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PA M F L E T  N A
WSZ YSTK ICH  LUDZ I
(23)

E d w a r d  P a s e w i c z

Mahatma smalcu, upojony jak zwykle piwem,
leżał w swoim łożu boleści, otoczony przez za-
fascynowanych nim chłopców i dziewczęta.
Knajpa Mieszkanie już dawno stała się świą-
tynią myśli rewolucyjnej, lewicowej i hipster-
skiej. Nie było chyba nikogo z kręgów mło-
dzieży poniżej 35 roku życia, kto nie miałby na 
instagramie fotki w łóżku z wodzem światowej
rewolucji, z Mao tłustych sosów, z Kim Ir Se-
nem wędzonych kurczaków. Nawet weganie
i przywódczyni miejscowych czarownic, nie-
jaka Natka W., wybaczyli mu mięsne potrawy,
podziwiając głębię jego myśli.

Niestety nie wszyscy bezkrytycznie patrzyli na 
pomrukujące w łóżku cielsko. Niektórzy wprost 
zapytywali, gdzie są te głębie i przepastne Rowy 
Mariańskie myśli, skoro guru i wódz w jednym
ciągle śpi, a większość odgłosów to jego bek-
nięcia, których nie da się porównać do żadne-
go cywilizowanego języka. Ale jednostki takie
bardzo szybko były uciszane przez akolitów,
wyprowadzane z mieszkania i przez przypadek 
strącane ze schodów.

Tymczasem Pan Staś, napojony i nakarmiony 
przez Filipa Malewskiego, rozglądał się ponu-
ro po swoim więzieniu. Na myśl o wyprasowa-
nych koszulkach poprzekładanych saszetkami
z lawendą, leżących na półkach w jego miesz-
kaniu, wył wewnętrznie i tęsknił. To, co widział
wokół, przyprawiało go o dreszcz obrzydzenia.
Nawet materac, który przygotował mu pod ka-
loryferem pan Filip, miał zadziwiające plamki
pochodzenia fi zjologicznego. Ale nie miał wyj-
ścia, musiał spać na tej mapie obrazującej lata 
namiętnego onanizmu pana Filipa. Był więź-
niem.

Poprzedniego dnia pan Filip krótko mu opo-
wiedział, co się dzieje w mieszkaniu opasłego
Mężczyzny. Pan Staś ponuro patrzył w podłogę,
słuchając o tym, jak stał się symbolem kontr-
rewolucji. Pan Filip oskarżył go wprost o zły 
stan Mężczyzny. A jednocześnie stwierdził, że
dzięki temu jego miłość do mężczyzny wybu-
chła mistycznym płomieniem. Kiedy Pan Staś
usłyszał o mistycznym płomieniu, wyobraził so-
bie groteskową scenę, kiedy pan Filip, by „mi-
stycznie uprawiać” seks z grubasem, będzie się
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musiał wspinać na galaretowaty, pofałdowany 
i falujący od tłuszczu brzuch. Rozbawiło go to
jednak tylko na chwilę, bo ponury fakt, że oto
siedzi przykuty, zmuszony do słuchania waria-
ta, w brudnym i zatęchłym mieszkaniu, szybko
go otrzeźwił. 

Pan Staś zastanawiał się, czego tak naprawdę
chce jego oprawca. Po pierwsze, jeśli porwał go
tylko po to, by oddać na pastwę grubasa, to jak 
to się niby ma do „jego miłości”? Pan Staś nie
wiedział. Druga możliwość była taka, że chce
zawrzeć z Panem Stasiem układ, ale wcześniej
musi go zmiękczyć tak dalece, by Pan Staś dał
się wciągnąć w każdą perwersyjną grę, byleby 
wyjść na światło dzienne i pozbyć się miliar-
dów plemników, przez które źle sypiał i miewał
koszmary. Trzecia możliwość była taka, że cała 
akcja była spontanicznym wybuchem wariac-
twa pana Filipa i zarówno porwanie, zmiękcza-
nie, jak i zmuszanie do pokochania grubasa 
nie mają większego sensu. Trzecia możliwość
była najbardziej frustrująca, oznaczało to bo-
wiem, że mogą się zdarzyć wszystkie niepraw-
dopodobne scenariusze. Gdyby Pan Staś miał
telefon albo chociaż gołębia pocztowego, albo
szczura, któremu do łapki przywiązałby wiado-
mość i wysłał do ludzi. Nic z tych rzeczy. 

Kiedy pan Filip wyszedł, w mieszkaniu pojawił
się Fryderyk. Fryderyk przetarł chusteczką hi-
gieniczną krzesło, co wzbudziło w Panu Stasiu
odrobinę nadziei, usiadł, wyciągnął Goethego
Naukę o barwach i pogrążył się w lekturze. Był
nadzwyczaj przystojny i Pan Staś się dziwił, dla-
czego to nie Fryderyk jest obiektem westchnień
Mężczyzny, tylko on. Fryderyk miał smukłe dło-
nie, bardzo wąskie palce, którymi od czasu do
czasu przeczesywał bujną czuprynę. Panu Sta-
siowi podobało się nawet ubranie Fryderyka.
Gustownie dobrane do koloru butów skarpet-
ki, sięgające do kolan białe spodnie i koszulka 
na ramiączkach odsłaniająca jego pierś. Do

tego niebieska koszula. Ten dobór kolorów,
biało-niebieski, miał w sobie coś greckiego
i antycznego, i rzeczywiście – uroda Fryderyka 
była wyraźnie śródziemnomorska, a zapach,
jaki wokół siebie roztaczał, to była woń cedrów 
i morza.

Pan Staś wielokrotnie chrząkał, wypowiadał
pojedyncze słowa. Wtedy Fryderyk spoglądał
na niego długo i Pan Staś w brązowych prze-
pastnych oczach widział niechęć pomieszaną 
ze smutkiem i zmęczeniem światem.

Fryderyk przygotowywał dla Pana Stasia kanap-
ki. I były to kanapki takie jak Fryderyk: smukłe,
eleganckie z powiewem morza i bezgraniczne-
go żalu. 

Kiedy pojawiał się pan Filip, Fryderyk zamykał
książkę i szedł do kuchni, gdzie przez chwi-
lę rozmawiali. Z tonu dobiegających go zdań
Pan Staś mógł wywnioskować, że w knajpie
Mieszkanie musiało się stać coś poważnego.
Wywnioskować też można było, że obaj są tam
niezbędni i konieczni. Wiadomo było, że nie
mogą zostawić Pana Stasia w domu samego.

Nagle rozmowy ucichły. Obaj przeszli do przed-
pokoju i wtedy Pan Staś usłyszał wyraźnie, że
się zastanawiali, gdzie jest torba Pana Stasia,
w której najprawdopodobniej są klucze do jego
mieszkania. Pan Staś zrozumiał, na jak perfi d-
ny plan wpadli obaj. Tak, najprawdopodobniej
będą go więzić w jego własnym mieszkaniu.
Pan Staś zaczął się pocić. Byleby nie znaleźli
torby. Byleby prawdą było to, że torba została 
w mieszkaniu profesora Czubatego. 

Byleby nie wpadli na jakiś inny pomysł dotyczą-
cy kluczy. I kiedy tak myślał, drzwi do pokoju
otworzyły się szeroko i pojawiła się kolejna 
osoba.                        
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