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wałaby owania byście liście aniach aniami łyście owanie owałby nieprz owałab owanym skości ałabyś ałabym 
ałyśmy ibyśmy libyśm ującym ybyśmy łybyśm ałybyś aliśmy alibyś owywan nieroz waliby wałyby jącego 
jącemu jących jącymi ającym ałyści aliści waniom waniem niepod owywał ibyści libyśc owaniu ieprze ybyści 
łybyśc wanego wanemu wanych wanymi towani niejsz eniami eniach kowani owalib owałyb owując ujecie 
ujcież rowani owanej waniac waniam owaliś owałyś wałoby wałbym wałbyś ującej owanio izowan skiego skiemu 
ieprzy ajcież owskie ającej lizowa waliśm wałyśm owanem owaneg owanyc ościom zowani ująceg ującem ującyc 
owałam owałem owałaś owałeś styczn izował owałob lowani nięcia iałaby erowan ającem ająceg ającyc ywania 
kościa niając ilibyś iłybyś waliśc wałyśc kością wywani ywałby niepow tyczny tyczne towała nizowa ściach 
ściami owatym ościac ościam niepoz zające zający kowała kujące kujący czając załaby szczan rowywa yzowan 
czenia ywanie rowała nowani nięcie alizow towane towany iające iający ńskośc kościo nienad kowany kowane 
zowała niepos erował owskim ańskie tyzowa ryzowa nienie zeniom rowane rowany zeniem nienia ywanym 
ografi niewys ywałab ckości izując sowani owskoś niewyp poprze ieniem kowate kowaty kowymi kowych 
kowego kowemu tujące tujący iałyby knięci tyczni ieniom iliśmy iłabym iłabyś iłyśmy towywa zowane zowany 
ogiczn czkowa dowani yzował przeci wskośc czenie iejszy acyjne acyjny niezap iejsze onowan logicz wywała 
istycz wawszy zeniac zyłaby iliści uszcza towali towały dzając iłyści niezas wiając zeniam ntowan ywając alizuj 
nijcie kowali ikowan kowały niebez załyby wujące wujący ycznym ieniac ologic kiwani strzel ieszcz rowali 
stawia rowały zujące zujący niezak arskie rskośc asowan szczon atyczn niewyk ieniam zczeni niecie niepop 
owawsz mienia wające wający szczen cznych cznymi cznego cznemu kowywa pieprz zonego zonemu zonych 
zonymi szczał orowan entowa lowała awiani nęłaby dzenia ńskich ńskimi ńskiej niętym wywane wywany 
icznym szając rujące rujący fikowa etyczn przest mowani niepok puszcz lowane lowany prowad owatej niałby 
ywaniu zaliby niewie rzając sowywa czepia towałb onował arowan prawia ionego ionemu ionych ionymi rowadz 
zajcie lowywa iepoza kowski niepół niewym kujcie niedwu ckiego ckiemu cyjnym kowałb mentow awiają nęliby 
zowali zowały zyliby nięciu zyłyby gowani ikował nowała ańskim rowałb czonym ntował czenio zaniem niestr 
nęłyby niałab ńskiem ńskieg ięciom nienas niepoo nościa niepor poprzy cowani urowan iajcie rzenia przeda 
ywanej ięciem wskich wskimi wskiej odzeni nościo niewyc nienaw ialiby ieleni erując niepro niekar nowane
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Nowany Niejąc Tologi Atowan Niezac Pywani Ywalib Ywałyb Niedos Szenia Owatem Owatyc Owateg Watego 
Watemu Watych Watymi Wienia Tujcie Nowski Stowan Nieodp Wiesza Zujcie Owości Zanego Lające Lający 
Przecz Omierz Erskie Iepowy Zaniom Terowa Nienap Ierani Inowan Łaszcz Oniczn Eszcza Niewyd Zowałb 
Dzenie Lowali Lowały Łuszcz Nięcio Yfikow Kałaby Nością Zanemu Zanych Zanymi Etowan Niepom Yzując 
Iałoby Iałbym Iałbyś Przekr Dziera Aszcza Towych Towymi Towego Towemu Przewi Ijcież Kające Kający 
Nowymi Ańskoś Ulowan Minowa Eńskie Przepi Niezam Dowywa Nowych Nikowa Nowego Nowemu Ywanio 
Mierza Przesz Uwając Nieods Czałby Ianego Ianemu Ianych Ianymi Lizują Niesza Rskich Rskiej Rskimi 
Ęciach Ęciami Rasowa Strowa Ywaliś Ywałyś Iarski Asował Trowan Ukiwan Ewając Pienia Otowan Nieobr 
Onizow Czerni Niewyt Niedzi Ieniow Orował Przykr Niekon Wietrz Ierozp Ianiom Itowan Ianiem Erając 
Niezaw Świetl Piając Garnia Nikowi Owujmy Elektr Sowała Niania Niezag Pisywa Atorsk Czyłby Czania 
Ycznej Alając Owskic Czanie Nieniu Adzani Adając Utowan Acjach Acjami Nianie Ywałem Ińskie Kształ 
Ywałam Niłaby Ywałaś Ywałeś Niedop Alowan Akowan Lności Arskoś Przemi Zeniow Niepoc Trząsa Czeniu 
Iałyśm Szczaj Lałaby Lizacj Awieni Ięciac Ięciam Rujcie Ylibyś Iański Cowywa Powani Yłybyś Nionym Przyst 
Towałe Wskiem Ziłaby Lujące Lujący Ostrze Owywal Wskieg Kiwała Wujcie Iernic Przech Czałab Owiank 
Gnięci Iwania Nienio Sowane Sowany Wywali Tałaby Antowa Alizac Niezab Ownicz Towało Tyczna Tyczną 
Gniata Przyci Jeżdża Czyłab Kaliby Kałyby Arskim Zczani Adzają Dziela Niewyb Rtowan Wywały Sypywa 
Liłaby Nikach Nikami Wywałb Dowała Czkach Czkami Oszcze Ywanem Kowałe Ywaneg Ywanyc Ernicz 
Ierdzi Ejszym Kowaci Nieobs Zaniam Zywani Śnięci Zowałe Wienie Zaniac Przetr Nieskr Rywani Nianym 
Niezad Łowani Tkowan Ingowa Kowało Oszeni Zowało Przepa Ęlibyś Ieliby Rzenie Rowują Eczeni Alnych 
Alnymi Nikiem Alnego Alnemu Matycz Rowałe Arowyw Ieszan Załbym Załbyś Załoby Arował Niepot Nijmyż 
Smarow Szenie Icznej Kreśla Owieni Chowan Niewyr Szowan Eczkow Tryczn Rowało Łamywa Niepar Rowski 
Ierają Ikując Chając Ęłybyś Między Racyjn Owujci Pujące Pujący Stował Zająca Zającą Skiwan Zeszcz Niczne 
Niczny Niesta Likowa Wajcie Nujące Nujący Nowali Odowan Otyczn Iedzia Elowan Niepon Anowan Czanym 
Niewyg Towski Onując Nowały Biając Tywani Ponowa Rządza Urował Artowa Grzewa Yskiwa Aczeni 
Dowane Dowany Nieodw Iająca Iającą Anizow Kierow Ywałob Tograf Powiad Rskiem Adzeni Rzania Ologia
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PRZYSI RSKIEG SZCZYP ANKACH ANKAMI ZKOWAN TWÓRCZ NOLOGI RZECIW NIEPOG 
TORSKI PRACOW NIEMAR ADOWAN IZACYJ ZAŁYŚM IEJSZA IWAŁBY IEPRZA IEWANI PIERNI 
KIETOW NIĘTEJ PRZEPR TACYJN NIEBIE PRZYPI SUJĄCE SUJĄCY CIŁABY SZKOWA ROWYMI 
SZCZYŁ IANIAC IANIAM SZCZEP OWADZA ATYZOW NIEZAT DZIŁBY ELIBYŚ ENICZN NIESKA 
ROWYCH SZCZEK ROWEGO ROWEMU OWYWAŃ IEJĄCE IEJĄCY MIZOWA ULOWAŁ NIETRZ 
OWIADA IAŁYŚC ORYZOW OŚCIOW SKUJĄC CHRZAN OLOWAN KŁADAN ASZCZY UKUJĄC 
OWICKI DZONYM YKOWAN DZENIO LOWAŁB ROZDZI IWANIE MONTOW NKOWAN WYWAŁE 
ORZENI YJNEGO YJNEMU YJNYCH YJNYMI YLIŚMY YŁABYM YŁABYŚ YŁYŚMY AMIENI 
NIEWYW JSKOŚC PRASZA OKOWAN IEJCIE DZIŁAB UCHIWA ZNOŚCI CHIWAN OCZENI 
POŻYCZ ZKOWAT LACYJN IĘTEGO IĘTEMU IĘTYCH IĘTYMI LINOWA PRASOW JONOWA 
LAŁYBY INOWAŁ UMIENI CHNIĘT ETOWAŁ WYWAŁO PRZESI ZCZEPI LEKTRO RACHOW 
MIESZA PRZEMA ZACYJN OWIANI CYJNEJ NIEJSI RTOWAŁ USZENI ACYJNI KUJĄCA KUJĄCĄ 
ATOWAŁ NILIBY NIŁYBY LILIBY LIŁYBY YJSKIE DUJĄCE DUJĄCY MOWANE MOWANY IERZCH 
OTWÓRC NIEZAR RKOWAN ŁUKIWA HNIĘCI PIERDA BOWANI SOWALI SOWAŁY ASZCZE 
ZOWSKI ACHOWA UKIWAŁ WIANIE KRZYWI ATKOWA NIAŁYB TOWANA TOWANĄ PRZEDZ 
PRZEGR NIEZES CHNIĘC NIEPOL ORSKIE NIEKOR WIANIA ZIELON ŃSKOŚĆ ICKOŚC BYWANI 
ITOWAŁ NIEODK PRZYPA SKIWAŁ OWCOWI CZANIN ONTOWA ARZENI RABIAN RATOWA 
ANSOWA CZTERO YSTYCZ SŁUCHA STEROW AŻAJĄC STRASZ ACZANI NIESPR OWCACH 
OWCAMI TROWAŁ PNIĘCI RYCZNE RYCZNY TAŃCOW ZILIBY ZIŁYBY IEROZK NDOWAN 
CIEMNI NIOWYM NIEPOB NIEŚWI AWIAŁA YTOWAN YLIŚCI YSZCZA ZOWANA ENIOWY 
NIEMIE WIAŁBY HRZANI MOWAŁA PRZYWI AWIANE AWIANY NIETRA RZEMIE NIESPO CZNIEJ 
KAJCIE ZOWANĄ ALNOŚC AMOWAN BIERAN RZENIO DNIĘCI KOWANA KOWANĄ UMOWAN 
OTERAP ORUJĄC PIĘCIO IĄZYWA TALIBY WIĄZYW NIAŁYŚ ONOWYM TAŁYBY YŁYŚCI NIZACJ 
IEPODS PRZYTA TNIEJS ZAJMYŻ GICZNE GICZNY PORTOW SZONYM NIĘTEG NIĘTEM NIĘTYC 
NIEKOM IOLOGI NIEJED YCZNYC ETYZOW NIZUJĄ WNIEJS YCZNEG YCZNEM ENIOWA
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się nie na do to że jak ale po co tak za od go już jego jej czy przez tylko tego sobie jeszcze może ze kiedy pan 
ich dla by gdy teraz ja ten który nawet bardzo przed tu jednak pod coś tam wszystko przy więc nic bo nim 
żeby miał on być potem też jeśli bez nad gdzie lecz siebie nigdy ani właśnie sam dobrze niż jakby aby ty oczy 
zawsze raz były no albo gdyby aż wtedy przecież ona drzwi jako chyba nagle wszyscy jeden czym kto sposób 
czas kilka dlaczego razem także mój nikt choć wiele dwa ktoś lub trzeba niech ku twarz którego we znowu 
człowiek jakiś tutaj szybko tyle głos między wreszcie również życie oczywiście znów swoje dlatego zbyt ciebie 
zupełnie taki czego iż dopiero powiedzieć obok prawie poza zaś wciąż jeżeli moje prawda trzy dzień miejsce 
mimo ponieważ zaraz długo coraz podczas natychmiast zanim cóż każdy zrobić ojciec my dość oraz jaki stanie 
wcale wśród mieć zresztą dziś ile chociaż gdyż kiedyś swój jedynie pewno nieco niemal gdzieś jedno wokół 
powoli wrażenie matka świat kobieta skąd myśl stary dużo drogi nadal drugi bowiem przynajmniej pewnie 
często razy mężczyzna dokładnie niczego mówić dzięki pewien widać cicho właściwie rzecz wolno oto ciało 
czasem wiedzieć stąd wkrótce dół pół noc całkiem wówczas dom wzrok mocno trudno dziewczyna dziecko 
skoro wobec śmierć rzeczywiście koniec tuż daleko pięć serce spokojnie czegoś wielki dłoń część najpierw mało 
temat włosy wraz usta widok równie ponad robić cztery ciągle inny znaleźć dobry wyraźnie ponownie pytanie 
dzisiaj kogoś zwykle słowo jakoś nasz szczęście prawo zapewne światło bóg tymczasem przykład przede nikogo 
dzieje lekko żaden zobaczyć ramię twój wy czymś znacznie powietrze rano doktor sprawa młody dziesięć 
następnie och dwadzieścia jutro zatem list jednocześnie ach zamiast iść dawno czemu natomiast wiadomo 
możliwe słońce kapitan wiatr głośno ostatni podobnie dać ego całkowicie zostać prosto niewiele krew broń 
zwłaszcza spod większość miłość koło pomiędzy mąż wprost dopóki wieczorem doskonale niby łatwo blisko 
dotąd kogo droga głęboko żona przedtem niebo panna źle ów obaj niestety według zewnątrz prawdopodobnie 
bądź miasto choćby król ostrożnie czyli spojrzenie około zaledwie spokój moment wczoraj gwałtownie pokój 
chłopiec wzdłuż przeciwko bok pomocy cisza nowy stać ależ ból okno ciężko syn myśleć czasami wszędzie 
odpowiedź obraz sto krok rok statek żyć ledwie postać owszem dokąd szczególnie sześć znak brat ruch los jakże 
brak wieczór uśmiech sen pomysł długi chwila woda zza fakt wyraz ogień uważnie chłopak wyłącznie cokolwiek 
zrozumieć akurat samochód wiadomość naprzód numer wrócić nazwisko ni wprawdzie krótko zgodnie czoło
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Wysoko Widzieć Wina Pomoc Kiedykolwiek Oboje Rozdział Strach Spotkanie Dosyć Szeroko Dwaj Oko 
Zapach Wziąć Zabić Tłum Toteż Czekać Stan Brew Trzydzieści Jednakże Oddech Późno Przeciw Głowa 
Oprócz Dźwięk Cień Zarówno Czyż Chętnie Mama Szukać Dostać Niezbyt Dowiedzieć Mnóstwo Obecnie 
Niezwykle Uczucie Południe Poważnie Podobno Stamtąd Morze Dziwnie Wyjść Kawałek Naturalnie Telefon 
Wewnątrz Problem Język Czarny Stół Wręcz Gotów Słychać Ksiądz Poznać Wypadek Profesor Spać Ostatnio 
Siostra Póki Starannie Szczerze Zamiar Ziemia Tamten Pójść Plan Zabrać Wysoki Pies Szkoda Las Trzeci 
Widocznie Rzadko Sporo Pełen Przyznać Byle Ono Umysł Historia Rozkaz Tydzień Patrzeć Reszta Nos 
Przyjaciel Cel Sprawdzić Poprzez Podróż Miecz Działo Strasznie Generał Osobiście Przykro Zarazem Pomimo 
Kamień Lewo Deszcz Potrzeba Znać Moc Zły Wejść Pamięć Nareszcie Przekonać Udział Kolejny Świetnie 
Ostatecznie Tom Zdanie Wojna Rozmawiać Istotnie Otóż Ręka Niedawno Plecy Duży Rana Córka Ślad 
Pięćdziesiąt Ostro Dookoła Nigdzie Siedem Nóż Jechać Ciotka Nowo Mary Nieraz Spotkać Czyżby Wpół 
Sytuacja Wyobrazić Delikatnie Zazwyczaj Powstrzymać Pozwolić Dotychczas Krzyk Zadanie Kształt Wierzyć 
Pośród Facet Zachód Uwierzyć Koń Lekarz Pułkownik Porozmawiać Poczucie Niegdyś Dokoła Północ Osiem 
Powrót Ton Znaczenie Rodzina Klucz Ukryć Żal Oficer Zatrzymać Liczyć Przejść Zimno Głąb Łagodnie 
Tysiąc Zmienić Praca Bob Jedyny Obecność Ciemność Przyszłość Słyszeć Odpowiedzieć Uczynić Dziewczynka 
Piękny Podobny Głównie Prócz Stale Siła Niekiedy Absolutnie Radość Brzeg Centrum Zdobyć Świadomość 
Zachować Względem Państwo Niedługo Zegarek Punkt Śnieg Niedaleko Prawdziwy Równocześnie Gra Pewny 
Rozmowa Pole Wóz Trzymać Ledwo Aha Własny Stanowczo Cześć Pokazać Czterdzieści Wschód Pisać 
Specjalnie Obcy Obiad Dziwny Księżyc Zająć Pracować Przestrzeń Milczenie Głupi Czytać Dane Dotrzeć 
Ucha Niewątpliwie Możliwość Słuchać Spojrzeć Płaszcz Ubranie Kraj Piętnaście Prędko Doprawdy Śmiech 
Jasno Odejść Błąd Niebezpieczeństwo Ciepło Wcześnie Pewność Pistolet Gniew Korytarz Związek Blask 
Wracać Wyjaśnić Pora Silny Nazajutrz Utrzymać Pokład Walczyć Następny Dziadek Pas Przeciwnie Żołnierz 
Szef Kochanie Pięknie Chodzić Osoba Środek Dwoje Atak Wuj System Naprzeciw Zapytać Uczuć Drzewo 
Grupa Hrabia Pośrodku Zacząć Rodzaj Palec Duch Wbrew Odgłos Zapomnieć Major Przypomnieć Łeb Teren 
Wystarczająco Przyjąć Miło Codziennie Początkowo Zamek Przyjemność Nerwowo Spośród Usłyszeć Nieźle
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GARDŁO JEŚĆ POMYŚLEĆ ZOSTAWIĆ WYJĄTKOWO POCZĄTEK MIESIĄC RZĄD HEJ ŁÓDŹ 
OTWORZYĆ NIEPOKÓJ CHOLERA SZCZĘŚLIWY SPODNIE UMRZEĆ NIEPEWNIE WIEK NARAZ 
ZŁAPAŁ CZERWONY KUPIĆ POCIĄG KONTAKT PORUCZNIK GORĄCO TYŁ NIECHĘTNIE 
POWÓD ODDAĆ ŁÓŻKO DOWÓD NIERUCHOMO OPUŚCIĆ AŻEBY NIESPODZIEWANIE 
WESOŁO GODZINA ODKĄD KTÓRYŚ OKAZAĆ KRZESŁO KTÓŻ ZDECYDOWANIE ODLEGŁOŚĆ 
MIESZKANIE OBA POLICJA CIOS ODNALEŹĆ SPOKOJNY STARZEC PRZYJŚĆ MUZYKA 
NIEUSTANNIE OGROMNY POTRZEBNY SŁUSZNIE DZIAŁAĆ SENS OKROPNIE FALA CIEMNO 
WOLNOŚĆ DUSZA KTOKOLWIEK WSPOMNIENIE BŁYSKAWICZNIE DZIEŁO POZOSTAĆ 
BYNAJMNIEJ WYSOKOŚĆ DYM KAPELUSZ CICHY WALKA CHARAKTER BRAĆ CZUĆ UPRZEJMIE 
STOPNIOWO ŚNIADANIE PIERŚ SCHODY GOŚĆ ODDZIAŁ PONADTO OMAL LADA CHORY 
MIŁY PONURO GŁĘBOKI OWO WSZAKŻE DYREKTOR WINO DOWÓDCA SERDECZNIE NISKO 
KOMUŚ KILKANAŚCIE LUD WSPANIALE FRANK BABCIA OPOWIEŚĆ ZACHOWANIE WEDLE 
ROBOTA NAZWAĆ PUSTY GRAĆ CZĘŚCIOWO NIEBAWEM BEZPOŚREDNIO STANOWISKO LĘK 
UDAĆ IMPERIUM SYGNAŁ WYGLĄD KRÓTKI WOLNY PAT PRZYPADEK CIĘŻKI SPRÓBOWAĆ 
NAUCZYĆ RZUCIĆ ROZUMIEĆ WEJŚCIE TRZEJ POSPIESZNIE OSTRY STRAŻNIK MISTRZ PROSIĆ 
DROBNE SPODZIEWAĆ TOWARZYSTWO OPOWIEDZIEĆ RAD PODNIEŚĆ OKRES SWOBODNIE 
DOKONAĆ MÓZG JEDZENIE CHLEB ZWŁOKI SIERŻANT DACH UCIEKAĆ WSZELKI 
KONIECZNIE RADIO BIEDNY PARA SIEDZIEĆ PROCES DOSTATECZNIE ZNAD NIESZCZĘŚCIE 
KOT POTĘŻNY DOSŁOWNIE MŁODZIENIEC CIĘŻAR OKRZYK PRAGNIENIE ZDROWIE 
NIEZALEŻNIE ISTOTA SKÓRA ZAUWAŻYĆ DWANAŚCIE WÓDZ SŁUŻYĆ PRZEWAŻNIE 
GOSPODARZ ZŁAPAĆ UWAŻAĆ MOWA MUR NAWZAJEM GEST OGROMNIE MIANOWICIE 
ZWRÓCIĆ UCHO WYKORZYSTAĆ BRZUCH MROK PROWADZIĆ GRUBY SĘDZIA ZIMNY 
POZBYĆ SIĘ PRZEDMIOT PRZEŻYĆ SPRZED OKRĘT DZIEWIĘĆ KOCHAĆ DOJŚĆ PORADZIĆ 
OBEJRZEĆ ŚWIĘTY OTWARCIE PAPIER BRONIĆ DWÓR PIWO KULA SŁABO SKOŃCZYĆ WSZAK 
TATO WYTŁUMACZYĆ ŚWIĘTA SILNIK SAMOLOT UWOLNIĆ PTAK BA NIECIERPLIWIE AUTOR 
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Pchnąć w tę łódź jeża lub ośm skrzyń fig [autor 
nieznany, pangram cytuje Julian Tuwim w „Pegaz dęba” 
(Iskry, 2008, str. 320)]. Pójdźże, kiń tę chmurność 
w głąb flaszy! [ Jan Gwalbert Henryk Pawlikowski; 
„Wiadomości Literackie” (nr 1, 1936, str. 7)]. Filmuj rzeź 
żądań, pość, gnęb chłystków! [Stanisław Barańczak; 
„Pegaz zdębiał” (Prószyński i S‑ka, 2008, str. 13–14)]. 
Jeż wlókł gęś. Uf! Bądź choć przy nim, stań! [Roman 
Ćwiękała; „Sowa” (nr 6, 1994)]. Zbłaźń hiperfunkcją 
mżystość ględów [ma najmniej wyrazów spośród 
znanych polskich pangramów; autor: Marcin Ciura]. 
Giną? Blef! Młóćże kostuchę, w przyjaźń duś!
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Moje ostatnie mieszkanie też mnie nie zadowoliło. Zrazu 
zdawało się, że to, przed czem uciekłem z dawnego, 
tutaj wykluczone bezwarunkowo, że bezpiecznym będę 
przed czemś nieznanem, które zmusiło do opuszczenia 
przedostatniej siedziby. Lecz kilka dni spędzonych 
w tym świeżo wynajętym pokoju przekonało, że nowe 
schronisko jeszcze gorsze od poprzedniego, gdyż pewne 
niepokojące cechy, jakie zraziły mię do tamtego, tu 
zaczęły występować w ostrzejszej, silniej podkreślonej 
formie. Po tygodniowym pobycie w nowym lokalu 
doszedłem do przykrego wniosku, że wpadłem w matnię 
stokroć zawilszą od dawnej, że niemiły nastrój, jaki 
wypłoszył mię z byłego mieszkania, powtarza się znów 
i to w spotęgowanej znacznie mierze.

Uświadomiwszy sobie ten niezbyt ponętny na 
przyszłość stan rzeczy, począłem w pierwszej chwili 
dopatrywać się przyczyny w samym sobie. Może 
pomieszkanie nie ma z tem nic wspólnego? Może to ja 
sam przywlokłem z sobą przykry ton, z którego imma‑
nentności nie zdając sobie jasno sprawy, usiłuję zrzucić 
go na otoczenie i przypatrując mu się jako czemuś poza 
mną, w ten nieszczery sposób staram się zamaskować 
własną słabość?

Lecz temu przypuszczeniu stanęło na przeszkodzie 
pełne poczucie wewnętrznej pogody ducha, jaką tchnęło 
w tym czasie całe me jestestwo i wyjątkowo pomyślny 
stan zdrowia. Niebawem wpadłem na inną hipotezę, 
która wnet zmieniła się w pewność stwierdzaną codzien‑
nem doświadczeniem.

Oto wiedziony trafnem przeczuciem, zasiągnąłem 
informacji co do ostatniego lokatora, który bezpośrednio 
przedemną zajmował pokój. Jakież było me zdumienie, 
gdy wymieniono nazwisko Łańcuty. Był to ten sam 
człowiek, po którym wynająłem i poprzednie mieszkanie. 
Jakiś dziwny zbieg okoliczności kazał mi być dwukrotnie 
jego następcą. Pozatem nic mnie z nim bliższego nie 
łączyło, nie wiedziałem nawet, kim jest i jak wygląda.

Wogóle nie można było dowiedzieć się o nim niczego 
pozytywniejszego nad to, że się nazywał Kazimierz 
Łańcuta i mieszkał tu parę miesięcy. Na zapytanie, jak 
dawno temu i dokąd się wyprowadził, odźwierny bąknął 

Moje ostatnie mieszkanie też mnie nie zadowoliło. Zrazu 
zdawało się, że to, przed czem uciekłem z dawnego, tutaj 
wykluczone bezwarunkowo, że bezpiecznym będę przed czemś 
nieznanem, które zmusiło do opuszczenia przedostatniej 
siedziby. Lecz kilka dni spędzonych w tym świeżo wynajętym 
pokoju przekonało, że nowe schronisko jeszcze gorsze od 
poprzedniego, gdyż pewne niepokojące cechy, jakie zraziły 
mię do tamtego, tu zaczęły występować w ostrzejszej, silniej 
podkreślonej formie. Po tygodniowym pobycie w nowym 
lokalu doszedłem do przykrego wniosku, że wpadłem w matnię 
stokroć zawilszą od dawnej, że niemiły nastrój, jaki wypłoszył 
mię z byłego mieszkania, powtarza się znów i to w spotęgowa‑
nej znacznie mierze.

Uświadomiwszy sobie ten niezbyt ponętny na przyszłość 
stan rzeczy, począłem w pierwszej chwili dopatrywać się przy‑
czyny w samym sobie. Może pomieszkanie nie ma z tem nic 
wspólnego? Może to ja sam przywlokłem z sobą przykry ton, 
z którego immanentności nie zdając sobie jasno sprawy, usiłuję 
zrzucić go na otoczenie i przypatrując mu się jako czemuś poza 
mną, w ten nieszczery sposób staram się zamaskować własną 
słabość?

Lecz temu przypuszczeniu stanęło na przeszkodzie pełne 
poczucie wewnętrznej pogody ducha, jaką tchnęło w tym 
czasie całe me jestestwo i wyjątkowo pomyślny stan zdrowia. 
Niebawem wpadłem na inną hipotezę, która wnet zmieniła się 
w pewność stwierdzaną codziennem doświadczeniem.

Oto wiedziony trafnem przeczuciem, zasiągnąłem 
informacji co do ostatniego lokatora, który bezpośrednio 
przedemną zajmował pokój. Jakież było me zdumienie, gdy 
wymieniono nazwisko Łańcuty. Był to ten sam człowiek, po 
którym wynająłem i poprzednie mieszkanie. Jakiś dziwny zbieg 
okoliczności kazał mi być dwukrotnie jego następcą. Pozatem 
nic mnie z nim bliższego nie łączyło, nie wiedziałem nawet, kim 
jest i jak wygląda.

Wogóle nie można było dowiedzieć się o nim niczego 
pozytywniejszego nad to, że się nazywał Kazimierz Łańcuta 
i mieszkał tu parę miesięcy. Na zapytanie, jak dawno temu i do‑
kąd się wyprowadził, odźwierny bąknął mi jakąś nieokreśloną 
odpowiedź, widocznie nie mając najmniejszej ochoty zapusz‑
czać się w dokładniejsze objaśnienia. A jednak po wyrazie jego 
twarzy domyśliłem się, że mógłby mi niejedno powiedzieć 
o mym poprzedniku, lecz woli milczeć z własnej inicjatywy, czy 
nakazu właściciela domu; może miał specjalne do tego powody, 
może z zasady nie lubiał udzielać dalej idących informacji.

Dopiero znacznie później zrozumiałem jego ostrożną 
taktykę; istotnie z punktu widzenia interesów gospodarza była 

Moje ostatnie mieszkanie też mnie nie zadowoliło. 
Zrazu zdawało się, że to, przed czem uciekłem 
z dawnego, tutaj wykluczone bezwarunkowo, że 
bezpiecznym będę przed czemś nieznanem, które 
zmusiło do opuszczenia przedostatniej siedziby. 
Lecz kilka dni spędzonych w tym świeżo wynajętym 
pokoju przekonało, że nowe schronisko jeszcze 
gorsze od poprzedniego, gdyż pewne niepokojące 
cechy, jakie zraziły mię do tamtego, tu zaczęły wy‑
stępować w ostrzejszej, silniej podkreślonej formie. 
Po tygodniowym pobycie w nowym lokalu dosze‑
dłem do przykrego wniosku, że wpadłem w matnię 
stokroć zawilszą od dawnej, że niemiły nastrój, jaki 
wypłoszył mię z byłego mieszkania, powtarza się 
znów i to w spotęgowanej znacznie mierze.

Uświadomiwszy sobie ten niezbyt ponętny na 
przyszłość stan rzeczy, począłem w pierwszej chwili 
dopatrywać się przyczyny w samym sobie. Może 
pomieszkanie nie ma z tem nic wspólnego? Może to 
ja sam przywlokłem z sobą przykry ton, z którego 
immanentności nie zdając sobie jasno sprawy, 
usiłuję zrzucić go na otoczenie i przypatrując mu 
się jako czemuś poza mną, w ten nieszczery sposób 
staram się zamaskować własną słabość?

Lecz temu przypuszczeniu stanęło na przeszko‑
dzie pełne poczucie wewnętrznej pogody ducha, 
jaką tchnęło w tym czasie całe me jestestwo i wyjąt‑
kowo pomyślny stan zdrowia. Niebawem wpadłem 
na inną hipotezę, która wnet zmieniła się w pew‑
ność stwierdzaną codziennem doświadczeniem.

Oto wiedziony trafnem przeczuciem, zasiągną‑
łem informacji co do ostatniego lokatora, który 
bezpośrednio przedemną zajmował pokój. Jakież 
było me zdumienie, gdy wymieniono nazwisko 
Łańcuty. Był to ten sam człowiek, po którym 
wynająłem i poprzednie mieszkanie. Jakiś dziwny 
zbieg okoliczności kazał mi być dwukrotnie jego 
następcą. Pozatem nic mnie z nim bliższego 
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Moje ostatnie mieszkanie też mnie nie zadowoliło. Zrazu zdawało się, 
że to, przed czem uciekłem z dawnego, tutaj wykluczone bezwarun‑
kowo, że bezpiecznym będę przed czemś nieznanem, które zmusiło do 
opuszczenia przedostatniej siedziby. Lecz kilka dni spędzonych w tym 
świeżo wynajętym pokoju przekonało, że nowe schronisko jeszcze gor‑
sze od poprzedniego, gdyż pewne niepokojące cechy, jakie zraziły mię 
do tamtego, tu zaczęły występować w ostrzejszej, silniej podkreślonej 
formie. Po tygodniowym pobycie w nowym lokalu doszedłem do przy‑
krego wniosku, że wpadłem w matnię stokroć zawilszą od dawnej, że 
niemiły nastrój, jaki wypłoszył mię z byłego mieszkania, powtarza się 
znów i to w spotęgowanej znacznie mierze.

Uświadomiwszy sobie ten niezbyt ponętny na przyszłość stan rze‑
czy, począłem w pierwszej chwili dopatrywać się przyczyny w samym 
sobie. Może pomieszkanie nie ma z tem nic wspólnego? Może to ja sam 
przywlokłem z sobą przykry ton, z którego immanentności nie zdając 
sobie jasno sprawy, usiłuję zrzucić go na otoczenie i przypatrując mu 
się jako czemuś poza mną, w ten nieszczery sposób staram się zama‑
skować własną słabość?

Lecz temu przypuszczeniu stanęło na przeszkodzie pełne poczucie 
wewnętrznej pogody ducha, jaką tchnęło w tym czasie całe me jeste‑
stwo i wyjątkowo pomyślny stan zdrowia. Niebawem wpadłem na inną 
hipotezę, która wnet zmieniła się w pewność stwierdzaną codziennem 
doświadczeniem.

Oto wiedziony trafnem przeczuciem, zasiągnąłem informacji co do 
ostatniego lokatora, który bezpośrednio przedemną zajmował pokój. 
Jakież było me zdumienie, gdy wymieniono nazwisko Łańcuty. Był to 
ten sam człowiek, po którym wynająłem i poprzednie mieszkanie. Ja‑

kiś dziwny zbieg okoliczności kazał mi być dwukrotnie jego następcą. 
Pozatem nic mnie z nim bliższego nie łączyło, nie wiedziałem nawet, 
kim jest i jak wygląda.

Wogóle nie można było dowiedzieć się o nim niczego pozytywniej‑
szego nad to, że się nazywał Kazimierz Łańcuta i mieszkał tu parę mie‑
sięcy. Na zapytanie, jak dawno temu i dokąd się wyprowadził, odźwierny 
bąknął mi jakąś nieokreśloną odpowiedź, widocznie nie mając najmniej‑
szej ochoty zapuszczać się w dokładniejsze objaśnienia. A jednak po wy‑
razie jego twarzy domyśliłem się, że mógłby mi niejedno powiedzieć 
o mym poprzedniku, lecz woli milczeć z własnej inicjatywy, czy nakazu 
właściciela domu; może miał specjalne do tego powody, może z zasady 
nie lubiał udzielać dalej idących informacji.

Dopiero znacznie później zrozumiałem jego ostrożną taktykę; istot‑
nie z punktu widzenia interesów gospodarza była jedyną: nie należało 
gości odstraszać. Lecz sprawa wyjaśniła mi się dopiero po szeregu wła‑
snych przeżyć, które rzuciły światło na osobę byłego lokatora i jego 
właściwe, zatajone przedemną umyślnie losy.

W każdym razie podobieństwo nastrojowe obu mieszkań tak dziw‑
nie schodzące się z tożsamością przedostatniego lokatora dawało dużo 
do myślenia.

Z biegiem czasu nabrałem przekonania, iż dusza, że się tak wyrażę, 
obu pokoi nasiąkła jaźnią Łańcuty.

Że coś podobnego jest możliwem, wcale nie wątpię. Owszem sądzę, 
że wyrażenie takie, jak „zostawić gdzieś cząstkę swej duszy”, nietylko 
przenośnie brać należy. Nasze codzienne współżycie z danem miej‑
scem, dłuższe przebywanie w pewnem środowisku, choćby ono nale‑
żało tylko do świata organicznego bez współbytności ludzi, co więcej 
ograniczało się do sfery tzw. przedmiotów martwych — musi po jakimś 
czasie wywołać wzajemny wpływ i obopólne oddziaływanie. Powoli wy‑
twarza się rodzaj nieuchwytnej symbiozy, której ślady niejednokrotnie 
utrwalają się na dłuższą metę i po zerwaniu bezpośredniej styczności. 
Jakaś energia psychiczna pozostaje po nas i czepia się miejsc i rzeczy, 
do których przywykła. Owe remanenty, subtelne pozostałości związ‑
ków ubiegłych, pokutują potem latami, kto wie, może wieki całe, nie‑
widoczne dla niewrażliwych, lecz niemniej istotne, by czasem odezwać 


