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Mam twarz buldoga – myÊla∏ m´˝czyzna, obok
którego siedzia∏a Olimpia i zastanawia∏a si´,
co to za dziwny zapaszek unosi si´ woko∏o
m´˝czyzny. – Mam twarz buldoga – myÊla∏
tamten – powinienem natychmiast si´ powie-
siç – a g∏oÊno rzek∏:
– Mam ryj jak buldog!
Olimpia przyjrza∏a mu si´ dok∏adnie i ze znaw-
stwem.
– Ale si´ nie Êlinisz – powiedzia∏a zimno – bul-
dogi si´ Êlinià.
M´˝czyzna spojrza∏ na nià z niech´cià, zamru-
ga∏ ot∏uszczonymi powiekami i sapnà∏.
Pan StaÊ w∏aÊnie go zauwa˝y∏. Skrzywi∏ si´
i pomyÊla∏, ˝e teraz w∏aÊnie tak to b´dzie wy-
glàda∏o; ten facet b´dzie ∏azi∏ i ∏azi∏. Pan StaÊ
skrzywi∏ si´ jeszcze bardziej na myÊl o ∏a˝eniu
i na myÊl o m´˝czyênie, który Êledzi go jak
szpicel.

A mo˝e... a mo˝e – pomyÊla∏ Pan StaÊ i myÊl go
zelektryzowa∏a – ten niepozorny t∏uÊcioch jest
agentem obcych s∏u˝b? Mosadów, Geheime-
schwulenpolizei. Tak, to mo˝liwe. Pan StaÊ
wiedzia∏ o istnieniu przeró˝nych technik, które
takie s∏u˝by wykorzystujà, by maltretowaç
i otumaniaç biedne spo∏eczeƒstwa, zniewalajàc

je na przeró˝ne okrutne sposoby. One (spo∏e-
czeƒstwa) specjalnie hodujà takich spaÊlaków
jak ten facet po to, ˝eby przeszkadzali, inwigi-
lowali, a mo˝e nawet – uchowaj Bo˝e – likwi-
dowali takich po˝eraczy Êwiata jak Pan StaÊ.
Gespritzer by∏ pyszny, ale widok m´˝czyzny
i stojàcej obok niego kobiety popsu∏ Panu Sta-
siowi humor.
– Mój lek – powiedzia∏ m´˝czyzna – mój lek
siedzi tam niedost´pny, obcy, niemiecki.
– Niemiecki? – Olimpi´ zaniepokoi∏ ton rezy-
gnacji i szaleƒstwa w g∏osie m´˝czyzny.
– Niemiecki – potwierdzi∏ m´˝czyzna.

Olimpia wzruszy∏a ramionami. Czasami trud-
no go zrozumieç, pomyÊla∏a, tak jak trudno
zrozumieç niektórych marszandów, performe-
rów policjantów i sprzedawców zapiekanek.
– To mo˝e do niego podejdê i porozmawiaj
z nim, nawià˝ kontakt wzrokowy?
– On si´ mnie brzydzi.

Olimpia spojrza∏a na m´˝czyzn´. Wyglàda∏ na
kogoÊ, kto bierze prysznic raz w tygodniu, ale
poza tym bywa∏ sympatyczny. Pami´ta∏a prze-
cie˝, z jakim znawstwem opowiada∏ o rodzajach
golonek, o polityce cesarza Septymiusza Sewe-
ra, o chorobach uk∏adu moczowo-p∏ciowego
i wielu innych. Pami´ta∏a te˝ czasy, kiedy by∏
chudszy i bardziej zadbany, pe∏en radoÊci i we-
so∏ej wrzawy ugania∏ si´ po Kazimierzu za pi´k-
nymi ch∏opcami, których zwabia∏ do swojego
mieszkania i tam konsumowa∏, albo i nie konsu-
mowa∏, bo niegdyÊ rozmawia∏a z jednym z tych
ch∏opców i ów ch∏opiec zwierzy∏ si´ jej, ˝e
konsumpcja polega∏a na szeÊciogodzinnej opo-
wieÊci o taƒcach dworskich za Ludwika XIV.
Z tego to, prosz´ pani, orgazmu si´ nie dostaje –
powiedzia∏ ów ch∏opiec, wyraênie zniesmaczo-
ny dworskimi taƒcami Króla S∏oƒce. Ale póê-
niej wydarzy∏a si´ w ˝yciu m´˝czyzny tragedia,
której szczegó∏ów nikt nie zna∏. M´˝czyzna
mówi∏ o tragedii, ale niejasne to by∏o mówie-
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nie, pe∏ne ziewni´ç, zamyÊleƒ i urwanych
zdaƒ. Strach by∏o patrzeç, jak przybiera∏ na
wadze, jak pi∏, samotnie siedzàc pod knajpà
Mechanoff, jak przesiadywa∏ godzinami na ba-
rowym sto∏ku w klubie Cocon, gdzie pi∏ nie-
wyobra˝alne iloÊci piwa i ˝ar∏ocznie spoglàda∏
na plàsajàcych na parkiecie m∏odzieƒców.
Z czego nic nie wynika∏o. Strach by∏o w tych
dniach patrzeç – myÊla∏a Olimpia – i teraz
w zasadzie te˝ jest strach. A w koƒcu przyszed∏
Facebook i m´˝czyzna rozla∏ si´ po internecie
jak plama ropy po zatoce meksykaƒskiej.
– Niemiec – powiedzia∏ m´˝czyzna – dowie-
dzia∏em si´, ˝e jest Niemcem.
– Nie czyta∏am nic o tym – powiedzia∏a Olim-
pia, która rzadko czyta∏a posty o Panu Stasiu,
które co kilkanaÊcie minut wkleja∏ m´˝czyzna.
– Bo jeszcze tej notki o nim nie wklei∏em.
– Ach, to jest Pan StaÊ – w koƒcu si´ zoriento-
wa∏a i zacz´∏a uwa˝niej patrzeç na Pana Stasia.

M´˝czyzna przytaknà∏ i pomyÊla∏ o Êmierci
i nieskoƒczonoÊci, i o tym, ˝e robi si´ g∏odny,
a na smutek nie ma niczego lepszego ni˝ go-
lonka albo pieczony boczek z rozmarynem.
– PowinieneÊ do niego podejÊç i przedstawiç
spraw´ jasno – powiedzia∏a Olimpia.
M´˝czyzna spojrza∏ na nià niech´tnie.
– Jak mia∏bym przedstawiç spraw´ jasno, co?
– Mi∏oÊç – Olimpia podnios∏a wskazujàcy palec.
– Nie chcia∏bym, ˝eby umar∏ z obrzydzenia.
– Ale jakbyÊ si´ umy∏?
– Woda mi szkodzi. WiÊlana woda mi szkodzi. 
Poczekam na deszcz.

Olimpia z niepokojem spojrza∏a na b∏´kitne
niebo. Deszcz nie spadnie przynajmniej przez
najbli˝sze dwa tygodnie. M´˝czyzna wsta∏
i spojrza∏ smutno na Olimpi´, która pomyÊla∏a,
˝e wyglàda to jak filmowe po˝egnanie na za-
wsze. On odejdzie i przepadnie gdzieÊ w zau∏-
kach Kazimierza, a jego trupa odnajdà dopiero
przysz∏e pokolenia.

M´˝czyzna pow´drowa∏ na plac Nowy, gdzie
zakupi∏ porcj´ golonki i jad∏ jà, majàc za towa-
rzystwo trzy go∏´bie, które siad∏y na oparciach
krzese∏ i ∏apczywie spoglàda∏y w stron´ okru-
chów i mi´snych w∏ókien. M´˝czyzna tymcza-
sem, owijajàc mi´so w t∏ustà skórk´, po˝erajàc
rozgotowanà chrzàstk´ i nieomal wysysajàc
szpik z grubej koÊci, myÊla∏ o boskoÊci Pana
Stasia, o tym, jak jego d∏onie wywo∏ujà w nim
liryczne poruszenia, o pieprzowym zapachu
perfum Pana Stasia, które to perfumy uwielbia∏
m´˝czyzna ponad wszystko. 

A kiedy skoƒczy∏, poprosi∏ o kolejnà golonk´.
Talerz z resztkami przesunà∏ w stron´ go∏´bi,
które troch´ nieufnie zabra∏y si´ do jedzenia.
Ptaki, tylko na nie mo˝na liczyç – myÊla∏ m´˝-
czyzna. Po zjedzeniu trzech golonek uda∏ si´
do knajpy Mechanoff, gdzie zakupi∏ ciemne
piwo i usiad∏, by w cichoÊci i skrytoÊci ducha
pomyÊleç o sobie z najwi´kszà niech´cià, na
jakà by∏o go staç. A kiedy skoƒczy∏ piç czwar-
te piwo, podrepta∏ do domu i, siedzàc w swojej
kuchni, myÊla∏ z rozpaczà, ˝e musi jakoÊ uza-
sadniç swoje istnienie na tym padole ∏ez.

Tymczasem Olimpia – poruszona spotkaniem
z m´˝czyznà, poruszona wielkim b´bnem jego
brzucha, fa∏dami podgardla i zapachem Êmier-
ci, który unosi∏ si´ wokó∏ niego – postanowi∏a
przejàç inicjatyw´, nawiàzaç kontakt z Panem
Stasiem i ub∏agaç go, by dla dobra powszech-
nego okaza∏ choç odrobin´ sympatii dla m´˝-
czyzny, co tamtego podniesie na duchu. On
wtedy schudnie, pójdzie na si∏owni´, wyostrzy
mu si´ intelekt, poprawi wzrok, mo˝e nawet
zacznie jeêdziç na rolkach i jeÊç roÊliny, mo˝e
– Olimpia by∏a poruszona wizjà – wróci do ja-
kiejÊ twórczoÊci, namaluje obraz, skomponuje
piosenk´, mo˝e – ta myÊl jà porwa∏a – napisze
cykl wierszy albo i powieÊç. Postanowi∏a obró-
ciç myÊl w czyn. Posz∏a na zaplecze swojej ga-
lerii. Obejrza∏a dok∏adnie twarz, umy∏a r´ce,
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poprawi∏a makija˝ i delikatnie spryska∏a si´
perfumami o ró˝anym zapachu, które najbar-
dziej lubi∏a. Zamkn´∏a galeri´ i posz∏a do knaj-
py Eszeweria. Zakupi∏a piwo i wesz∏a do sali,
gdzie siedzia∏ Pan StaÊ.

Pan StaÊ w∏aÊnie rozmyÊla∏ o swoim pierw-
szym morderstwie, którego chcia∏ dokonaç
w najbli˝szych dniach. Pi´kno jest tylko prze-
ra˝enia poczàtkiem – myÊla∏ o sobie. W grun-
cie rzeczy nie bardzo wiedzia∏, jak podejÊç do
tematu. Znalezienie ofiary nie nastr´cza∏o ˝ad-
nych trudnoÊci. Ale Pan StaÊ nie mia∏ zamiaru
wpadaç w r´ce policji i gniç do˝ywotnio
w wi´zieniu. Pan StaÊ chcia∏ pozostaç na wol-
noÊci, zjeÊç Êwiat i... i nie bardzo wiedzia∏, co
dalej. Ogólna idea po˝arcia Êwiata by∏a ca∏-
kiem w porzàdku. Ale strona techniczna ju˝
nie. Po pierwsze, zw∏oki. Zw∏oki sà trudne do
usuni´cia, pojedyncze zw∏oki pozwalajà poli-
cji na snucie domys∏ów, zbieranie dowodów,
grzebanie w DNA. Ale gdyby tak zw∏ok by∏o
naraz kilka tysi´cy? To by∏a kuszàca wizja. Na
przyk∏ad zatrucie wodociàgów. Ale czym? Albo
wysadzenie jakiegoÊ du˝ego klubu. Ale skàd
wziàç materia∏y wybuchowe? Po drugie, co
zrobiç z wyrzutami sumienia? Bo Pan StaÊ si´
spodziewa∏, ˝e wyrzuty si´ pojawià i b´dà go
dr´czyç okrutnie. Po trzecie, potrzebny by∏by
szczegó∏owy plan. Z tym ostatnim by∏o naj-
mniej problemów. Pan StaÊ lubi∏ precyzyjne
planowanie. Mia∏ to we krwi.

Kiedy tak myÊla∏ i zatapia∏ si´ w swoich krwi-
stych wizjach, us∏ysza∏ nagle mi∏o brzmiàcy
g∏os, który to g∏os go zapyta∏, czy mo˝e si´
przysiàÊç. Pan StaÊ podniós∏ wzrok i zobaczy∏
twarz Olimpii. PomyÊla∏, ˝e oto zaciska si´ p´-
tla i ten t∏usty typ, który zniknà∏ przed chwilà,
wys∏a∏ t´ kobiet´, by go zniewoli∏a. Tajne s∏u˝-
by, by∏ pewien, ˝e to tajne s∏u˝by. Ale podjà∏
gr´ i powiedzia∏:
– Niech pani siada.
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AlbaƒskoÊç
nasza 
i wasza…
Agata Araszkiewicz

Ksi´stwo Pindosu istnia∏o zaledwie trzy lata.
Na terenach dzisiejszej po∏udniowej Albanii,
a tak˝e cz´Êci Macedonii i Grecji, zosta∏o za-
∏o˝one podczas II wojny Êwiatowej jako paƒ-
stwo satelickie z oddolnej inicjatywy ludnoÊci
Arumunów, zamieszkujàcej te tereny, po tym
jak ofensywa faszystowska zdominowa∏a
Grecj´. Prowadzàc silnà polityk´ antygreckà,
Ksi´stwo Pindosu cieszy∏o si´ protektoratem
faszystowskich W∏och, jednak nie pos∏ugi-
wa∏o si´ propagandà antysemickà. Pod pano-
waniem ksi´cia Alcybiadesa, a potem ksi´cia
Juliusza ˚ydzi zajmowali wysokie stanowiska
paƒstwowe. Brytyjska ofensywa na Ba∏kanach
po∏o˝y∏a kres jego istnieniu. Lata 1941–1943
to burzliwy (i zapewne wstydliwy) okres w hi-
storii Albanii, ale jak w soczewce odbijajà si´
w nim napi´cia cechujàce region ba∏kaƒski
tak˝e w koƒcówce XX i na poczàtku XXI wie-
ku. Fakt istnienia Ksi´stwa Pindosu uwzgl´d-
nia pe∏ne konfliktów i sprzecznoÊci relacje
mi´dzy mniejszoÊciami etnicznymi w tej cz´-


