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Imię mię ciągnie 102
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Czkawka 106
(piumbale i nic więcej...) 106
(niewiao...) 107
(pisownia –– pracownia...) 108
(o!miłość...) 108
Mysiadło 108
przekład na to samo 109
ześwinienie 110
(jak kogo obrazi to się obraża...) 110
ujawnianie śpi-picia 110
pomaszyństwo (do szycia) to i butelkowo temu (nie-)podobnie 111
Suskodeszcz 111
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oj ludzie ludzie 120
skwer pór 121
niedociemnianie o ścianę 121
panie ja śpij pan a jak nie to nie muszę 121
Otwockiernik 122
usłyszane na wysiadanego w Otwocku 122
banie okolicznościowe 122
Kobieta trzydziestoletnia 123
–– może pan doktór? –– może pani doktór?... 123
naoddzielnie trzeciego i czwartego jednej dr med. 124
(przeprowadzka państwa Oli. ...) 125
złodzieje! 126
złodzieje! niech się 126
niedodzieje 127
kto pytany „kto to?” 127
co innego zaczęty myszami 128
nocleg w Kamenie 128
Kasiunia 129
Letnie mądrości [cykl] 
 cieszenie się 129
 czas swoje robi 130
 czas robi swoje? 130
 dyscyplina od leżenia ciągle z myśleniem w kucki 130
 kalendarzyk ruszył 131
tyle pustej ziemi 131
Pan Antoni powiedział 132
dogarwolinowywanie 132
od kościoła pseudo i ryneczku śmietnika po Garwolinie piszę

na kolanach w świstkach 133
Niech im świeci 134
Izydorek na ścianie kościoła garwolskiego orze 135
garwolski ja 135
onczyć palce 135
rodowód mojego pisania w ciężkich warunkach 136
przeszłaby nie przeszła 136
jedyne przełamanie rajskiego i to zawiodło 137
pojechał Wojdyła do Ameryki 137
aż dotąd żyła w Krośnie kochanka Stanisława Augusta 138
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pisane nie było 138
opierz się Haniu opierz 138
dzika nauczycielka 139
kropopędel 139
prybabka 139
mama Gogulinka 140
metryki zbrakło 141
Słowik Słowiczka dobre sąsiady 141
spotkałysie 141
nie powiedziała: kanoldy... 142
o dwóch oprawców podobnych do tych dwóch 142
Mana 143
Mela Kaszowa 144
Szalona Julka... 145
Babka Mickiewiczowa 145
29 sierpnia 146
na jubileusz Konopnickiej 147
Zaczkajowa 148
Ledera 149
Śliwusieńka 151
trzeba było we wasążku przywieźć 152
myślenio-czuły 153
nakrycie po myśli 153
(z goła skóry głowy...) 153
palić 154
dodatek do człowieka Mirona 154
pióropis 154
muśnięty 155
piszmy ledwie dyszmy 155
nieodwracalność 156
pasuje 157
rądo 157
coś większego 157
Jakżeśmy szli do kogoś na placki kartoflane 158
1-sierpniocznica 158
sumienie –– zmyślone sobie do wyrzucań 159
wrzesień głowa do góry 159
mmmmmmmm 160
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obleżenie pragnienia 160
osobność racji ciepło ciepło 160
prze-stronność 161
żywoty świętych 161
o św. w łó. 162
kto ma czucie w nocy je 162
mama kolegi do kolegi syna w sieni daje przykłady 163
kiedyś dorożkarz aż się zgiął... 163
koniec pogody sprzyi 164
(moja ogolona głowa mak mak...) 164
śpiciel [1] 165
śpiciel [2] 165
zapominanie się od „A” 166
ululanie 166
? co moje mieszkanie robi beze mnie 166
(stan nieruchomości...) 167
(ileś ode mnie do pociągu...) 168
dwa żywioły 168
chodzenie-leżenie 168
leżę, leżeję 169
mojebojęsięja 169
trzecia rękawiczka po co on mu bezinteresownie 169
(czuć ziemia się...) 170
mija, mijnie 170
łatwo zdecydować za kogo 171
terazistość 171
skorupka hierarchii szacunków... 172
spowiedź na głos (słuszny?) 172
żeżycie 172
dziennik (2) 173
dziennik (3) 173
dziennik (4) 173
niedowytrzym ze mną 173
(u góry niebieskiej...) 174
siostra otwocko-afrykańska do pacjenta w czerwcu 174
leżenioboa 175
(jak się odechciewa...) 175
poepeta 175
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palisięta 176
róże jak z głowy 176
przeszedł mnie deszczyk 176
muszona głowa 177
(muchy niespania w nocy w kuchni...) 177
nóż ostrza, kaktus czerwieca... 177
(drzwi na gęsi biało co się zszarza...) 178
poczucie 178
ziewacz lwimi paszczami 178
róża mnie 179
cyniaczność 179
scept. 179
Ambaras [cykl] 
 (już się nienaumnieujesz...) 180
 (nie ma jak ty...) 180
 okno za okno 180
 nie do prze- 180
 rozmottywanie 180
 nie zaśpię nie przepadaj 181
hepyent (3) 181
hepyent [4] 181
hepyent (5) 182
mdł 182
cię nie 183
przepraszanko 183
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dorosły 38 185
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Bonifacy 186
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mam wrażenie = czuję się 190
za to skupiać 190
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(na niemienie ciebie...) 200
(słowa znaczą...) 201
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najżółciele 202
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jamaj 207
zmuchzwierzsię 208
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