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29 maja 1985 roku to dzieƒ, którego 
z pewnoÊcià nie zapomni Pan do koƒca ˝ycia… 

…dzieƒ fina∏owego meczu Pucharu Europy,
pierwszy taki mecz, który mia∏em obejrzeç na
˝ywo. By∏em bardzo podekscytowany. Dwie
utytu∏owane, wspania∏e, mo˝na rzec – legen-
darne dru˝yny, wielki stadion, t∏umy kibiców.
Krótko mówiàc, pi∏karskie Êwi´to. Tak to sobie
wyobra˝a∏em. Moje sympatie by∏y podzielone,
bo choç od lat kibicowa∏em Liverpoolowi, to
przecie˝ tamten Juventus mia∏ w swoim sk∏a-
dzie Michela Platiniego, Paolo Rossiego, no
i przede wszystkim Zbigniewa Boƒka, stajàcego
przed szansà, by zostaç pierwszym w historii
polskim pi∏karzem, który zdob´dzie najcen-

niejsze klubowe trofeum Starego Kontynentu.
I tak si´ zresztà sta∏o, lecz tamten mecz w ogó-
le nie powinien si´ odbyç…
Do Brukseli przylecia∏em dzieƒ wczeÊniej,
czyli 28 maja. Z lotniska odebra∏ mnie Stani-
s∏aw Gzil, Êwietny pi∏karz wyst´pujàcy mi´dzy
innymi w GKS Katowice i Górniku Zabrze,
który w roku 1979 wyjecha∏ do Belgii, by tam
kontynuowaç sportowà karier´. U niego noco-
wa∏em z wtorku na Êrod´. Pomeczowy nocleg
zapewni∏ mi z kolei re˝yser Janusz Kijowski.
W po∏owie lat 80. ka˝dy dolar by∏ na wag´ z∏o-
ta, wi´c takie znajomoÊci i przyjaênie stawa∏y
si´ nieocenione. 
Tego samego dnia Bruksela prze˝ywa∏a praw-
dziwy najazd w∏oskich i angielskich kibiców.
U˝y∏em s∏owa „najazd”, lecz w zachowaniu
tak jednych, jak i drugich trudno by∏o doszu-
kaç si´ wojowniczych nastrojów. W pe∏nej ko-
mitywie opanowali centrum miasta, rozsiedli
si´ w pubach, kawiarniach, w parkach i na pla-
cach, ˝∏opiàc piwo, Êmiali si´, ˝artowali, za-
grzewali do boju swoich pi∏karskich idoli.
W powietrzu rozbrzmiewa∏y chóralne Êpiewy.
Tak prezentowa∏ si´ zabytkowy Grand Palace,
gdy postanowi∏em przespacerowaç si´ po belgij-
skiej stolicy. To by∏a atmosfera zabawy, nawet
jeÊli zawody w pozbywaniu si´ nadmiaru wy-
produkowanego moczu trudno uznaç za wyra-
finowany jej przejaw. Nietrudno si´ zresztà
domyÊliç, ˝e s∏ynny brukselski ch∏opczyk nie
mia∏ w tej rywalizacji ˝adnych szans. Pami´-
tam, ˝e niektórzy kibice, zw∏aszcza angielscy,
zdecydowanie przesadzali z iloÊcià piwa, k∏a-
dàc si´ pokotem na bruku, gdy napojony do
granic mo˝liwoÊci organizm odmawia∏ pos∏u-
szeƒstwa. Wsz´dzie wala∏y si´ porozbijane
butelki, lecz nie dochodzi∏o do bójek i awantur
– ja przynajmniej nic takiego n

ie zaobserwowa∏em.
29 maja uda∏em si´ na stadion Heysel jakieÊ
dwie i pó∏ godziny przed meczem. Tak˝e wi´k-
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Wokó∏ rozlega∏y si´ krzyki
i nawo∏ywania, na ziemi le˝a∏y
przykryte przeÊcierad∏ami
zw∏oki. To by∏ krajobraz po
bitwie: pot∏uczone szk∏o, flagi
majàce wspomagaç doping
kibiców Juventusu, roztrzaskane
∏awki, od∏amki rozwalonego
muru. Jednak najbardziej
przera˝ajàcy by∏ widok
porzuconych dzieci´cych
plecaków… 

Heysel – stadion wybudowany w Brukseli w latach 30.
XX wieku. Od 29 maja 1985 roku nazwa ta na sta∏e
wesz∏a do s∏ownika kultury masowej i funkcjonuje jako
synonim niebezpieczeƒstwa zwiàzanego z przemocà
stadionowà. Przed fina∏owym meczem Pucharu Europy
dosz∏o do starç pomi´dzy angielskimi i w∏oskimi
kibicami, w wyniku których Êmierç ponios∏o 39 osób,
ponad 600 osób by∏o rannych. Stadion wyburzono 
przed pi∏karskimi mistrzostwami Europy w 2000 roku, 
a w jego miejscu wybudowano nowoczesny obiekt
sportowy, nazwany imieniem króla Baudouina I.
Pozosta∏a pami´ç o nazwie i tablica pamiàtkowa. 



szoÊç kibiców zaj´∏a ju˝ miejsca na trybunach.
Mecz mia∏ si´ rozpoczàç o godzinie 20.15,
ale wczeÊniej, o 18.15, mia∏ si´ odbyç mecz
trampkarzy. Jednak gdy m∏odzi zawodnicy
wybiegli na muraw´, ich zmagania nikogo,
praktycznie rzecz bioràc, nie interesowa∏y.
Oczy wszystkich obecnych na Heysel skierowa-
ne by∏y na trybun´ z∏o˝onà z trzech sektorów,
oznaczonych literami X, Y i Z. W pierwszym
z nich znajdowali si´ Anglicy, w trzecim –
W∏osi. PoÊrodku by∏y miejsca przygotowane
dla Belgów, lecz ci, widzàc, co si´ Êwi´ci,
szybko uciekli. Rozpoczyna∏ si´ prawdziwy
dramat.
Najpierw w stron´ sympatyków Juventusu po-
lecia∏y kamienie, butelki i odpalone petardy.
Do tego prowizorycznie przygotowanego arse-
na∏u niebawem do∏àczy∏y drewniane ∏awki
i metalowe pr´ty wyrwane ze zniszczonego
p∏otu. Zdobyte uzbrojenie oÊmieli∏o Anglików
na tyle, ˝e postanowili przypuÊciç szturm.
T∏um rozwÊcieczonych, pijanych bandytów
ruszy∏ w stron´ W∏ochów. Ci nie tylko byli za-
skoczeni takim rozwojem wypadków, lecz
przede wszystkim nie mieli dokàd uciekaç. We
w∏oskim sektorze zapanowa∏ ca∏kowity chaos.
Jedni uciekali, inni – nieÊwiadomi zagro˝enia,
nadal wchodzili na trybun´. Tymczasem liver-
poolczycy próbowali dopaÊç sympatyków Ju-
ventusu, coraz bardziej st∏oczonych przy murze
uniemo˝liwiajàcym ucieczk´. Bili ich czym
popad∏o: pi´Êciami, pr´tami, fragmentami ∏a-
wek, kamieniami. Mur nie wytrzyma∏ naporu
setek ludzi i w koƒcu runà∏, powodujàc Êmierç
kilkunastu osób.  
Ale w tamtej chwili, mi´dzy 19.00 a 19.30, nie
by∏em Êwiadomy, co dok∏adnie si´ wydarzy∏o.
Podobnie zresztà jak wi´kszoÊç zgromadzo-
nych na Heysel. Z dzisiejszej perspektywy
s∏owa spikera nawo∏ujàcego do powrotu na
miejsca wydajà si´ kuriozalne. Lecz wtedy on
równie˝ nie wiedzia∏ o rozmiarach tragedii.
O tym, ˝e sta∏o si´ coÊ strasznego, z minuty na

minut´ przekonywa∏ widok noszy, sanitariu-
szy, wycie syren karetek pogotowia i krà˝àce
nad stadionem helikoptery. OpuÊci∏em prasowà
∏awk´ i zbieg∏em na bie˝ni´. Moim oczom uka-
za∏ si´ przera˝ajàcy widok. Jeden z w∏oskich
kibiców le˝a∏ tam z udem przebitym pr´tem,
wokó∏ niego zaÊ uwijali si´ lekarze próbujàcy
udzieliç pomocy. Próbowa∏em si´ przedostaç
do w∏oskiego sektora Z, ale nie zosta∏em prze-
puszczony. Wokó∏ rozlega∏y si´ krzyki i nawo-
∏ywania, na ziemi le˝a∏y przykryte przeÊciera-
d∏ami zw∏oki. Na trybun´ uda∏o mi si´ wejÊç
od drugiej strony. To by∏ krajobraz po bitwie:
pot∏uczone szk∏o, flagi majàce wspomagaç do-
ping kibiców Juventusu, roztrzaskane ∏awki,
od∏amki rozwalonego muru. Jednak najbar-
dziej przera˝ajàcy by∏ widok porzuconych
dzieci´cych plecaków…  

Jak w tej sytuacji zachowywa∏a si´ policja?

Kiedy w stron´ kibiców Juventusu polecia∏y
„pociski” z butelek, kamieni i petard, policja
nie interweniowa∏a. Sàdz´, ˝e funkcjonariusze
byli po prostu zaskoczeni, a ju˝ na pewno nie
spodziewali si´ dalszej eskalacji tego pierw-
szego „incydentu”. W zasadzie policja pozo-
stawa∏a niewidoczna, co mog∏o sprawiç, ˝e
bandyci poczuli si´ zbyt pewni siebie. Nawet
w chwili gdy ruszy∏ angielski szturm, policja
nie podj´∏a ˝adnych sensownych dzia∏aƒ,
ale… ucieka∏a razem z W∏ochami!
OczywiÊcie, kiedy sytuacja stawa∏a si´ coraz
bardziej dramatyczna, bo do walki ruszyli rów-
nie˝ kibice z Turynu zgromadzeni w sektorach
po drugiej stronie boiska, policja nie powinna
d∏u˝ej unikaç konfrontacji. A mimo to nadal jej
unika∏a! Przypominam sobie widok zupe∏nie
niezwyk∏y. W pewnym momencie pojawi∏a si´
konnica, lecz zamiast zabraç si´ do usuwania
przebywajàcych na boisku i bie˝ni kibiców,
jedynie przejecha∏a przed trybunami, w niena-
gannym, jakby defiladowym k∏usie. Nie mo˝-
na jednak mieç pretensji do tych policjantów,
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którzy znaleêli si´ na Heysel. G∏ównym pro-
blemem by∏o fatalne dowodzenie. DoÊç powie-
dzieç, ˝e kierujàcy akcjà oficer nie by∏ obecny
na stadionie, a minister spraw wewn´trznych
zajmowa∏ si´ obgryzaniem paznokci we w∏a-
snym domu i, gapiàc si´ w telewizor, kontem-
plowa∏ w∏asnà nieudolnoÊç. Mo˝na to nazwaç
parali˝em organizacyjnym, którego êród∏em
byli najwa˝niejsi decydenci. 

Po latach nies∏ychane wydaje si´ to, ˝e mimo
tragedii mecz rozegrano…

Decyzja o tym, aby pi∏karze – mimo setek ran-
nych i kilkudziesi´ciu zabitych kibiców – roze-
grali mecz, by∏a skandaliczna. W∏adze UEFA
t∏umaczy∏y póêniej, ˝e odwo∏anie meczu mo-
g∏oby jeszcze bardziej rozwÊcieczyç publicz-
noÊç. Futbolowi bonzowie dziwnym trafem nie
pomyÊleli, ˝e mecz przebiegajàcy niezgodnie
z oczekiwaniami jednej z grup kibiców – co
zdarza si´ przecie˝ niemal ka˝dorazowo pod-
czas pi∏karskiej rywalizacji – mo˝e doprowa-
dziç do tego samego. 
Samà gr´ poprzedzi∏y jednak inne wydarzenia
z udzia∏em zawodników. Marco Tardelli, Anto-
nio Cabrini, Sergio Brio i Luciano Favero wyszli
na p∏yt´ boiska i próbowali uspokoiç swoich
kibiców, z kolei kapitan Juventusu Gaetano
Scirea komunikowa∏ si´ z nimi za poÊrednic-
twem stadionowych g∏oÊników. Podobnie po-
stàpi∏ kapitan Liverpoolu Phil Neal. Âwiadczy
to, rzecz jasna, o kompletnej bezradnoÊci or-
ganizatorów meczu i si∏ bezpieczeƒstwa.
Swojà drogà, jedynà policyjnà interwencjà
zakoƒczonà powodzeniem by∏o tamtego wie-
czoru odebranie kilku w∏oskim kibicom trans-
parentu z napisem „Red Animals”, który ci,
po blisko trzech godzinach krwawego kosz-
maru, postanowili zaprezentowaç sympaty-
kom Liverpoolu. 
W koƒcu zawodnicy wyszli na boisko. Lecz
chyba wszyscy z nich czuli, ˝e granie w pi∏k´
jest w tej sytuacji skoƒczonym idiotyzmem.

Zbigniew Boniek ujà∏ to tak: „Wielu z tych,
którzy ponieÊli Êmierç lub zostali ranni, by∏o
znanych pi∏karzom Juventusu. Nie chcia∏o
nam si´ graç w takiej sytuacji, ale nie mieliÊmy
wyjÊcia”. Trudno si´ temu dziwiç. Graç dla
bandziorów tylko dlatego, ˝eby ich nie dra˝-
niç? Piramidalna bzdura! Honorowo, jak si´
wydaje, postàpi∏a niemiecka stacja ZDF, prze-
rywajàc wtedy transmisj´.
To by∏ dziwny i raczej s∏aby mecz. Obydwie
dru˝yny przesadnie si´ szanowa∏y, pi∏karze
byli wyraênie spi´ci, jakby nieustannie towa-
rzyszy∏ im strach, ˝e prawdziwa, m´ska gra
sprowokuje publicznoÊç do kolejnych burd,
które przyniosà nast´pne ofiary. W 57. minu-
cie spotkania zagranà przez Michela Platiniego
pi∏k´ umiej´tnie opanowa∏ Zbigniew Boniek.
W towarzystwie pary angielskich obroƒców
zagra∏ sobie pi∏k´ g∏owà i p´dzi∏ ile si∏ w no-
gach w kierunku bramki Bruce’a Grobbelaara.
Gary Gillespie nie widzia∏ innego wyjÊcia
i sfaulowa∏ polskiego napastnika. Szwajcarski
s´dzia, André Daina, podyktowa∏ rzut karny.
Jednak przewinienie mia∏o miejsce jeszcze
przed linià 16. metra. Arbiter podtrzyma∏ swo-
jà b∏´dnà decyzj´ i po chwili Michel Platini
pewnym strza∏em wyprowadzi∏ mistrzów
W∏och na prowadzenie.
W 75. minucie meczu mia∏a miejsce kolejna
kontrowersyjna sytuacja. Ronnie Whelan zosta∏
w naro˝niku pola karnego Juventusu sfaulowany
przez Luciano Favera. Liverpoolowi nale˝a∏a si´
jedenastka, ale s´dzia by∏ innego zdania. Prze-
wag´ jednego gola Juventus utrzyma∏ do ostat-
niego gwizdka, zdobywajàc tym samym Puchar
Europy. Po meczu uda∏em si´ do szatni zwyci´z-
ców, gdzie mia∏em okazj´ potrzymaç przez
chwil´ cenne trofeum. To by∏o niezwyk∏e uczu-
cie, gdy radoÊç futbolowego pasjonata miesza-
∏a si´ ze smutkiem Êwiadka ogromnej tragedii. 

Czy arbiter celowo wypaczy∏ wynik spotkania? 

Rozg∏aszano takie pog∏oski, trudno jednoznacz-
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nie powiedzieç, czy na pewno fa∏szywe. Pisa∏a
o tym prasa, dyskutowali kibice i dziennikarze.
No i faktycznie, dwie jedenastki – ta, której nie
by∏o, zamieniona na gola, i druga ewidentna,
której s´dzia nie podyktowa∏; to daje do myÊle-
nia. Spekulowano, czy decyzje s´dziego nie
mia∏y staç na stra˝y „sprawiedliwoÊci”, by nie
dopuÊciç, aby trofeum zdoby∏a dru˝yna, której
kibice okazali si´ mordercami. Tak czy owak,
UEFA wszystkiemu zaprzeczy∏a. Pewnie nigdy
si´ nie dowiemy, jak by∏o naprawd´, bo s´dzia
André Daina, zresztà w mojej obecnoÊci, dozna∏
zawa∏u w trakcie meczu Urugwaj–Szkocja
podczas meksykaƒskiego mundialu i ca∏kowi-
cie wycofa∏ si´ z futbolowego Êwiatka.

Dlaczego, Pana zdaniem, na Heysel dosz∏o do
tragedii?

To trudne pytanie. Przyczyn mo˝na poszuki-
waç na wielu ró˝nych, niekoniecznie wyklu-
czajàcych si´, lecz raczej komplementarnych
poziomach. Jeszcze dzieƒ przed meczem, pod-
patrujàc z bliska zachowanie w∏oskich i angiel-
skich kibiców, nie dostrzega∏em agresji czy
wzajemnej nienawiÊci. Jak ju˝ mówi∏em, nie
dochodzi∏o do bójek lub choçby przepycha-
nek. By∏o powszechnie wiadomo, ˝e Juventus
i Liverpool nigdy nie mia∏y ze sobà na pieƒ-
ku. Znane sà animozje pomi´dzy kibicami
wielu dru˝yn, które ciàgnà si´ latami, jak choç-
by w przypadku Realu Madryt i Barcelony,
AC Milan i Interu Mediolan, Legii Warszawa
i Lecha Poznaƒ. Zazwyczaj, choç nie jest to re-
gu∏à, dotyczy to klubów z tego samego kraju.
W wypadku fina∏u w roku 1985 nie by∏o ˝ad-
nych przes∏anek, by takie kwestie braç pod
uwag´. Niepokojàce, jak widz´ to z dzisiejszej
perspektywy, by∏y hektolitry spo˝ywanego
alkoholu, w czym celowali zw∏aszcza Anglicy.
Mo˝na zak∏adaç, ˝e fani Liverpoolu, którzy
przybyli 28 maja na Heysel, nie trzeêwieli od
dobrych dwóch, trzech dni. Ich ÊwiadomoÊç
musia∏a byç silnie zniekszta∏cona. Pojedynczy

cz∏owiek pijàcy kolejny dzieƒ z rz´du zbyt du-
˝e iloÊci alkoholu na wiele sytuacji reaguje
nadpobudliwie. Cz´sto staje si´ butny, dra˝li-
wy, ∏atwo wyprowadziç go z równowagi. To
co dopiero powiedzieç o tysiàcach kompletnie
nawalonych kibiców? W takich okoliczno-
Êciach niewiele trzeba, aby wznieciç agresj´
i przenieÊç jà na kibiców przeciwnej dru˝yny.
MyÊl´, ˝e w wymiarze psychospo∏ecznym to
w∏aÊnie si´ sta∏o na Heysel. Zadzia∏a∏a psycho-
logia pijanego t∏umu.

Takie wyjaÊnienie, odwo∏ujàce si´ po prostu do
„czynnika alkoholowego”, nie wyczerpuje jednak
tematu. Bo przecie˝ nie wszyscy na stadionie
byli pijani w sztok. W∏oscy kibice, kochajàcy
futbol i dobrà zabaw´ nie mniej ni˝ Anglicy, byli
z pewnoÊcià bardziej trzeêwi i nie zachowywali
si´ a˝ tak agresywnie. To przecie˝ nie oni
rozpocz´li wojn´ na trybunach. A wi´c dlaczego
zacz´li Anglicy?

Pami´tam, ˝e wracajàc do Polski, by∏em prze-
konany, i˝ mam Êwietny dziennikarski mate-
ria∏. Wydarzenia na Heysel by∏y oczywiÊcie
wielkà tragedià, ale skoro dane mi jà by∏o zo-
baczyç na w∏asne oczy, pomyÊla∏em o mo˝li-
woÊciach, jakie daje mi to w pracy zawodowej.
Tymczasem krajowa prasa ju˝ zdà˝y∏a z ca∏ej
sprawy uczyniç propagandowy m∏otek. Heysel
ukazano jako aren´ walki klasowej ciemi´˝one-
go zachodnioeuropejskiego proletariatu – zw∏a-
szcza brytyjskiego – z wyzyskiwaczami, których
symbolizowa∏a liberalno-konserwatywna
premier Margaret Thatcher. Odechcia∏o mi si´
wtedy pisania. Pope∏ni∏em tylko jeden tekst,
opublikowany na ∏amach „Pi∏ki No˝nej”. Nie-
mniej jednak, po blisko 30 latach, poszukiwa-
nie przyczyn na poziomie socjologicznym nie
wydaje mi si´ strategià z∏à, choç propagando-
we treÊci z po∏owy lat 80. nadal mnie irytujà. 
Warto zauwa˝yç, ˝e Wielka Brytania tamtego
czasu nie by∏a bynajmniej krajem spokojnym.
Pod wodzà ˚elaznej Damy rzàd wprowadza∏
reformy, które spotyka∏y si´ z protestami wie-
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lu grup spo∏ecznych. Szczególnie dotyczy∏o to
robotników przemys∏owych. Przez kraj co
i rusz przetacza∏y si´ fale strajków, na ulicach
rzesze protestujàcych g∏oÊno wyra˝a∏y swoje
niezadowolenie. Na pozytywne efekty reform
trzeba by∏o czekaç latami, a ludzie czekaç nie
chcieli. Ros∏y frustracja i z∏oÊç, z którymi trze-
ba by∏o coÊ zrobiç.
W takich okolicznoÊciach masowe rozrywki
wydajà si´ nieocenione. JeÊli wszystko jest
dobrze zorganizowane, igrzyska bezpiecznie
kanalizujà z∏e emocje i pozwalajà na chwil´
zapomnieç o chlebie. JeÊli jednak organizacja
jest z∏a, a alkohol ∏atwo dost´pny, zachowanie
ludzi, kumulujàcych w sobie wÊciek∏oÊç, ∏atwo
wymyka si´ spod kontroli. Wtedy mamy Heysel.

Tragedia na Heysel jest swoistà cezurà w historii
futbolu. Co si´ zmieni∏o od tamtych
dramatycznych wydarzeƒ? 

BezpoÊrednio po tamtym meczu konsekwencje
ponios∏y angielskie kluby, których udzia∏
w rozgrywkach europejskich zosta∏ zawieszo-
ny na pi´ç lat, a Liverpoolu nawet na szeÊç.
By∏o to wa˝ne posuni´cie zarówno w∏adz an-
gielskiego futbolu, jak i UEFA, poniewa˝
sprowokowa∏o do podj´cia dzia∏aƒ majàcych
na celu zabezpieczenie imprez sportowych
przed podobnymi zagro˝eniami. 
Wielka Brytania sta∏a si´ forpocztà reform. Ze
stadionów stopniowo znika∏y wszelkie ogro-
dzenia utrudniajàce ewentualnà ewakuacj´
przebywajàcych tam ludzi, likwidowano tak˝e
miejsca stojàce, a drewniane ∏awki zast´powa-
no plastikowymi krzese∏kami. Nie poprzesta-
no jednak na modernizacji sportowych obiek-
tów. Równie˝ zachowanie kibiców wzi´to pod
lup´, wprowadzajàc restrykcje za nieprze-
strzeganie zasad bezpieczeƒstwa – to w∏aÊnie
na Wyspach narodzi∏y si´ kary pieni´˝ne za
wtargni´cie na p∏yt´ boiska oraz zakazy stadio-
nowe dla najbardziej agresywnych i niebez-
piecznych kibiców. Efekty? Có˝, wystarczy

w dowolny weekend obejrzeç transmisj´ me-
czu w angielskiej Premierleague i zobaczyç jà
na w∏asne oczy! Zresztà Êladami Brytyjczy-
ków podà˝y∏a ca∏a Europa Zachodnia. I choç
zagro˝eƒ nie mo˝na zlikwidowaç w 100 pro-
centach, to sytuacja przed i po Heysel to dwa
ró˝ne Êwiaty. 

Czy zmieni∏a si´ tak˝e mentalnoÊç kibiców?

Tam, gdzie wprowadzono zmiany dotyczàce
zasad bezpieczeƒstwa i unowoczeÊniono stadio-
ny – z pewnoÊcià tak. Wspania∏ym przyk∏adem
jest tutaj zachowanie sympatyków Liverpoolu,
kiedy ich dru˝yna w rozgrywkach Ligi Mi-
strzów trafi∏a w 2005 roku na Juventus Turyn.
Kibice na trybunie „The Kop” stadionu Anfield
Road postanowili z kartoników u∏o˝yç napis
„Amicizia” – Przyjaêƒ. Nadal jednak zadaj´ so-
bie pytanie, czy potrzeba by∏o a˝ tak wielkiej
tragedii, by zmieniç futbol na lepsze? 

67Fucking Euro!


