
 Powieść ”KOSMOS” 

Zaczyna się podobnie do „Pornografii”- Narrator-Witold mówi „Opowiem inną przygodę 

dziwniejszą”: Witold-Bohater ok. 25 letni mężczyzna, pragnąc wyrwać się z rodzinnego domu 

przyjeżdża na wypoczynek do Zakopanego i spotyka swego 

dawnego kolegę Fuksa, nieszczęsnego rudzielca, podwładnego 

niejakiego Drozdowskiego, który Fuksa nie znosi i przed którym 

Fuks ucieka aż tu na wypoczynek. Lato. Upał. Czarno od słońca. 

W poszukiwaniu noclegu razem wędrują, nagle Fuks dostrzega 

na krzaku…powieszonego na drucie martwego wróbla. Kto mógł 

to zrobić?, za wysoko, aby sprawcą mogło być dziecko. 

Zaintrygowani postanawiają wynająć pokój w sąsiednim 

domu. Drzwi otwiera niebrzydka ok.40-letnia kobieta, ze 

znamienną skazą ust - dziwnie wywichniętą wargą. Witold 

dostrzega też leżącą, śpiącą na metalowym łóżku młodą 

atrakcyjną kobietę Lenę, jej naga noga  spoczywa wprost na 

siatce sprężyn łóżka. Pani domu – Kulka, przyjmuje ich na wywczasy. Fuks zamęcza Witolda 

opowieściami jak to Drozdowski go nie znosi i 

dociekaniami – kto i po co mógł powiesić wróbla. Witold 

rozpamiętuje dziwnie łączące się usta Leny („dziewiczo 

stulone”) z ustami Katasi („skażone umykiem w 

świństwo”), nagą nogę spoczywającą na krawędzi łóżka, 

zainteresowanie to jest jednoznacznie erotyczne, ale i jemu 

wróbel powieszony spokoju nie daje. W czasie kolacji 

poznają pana domu, Leona, eks-bankowca, prześmiesznie pieszczącego się  słowami wymyślanymi 



przez siebie („..rozliczna przygodo, lusiołku-osiołku, daj no tatce zapalający fosfor” = do córki 

Leny prośba o podanie zapałek  

„ ..grażynoś ty moja oj ci moja graża, czemuś byś papusiu nie podpapciła papu papu 

rzodkiewskakowego” = prośba o podanie rzodkiewki, 

„Człowieczuniu, czyś ty poszedł po rozum do makówki” = o co ci 

chodzi itd.). Witold coraz 

wyraźniej odczuwa pociąg do 

Leny i do jej ust połączonych z 

ustami Katasi, nagle wchodzi 

Ludwik – mąż Leny, są dwa 

„miesiącusium” po ślubie. Fuks 

niezmordowanie prowadzi 

śledztwo w sprawie wróbla i dostrzega na suficie jakieś rysy, które 

układają się w strzałki. Co szkodzi sprawdzić, idą za strzałkami i w 

ogrodzie znajdują powieszony w krzakach patyczek na nitce. Hurra. Jest. Ale kto wiesza?  Może 

Katasia, bo „ma dzióbek zmanierowany”. Witold zadurzony w Lenie myśli o niej coraz bardziej 

perwersyjnie i wydaje się nawiązywać z nią niewinną zabawę -romans przy rodzinnym stole. Leon 

wspomina, wspomina i opowiada dowcipy („znasz  ten bicykl o trycyklu, co jak Icykl wsiadł na 

bicykl to był trycykl, hejże ha”).Kulka opowiada, jak to cały dom na jej głowie, a ciotka Leona- 

hrabina jest arogantka. Upał brzęczący. Nocą Fuks i 

Witold zakradają się i robią w pokoiku Katasi rewizję, 

znajdują: igłę wbitą w blat stołu, pilnik wbity w pudełko 

od zapałek, gwóźdź wbity w ścianę tuż nad podłogą, 

młotek do wbijania..i słyszą nagle odgłosy wbijania…to 

Kulka wali młotem w pień. Witold nagle słyszy odgłos 



uderzania butem o framugę okna-to Lena rozbierająca się do snu. Witold ją podgląda, jak zdejmuje 

pończochy i bluzkę, pragnie zobaczyć ją,…nagle Ludwik 

pokazuje półnagiej Lenie czajnik i ..gasi światło. Witold 

podniecony i sfrustrowany dusi kota Leny i aby dopełnić 

figurę wieszania wiesza go na drucie w ogrodzie. Następnego 

dnia Fuks i Leon prowadzą śledztwo w sprawie kota 

powieszonego „kto mi zaręczy, że na kocie się skończy, że po 

kocie nie przyjdzie kolej na grubszą zwierzynę…?”.Witold nie przyznaje się –„ ja powiesiłem, ale i 

on mógł powiesić i ona mogła…”. Kota pochowano pod płotem, i całe towarzystwo pod przewodem 

Leona udało się na wycieczkę w góry. Dołączyli jeszcze znajomi Leny, dwie młode parki - 

Lulusiowie i Jadzia z Tolem. Rozkosznie. Erotycznie. Duszno. Lena usiłuje nawiązać bliższy 

kontakt z Witoldem. Witold nie sprostał. Leon zaprasza Witolda na wspólne „bergowanie” i 

odkrywa mu tajemnicę, że „ gdy się nie ma co się lubi to się lubi co się ma” ,„w wymoszczeniu się 

rozkosznisiowym i przyjemnościowym”, ”czym jestem, jestem pewną ilością sekund a sekundy 

przeciekają…nie ma uciekło przeciekło i zostaje nic..” i mówi że celem wycieczki nie jest 

podziwianie widoków, ale świętowanie „jedynej frajdy życia mojego, lat temu 20 i 7 z jedną taką 

kuchtą tu w górach, raz w życiu ale dobrze”, no i że „wszystko jest kwestią intencji np. zjadanie 

karmelka można rozłożyć na etapy :….”,  

” Bergowanie bergiem w berg, bembergowanie 

b e m b e r g i e m ” . 

Niespodziewanie 

pojawia się ksiądz, 

g m e r a j ą c y 

paluchami, a Ludwik wiesza się na sośnie. Powieszony 

wróbel, powieszone kurcze, powieszony patyk, 



powieszony kot, powieszony Ludwik, Ludwik-wróbel. Usta Leny, usta Katasi, usta..usta księdza, 

Witold wkłada mu palec w usta. Figura ust łączy się z figurą wieszania. ”Czy teraz trzeba powiesić 

Lenę?” z miłości. Zapada mrok. Leon woła „ To tutaj, ja już tu byłem 27 lat temu. Święto.” – nic nie 

widać, ciemno, Leon zapala latarkę, oświetla swoją twarz : „Innych widoków nie ma , innych 

widoków nie będzie. Berg”.. Lunęło. Lena dostała anginy. 

Witold wrócił do domu rodzinnego „dziś na obiad była 

potrawka z kury”.  

A tak kończy się „KOSMOS”.


