koszy 

ścięła ją, by mieć gałęzie do dalszego plecenia. Nawet nie wiem jak, ale sploty wiążą się wokół 

mnie.  Nawet jeżeli  wierzby nie ma, jej  gałęzie oplatają me więzienie.  Kosz jest coraz większy, 

a grzyby które żniwiarz zbiera - ich jest coraz więcej. Wiem, bo jestem jednym z nich. Wypełnię 

z nimi pustą przestrzeń kosza.

 

Kosz i sztywniaki

 

Teraz przypominam sobie przez mgłę wspomnień, moje pierwsze kroki na boisku przed wyspą od-

grodzoną jak boisko kanałem. Ile piłek utopiliśmy w nim? Teraz boisko zarasta. Niszczeje. A ja nim 

nie jestem. Tylko wspomnieniem. W przyszłości zniszczą kosze, zniszczą drzewa. Parking postawią 

- dla sztywniaków z sąsiedztwa.
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Sztywniaki i bóstwo

 

Sztywnych ludzi nie lubię. Oni martwią mnie swoją martwością. Czasem jestem jednym z nich. 

Czasem to okazuje się częściej niż to lubię. Martwię się o samego siebie, że nie wyjdę z tej martwo-

ty. Ale to są głupoty. Ludzkie, zwierzęce, boskie. Czy istnieje bóg, bóstwo - które jest martwe i po-

przez swoją martwość stwarza? Skoro istnieje tyle ludzi sztywnych, to chyba też musi istnieć takie 

bóstwo. Bóstwo umarlaków, bóstwo zombich. 
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Czarna wojna

Czarny i zimny

Natura czarnego wykracza ponad naturalny stan. Stan gorszy od złego, nieprzytulny, bezrozumny, 

zimny, chciwy i ogólnie durny. Zimnym ogniem trafiłem w oko jednodolarówki. Oko to zimne pa-

trzy niewidzącym wzrokiem. A trójkąt boski wyciąga z tego błędne wnioski.

Zimny i boski

Byłaś zimna niczym lód. Ciepłem całym cię ogrzałem. Spaliśmy wśród zamarzniętych rzecznych 

wód. I już nie wiedzieliśmy co to boski głód. Wstępu do nas nie miał żaden wróg. To co dobre się 

skończyło i chociaż było miło, musieliśmy przejść przez próg do pałacowych wrót.

Boski i wrota

Boski po trzykroć wielki Bóg. Rozum, siła i materia – przeplatana synergia. Wilki gonią za owcą, 

czy owca zdąży? Iść za łowcą i pasterzem? Łowczy wilka ustrzeli, czy wilk będzie niósł istot kilka? 

Tego rozum nie rozkmini, siła nie rozwali, a materia nie rozszczepi. Wrota do świata kaleki, stają 

otworem, by zamienić się miejscami z potworem.

Wrota i potwór

Wywrotka z wrotek wywraca płotek, a wrota i potwór za nimi, sprawia, że ludzie są nieszczęśliwi. 

Nieszczęście dreszczem podszyte i umysły jakieś takie zgnite. Dziwne nieswoje, jako takie parabo-

le. A bóle wśród hałasów, zdradzają ludzki zasób. Kapitał.
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Potwór i kapitał

Potworny potwór z tej ekonomii. Kapitał kapitalny na nim się już dawno obrósł jak ptactwo strusie 

piórami z niedoskonałymi poglądami. Gnój gnoi na roli, by obrastało słowami większymi niż one 

są, a moje głowy ciągle się drą, z prawej, z lewej strony, by przód powalić na bokserskim ringu.

Kapitał i ring

Kapitał nieludzki, bo jak nazwać mam pracę na akord, w fabryce po drugiej stronie Sudetów i Kar-

pat? Pierścienie zaciskają się na mojej szyi. Kiedy myślę, że już po problemie, wżynają się w krtań, 

jabłko Adama pęka. Na ringu życia już nie wystąpię.

Ring i problem

Gdy włożę na palec ten jeden jedyny „ring”, zniknę na zawsze dla ciebie i siebie. Będę tylko z nią, 

dla niej i dla nich. Problemem są trawa, whiskey i ananas. Zawsze ich brak wtedy, gdy trzeba. Bez 

nich chyba nie wejdę do nieba.

Problem i niebo

Problem ma taki problematyczny kształt. Raz jest okrągły, raz prostokątny, ale i tak wszystko w nim 

siada, gdy nie ma czym władać. Za to niebo jest wyjątkowe, niebieskie i białe jak chmury, nieskoń-

czone. Czy niebo faktycznie takie jest? Wielorakie? Tylko skrzydlate anioły i ptaki mogą to stwier-

dzić, a diabły i ludzie tylko rzęzić i zrzędzić.

Niebo i diabły

Niebo jest niebotyczne, gdyż nie można do niego sięgnąć drabiną. Tym bardziej, że drabina pocho-

dzi z ziemskiego piekła, gdzie diabły rozpuszczają synów bożych, bogów, którzy są nami. Gdyż to 

prawda, że „bogami jesteście”.
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Diabły i piekło

Piekielne słowo się rzekło. Diabelskie ścierwo i ludzkie piekło. Diabły są ślepe dlatego lubią ciem-

ność, bo w jasności widać ich czarne oczodoły, rogi i białe pokryte mięsem ze świń kości. Kości zo-

stały wśród gości. Goście jadą, bo są zazdrośni o własne „Ja” bez przyszłości. 

Piekło i kości

Piekło zawiera się w dwóch słowach: ego i lęk. Lęk przed niebem, bo ego jest wrogiem jasności. 

A kości na każdej wojnie toczą się w mojej głowie i nie przestaną dopóty, dopóki jedna strona prze-

gra, a druga wygra. Mi jest jednak wiadome, że nikt i nic jej nie skończy, a kości będą się toczyć 

dalej.

Kości i wojna

Bieleją kości wśród błękitnego nieba i zielonej trawy. Wojna przeszła, a bielmo jej się rozkłada 

wśród ciał, gdzie głowa mi odpada. Wojna – ona nigdy się nie zmienia. Wojna zawsze wraca jak zła 

karma. Przynajmniej w tym więzieniu, gdzie ja, ty, my, wy, oni żyję, żyjemy, żyjecie. Piekle na Zie-

mi. 
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Szczyt technologii

Szczyt skryty

Dla mnie szczyt nie jest zaszczytem. Goniąc za techniką gubisz zapałki. Uważaj, bo gdy zgubisz 

wszystkie, noc ciemna Cię ogarnie. Otchłań ciemności wkroczy w twe życie. Jedynie błysk błyska-

wicy pozwoli Ci oświetlić przestrzeń, by w zachwycie odpalić pochodnię, by paliła się w tobie, 

w sercu, skrycie.

Skrytość bredni

Skrytość serca umysł zaciemnia. Umysł to tylko pojęcie bez znaczenia. Spróbuj określić meandry 

świadomości. Umysł nadejdzie wtedy definicją, ale i tak będzie pozbawiony spontaniczności. Więc 

nie mów mi czym jest słońce, jak światła wewnętrznego w sobie nie masz. Taki właśnie jest nauko-

wy misz-masz - bez chwili ulotnej, zagłębiony w ogrodzie bredni.

Bredzenie rozumu

Transracjonalny początek bredzenia zawsze będzie mniej biedny niż racjonalne dywagacje nad ży-

ciem. W spożyciu tabletek poprawiających pamięć jest zawarte nadużycie używek. Nie idź w stronę 

szaleństwa, gdy nie dostrzegasz racji w irracjonalnym stanie. Tam cechy umysłu spalają się w ogniu 

bez-światłości. Spalą twą duszę, a skrzydła osmolą, jeżeli będziesz tam trzymać się rozumu.

Rozum i wino

Pytam ciebie – co to jest rozum, nie wiesz. On jest początkiem i końcem zgłębiania się w świado-

mość. Początkiem, gdy wyrastasz z dziecinności, końcem, gdy dowiadujesz się, że popełniłeś błąd, 

że dzieciństwo porzuciłeś nie biorąc poprawek na staczanie się w starość i umieranie. Doświadcze-

nie uczy, jego nigdy dość. Czy nie lepiej być młodym ze starą duszą, niż być starym, co wszystkie 

rozumy zjadł? Tym pytaniem retorycznym zagryzam lewą półkulę mózgu i odstawiam koło flaszki 

wina. 
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Wino i krew

Moją największą winą było to, że zabrakło wina dla przednich głów. Nie potrafię go mnożyć, nie 

jestem Jezusem. Potrafię jedynie mnożyć myśli, rodzić myślokształty, które potem żyją swoim wła-

snym życiem. Po przybiciu piątki z diabłem zastanawiam się,czy nie ma racji w tym, że ludzie za-

pomnieli czym jest wolność. I chociaż miłości w sobie nie ma, jego światło-ciemność przyciąga jak 

krew piranie.

Krew i łza

Krew mi poleciała do głowy. Tak tylko się mówi. Krew nie potrafi latać, chyba że komuś da się 

w pysk tak, że skapnie z nosa paliwo, ten drogocenny płyn zasilający każdą komórkę w tlen. Tlen to 

tylko gaz. Gaz cenniejszy niż łupki. Gdyby go nie było ze względu na worek foliowy, otaczający 

twoją głowę, nie zdołałbyś dać w pysk. Twe ciało byłoby za słabe i skończyłoby na wysypisku jak 

każda twoja sztuczna łza.

Łza duszy

Płacząc łzami nieszczęścia, szczęście przyciągniesz, a gołąb który roztrzaskał swe życie na oponie 

lodziarza, rozdającemu dzieci słodycz za grosze, powstanie znowu. Chociaż jego dusza może ule-

cieć do białego światła - on wróci. Tak sobie, bez duszy.

Dusza i cienie

Na duszę trzeba uważać, żeby brudna nie była, by nie walała się po kanałach manipulacji. Zmęcze-

nie, ono postępuje wraz z nieudanymi trafami w cele. Moim celem nigdy nie była cela, klatka nie-

świadomości, a jednak powoli się zbliża, wraz z postępującą nie-wiedzą. Uważaj na mnie Boże, 

bym nie zgubił się w dolinie cieni.
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Cień intelektu

Cień wody żywej nie ucieka, tańczy walca, poloneza i wybiera człowieka jakby niemrawego, od 

duchoty naćpanego. Woda życia spada na mnie, bym płodnie patrzył na kolejne frazy, pełen głodu 

tworzenia, a nie suchej wiedzy. Ona mnie przerasta, a ja ją w wielu rzeczach. Tam gdzie kończy się 

ścisły umysł, pozostaje intuicja. Intelektu brak.

Intelekt oczka

Intelektu brak, on jest później tylko przeszkodą w poznaniu nadświadomości, a jednocześnie pierw-

szym etapem jego poznania.  Nie jestem Jezusem moje imię to Toito.  Twierdzę więc: Ci którzy 

otworzą umysł skazani są na cierpienie, niezrozumienie, widzą lepiej niż przez szkło oczka.

Oczy i bomba

Oka widzę wszędzie, obserwują mą duszę, gdziekolwiek się nie ruszę. Nie są wstanie mnie zabić, 

ani tym bardziej poniżyć. Oka - i te pojedyncze jak i poczwórne - poruszają się przeciągle po krzy-

żu. Symbolu czasu i przestrzeni. Jest on na razie nieprzemijalny. Gdy zostanie zapomniany - koniec 

człowieczeństwa, koniec ludzkości i połowiczny koniec - jak rozszczepienie atomów podczas wy-

buchu bomby.

Bomba technologiczna

Nieznane ułożenie bomb spowoduje reakcję łańcuchową. Przyszłość nie jest bezpieczna. Bezpieka 

jedynego rządu walczy sama ze sobą, bo innych celów nie ma jak nabijanie Jedynego Oka hellem. 

Hel tak czy inaczej ulatnia się z zasobami ludzkimi, włączając w to naturę. Natura, natura się koń-

czy. Technologia i technika ją zabija powoli, by coraz szybciej doprowadzić do zgłady. Bezmyślnie.
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