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Anorektyczny miejscowy Turek Gökberk
Öztabak w przerwach mi´dzy ca∏owaniem jed-
nego dziewcz´cego ch∏opca a grzebaniem w roz-
porku drugiego z niedowierzaniem spoglàda∏,
jak pan Filip Malewski próbuje w podnieceniu
g∏´bokim dotknàç chocia˝by seksownego karcz-
ku ot∏uszczonego m´˝czyzny w wieku lat czter-
dziestu (ale wyglàdajàcego na pi´çdziesiàt). 

Gökberk Öztabak, który nienawidzi∏ Turec-
kich Si∏ Zbrojnych (Türk Silahlı Kuvvetleri)
i przed nimi uciek∏ do Polski, konkretnie do
Krakowa, lubi∏ bardzo ch∏opców o urodzie Fi-
lipa Malewskiego i nie móg∏ patrzeç na ludzi,
którzy potrafià zjeÊç kilogramy gotowanego
boczku. 

Z wielkà ch´cià Gökberk Öztabak widzia∏by
w swoim haremie ch∏opca takiego jak pan Fi-
lip Malewski. Dlatego cmoknà∏ raz i drugi,
odsunàwszy obu ch∏opców od siebie, podà-

˝y∏ w stron´ baru, gdzie rudy barman gaw´-
dzi∏ z koÊciotrupem w marynarce, w wàskich
spodniach, trampkach, z d∏ugà blond grzywkà
doczepionà do czaszki, który to koÊciotrup by∏
kazimierskim wyznawcà „Krytyki Politycznej”
i Lacanowskiego KoÊcio∏a Reformowanego
pod wezwaniem ÎiÏka, i stanàwszy mi´dzy
koÊciotrupem Remigiuszem (bo tak mia∏ na
imi´ wyznawca) a s∏oniomorskim m´˝czy-
znà, zagadnà∏ do rudego barmana:
– Moja gingerboy, ty prosz´ dla mnie wódka,
a dla ten pieknny meszyzna obok ten s∏oƒ tesz
wódka Tip!
– Ja bym go najpierw zapyta∏, czy chce – ode-
zwa∏ si´ koÊciotrup Remigiusz i piszczelkà od-
garnà∏ blond grzywk´.
– What?
– Zapyta∏bym go, ormiaƒski oprawco, o to, czy
chce wódki – powiedzia∏ Remigiusz i dzielnie
wypià∏ ˝ebra do przodu.

Tak si´ bowiem sk∏ada∏o, ˝e obaj panowie nie
przepadali za sobà. Z jakich powodów, tego
nikt nie wie. Pan Filip Malewski nie bardzo
zdawa∏ sobie spraw´ z tego, ˝e ta ma∏a fal-
klandzka awanturka tu˝ obok dotyczy w∏aÊnie
jego, by∏ bowiem zaj´ty kontemplowaniem
obrzmia∏ych, t∏ustych policzków m´˝czyzny,
które ko∏ysa∏y si´ przy najdelikatniejszym ruchu
jego g∏owy. „Jest zachwycajàcy i jaki powab-
ny w tych ogromnych portkach”. MyÊli Filipa
Malewskiego by∏y zarówno wznios∏e, jak i wul-
garnie pornograficzne. RozmyÊlajàc o wtula-
niu twarzy w brzuch m´˝czyzny, nie zauwa˝y∏,
˝e rudy barman postawi∏ przed nim kieliszek
wódki i powiedzia∏ „pij”. Nie spostrzeg∏ tak˝e,
˝e dosz∏o do bójki, przepychanki i wymiany cio-
sów torebkami mi´dzy Krytykà Politycznà a nie-
dosz∏ym cz∏onkiem Türk Silahlı Kuvvetleri. 

Ot∏uszczony m´˝czyzna nie zwraca∏ uwagi
na dzieciarni´. Nie w smak mu by∏a awantu-
ra o Ormian, jak i widok tureckiego haremu,
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ale potrafi∏ takie rzeczy znosiç z godnoÊcià.
Nie pierwszy raz zresztà koÊciotrup Remigiusz
kruszy∏ kopie z panem Gökberk Öztabakiem.
Zarzewiem konfliktu by∏ ch∏opiec, z którym
ca∏owa∏ si´ Gökberkiem, a który niegdyÊ cho-
dzi∏ wraz z Remigiuszem na zebrania Krytyki,
pojawia∏ si´ w Teatrze Nowym na ka˝dym
genderowym spotkaniu i na wszelkie mo˝liwe
sposoby wspiera∏ dzia∏alnoÊç osób, które mia-
∏y problem z równowagà p∏ci. Jeszcze wcze-
Êniej ów ch∏opiec (ch∏opiec!) by∏ obiektem
westchnieƒ m´˝czyzny, i to chyba wi´kszym
ni˝ golonki z placu Nowego czy pieczone ˝e-
berka w restauracji Pod Wawelem. 

Mo˝na by rzec wi´cej i przywo∏aç westchnie-
nia Olimpii, która marzy∏a o tym, by m´˝czy-
zna znów chwyci∏ za pióro i napisa∏ kilkanaÊcie
wstrzàsajàcych wierszy o ch∏opcu (ch∏opcu!).
Wiersze by∏y rzeczywiÊcie pi´kne. Opisywa∏y
architektur´ Kazimierza, pi´kno jego bruków
i okien w kontekÊcie ch∏opi´cych ust i ∏ydek.
Stopy ch∏opca porównane by∏y do pi´kna sy-
nagogi Temple, a jego d∏onie do mrocznej uli-
cy Pauliƒskiej. Ch∏opiec w twórczoÊci oty∏ego
m´˝czyzny rozrasta∏ si´ na ca∏y Kazimierz,
a jego zwieƒczeniem, hauptwerkiem i wiedzà
radosnà by∏a wie˝a koÊcio∏a Bo˝ego Cia∏a,
która zosta∏a porównana do wiadomo czego.

By∏a te˝ poza poezjà okrutna rzeczywistoÊç.
Ch∏opiec mimo usilnych prób m´˝czyzny po-
zostawa∏ g∏uchy na amory. Na nic by∏o nosze-
nie gazet, w których pojawia∏y si´ wspomniane
wiersze, do knajpy Miejsce, gdzie ch∏opiec prze-
siadywa∏. Na nic by∏o dyskretne ich umieszcza-
nie na bramie jego kamienicy przy ulicy Kor-
deckiego (a póêniej przy Augustiaƒskiej).
Ch∏opiec nie pojmowa∏ wierszy. Zajmowa∏ si´
robotykà na AGH i najbardziej w ˝yciu kocha∏
taniec. Dlatego tak ∏atwo by∏o Remigiuszowi
w rytm wczesnego elektro poderwaç ch∏opca.
Niestety pojawi∏ si´ Turek i zabra∏ ch∏opca,

a potem wymyÊli∏ bajki o poliamorycznoÊci
i stworzy∏ sobie harem na ulicy Krakowskiej. 

Bitwa jak zwykle zakoƒczy∏a si´ tureckà wy-
granà, zawsze bowiem pojawia∏ si´ w odpo-
wiednim momencie, nieomal jak wunderwaffe,
ch∏opiec i koƒczy∏ szalony danse macabre Re-
migiusza. 

I nie by∏oby w tym zdarzeniu nic niezwyk∏ego,
gdyby nie jeden drobny fakt. Przez sargassowe
morza lipidów i plam oliwy w mózgu m´˝czy-
zny przebi∏ si´ elektryczny impuls i przepe∏z∏
z jednego neuronu na drugi, dzi´ki czemu
m´˝czyzna zauwa˝y∏ podobieƒstwo. NiegdyÊ,
w zamierzch∏ych czasach, uwielbia∏ to s∏owo.
Podnieca∏o go ono i dodawa∏o otuchy. A teraz
delikatnie nim wstrzàsn´∏o. 

Otó˝ kiedy pojawi∏ si´ na scenie ch∏opiec
(ch∏opiec!), m´˝czyzna ze zdumieniem zauwa-
˝y∏, jak bardzo jest on podobny do jego halu-
cynacji. „To dowód na to, ˝e ten pa∏´tajàcy si´
za mnà ch∏opak to nic innego jak projekcja.
Straszliwa projekcja z przesz∏oÊci!”. Ta kon-
statacja wstrzàsn´∏a nim ostatecznie i postano-
wi∏ nie wypijaç trzynastego piwa w Coconie,
tylko udaç si´ do domu. Zwlók∏ si´ ci´˝ko z ba-
rowego sto∏ka i drobnymi kroczkami, ko∏yszàc
brzuchem na wszystkie strony, podrepta∏ do
wyjÊcia. Pan Filip Malewski za nim. 

„I tak oto mnie dopad∏ – myÊla∏ m´˝czyzna. –
Mój udr´czony umys∏ wytworzy∏ fantom, któ-
ry spad∏ z nieba. No, spad∏ na spadochronie.
Swojà drogà ta racjonalizacja jest zastanawia-
jàca. No dobrze, nie zmienia to jednak faktu,
˝e to jego kopia. No nie, nie do koƒca. Kopia,
ale niedoskona∏a. A pan StaÊ? NajjaÊniejszy
pan StaÊ? Co on teraz robi, czym si´ stymulu-
je?”. M´˝czyzna szed∏ i myÊla∏. Filip Malew-
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ski szed∏ za nim powoli, odmierzajàc kroki,
nó˝ki m´˝czyzny bowiem by∏y dwa razy
mniejsze ni˝ zgrabne i cudownie umi´Ênione
nogi pana Filipa. Kiedy byli na wysokoÊci uli-
cy Józefa, coÊ tkn´∏o m´˝czyzn´, by zboczyç
nieco i zahaczyç o galeri´ Olimpia. CoÊ mu si´
majaczy∏o, ˝e jest jakaÊ impreza, „brednisa˝
albo coÊ w tym guÊcie”. Przeszed∏ na drugà
stron´, na wszelki wypadek, gdyby jednak coÊ
si´ odbywa∏o. Wola∏ byç niezauwa˝ony, cho-
cia˝ „moje cielsko zajmuje pó∏ ulicy i trudno
go nie zauwa˝yç”. Na ∏aweczce przed knajpà
Esze zauwa˝y∏ coÊ i a˝ go zamurowa∏o go. Pan
StaÊ siedzia∏ obok jakiegoÊ starucha z czu-
bem na g∏owie i najwyraêniej ch∏opi´co, nie-
miecko, nieziemsko wdzi´czy∏ si´ do niego.
Fala ˝alu zala∏a cia∏o m´˝czyzny. 
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Szaleƒstwo
Euro
Agata Araszkiewicz

Wszystko wskazuje na to, ˝e popadliÊmy w to
szaleƒstwo. Duma z przyznania Polsce prawa
do cz´Êciowej organizacji mistrzostw w pi∏ce
no˝nej Euro 2012 przeros∏a wszelkie rozmiary.
Sportowa motywacja sta∏a si´ pretekstem do
zwi´kszenia wysi∏ku modernizacyjnego, reor-
ganizujàcego ˝ycie polskich miast, gdzie
igrzyska majà si´ toczyç, pretekstem zaskaku-
jàcym, z którym nie da si´ porównaç ˝adnego
innego wynikajàcego z prawdziwej spo∏ecznej
refleksji logicznego zaanga˝owania. W ciàgu
20 lat transformacji z ˝adnego innego powodu
nie remontowano tak ch´tnie i tak wiele, nie
reorganizowano z tak jednoznacznym przeko-
naniem bud˝etów na rozrywk´ i kultur´. Nie
jest tajemnicà, ˝e sport, ten niezwykle silnie
wszechw∏adny fenomen kulturowy, potrafi
znakomicie jednoczyç emocje i przekonania,
masowà wyobraêni´ i zbiorowy gest. Porusza-
jàc g∏´bokie mechanizmy identyfikacyjne, jak
ka˝da zast´pcza praktyka symboliczna dosko-
nale potrafi graç na samowyobra˝eniu, jakie
mamy o sobie, na naszych aspiracjach, kom-
pleksach i l´kach.

Polityczny i spo∏eczny entuzjazm zwiàzany
z Euro w polskim przypadku odpowiada jed-
nak na coÊ wi´cej ni˝ tylko wspólnotowe wy-
obra˝enia o mocy. Istotny jest tu intrygujàcy


