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Przegrany
Fatos Kongoli 

1
MieszkaliÊmy wtedy w tym samym dwupokojowym mieszkaniu z kuchnià,
w którym mieszkamy tak˝e teraz. Mia∏em i mam siostr´ starszà ode mnie
o pi´ç lat. Ale ona nie odgrywa ˝adnej roli w mojej historii, jeÊli mo˝na na-
zwaç historià przeci´tnoÊç mojego ˝ycia. Moje ˝ycie by∏o byle jakie, by∏o ˝y-
ciem cz∏owieka, który by∏ i pozosta∏ nikim, ˝yciem anonimowym i roztopio-
nym w anonimowoÊci obskurnej dzielnicy w obskurnym miasteczku, choç
blisko stolicy. Siostra stale przebywa∏a poza domem. Kiedy by∏em ma∏y,
mieszka∏a w akademiku szko∏y pedagogicznej, póêniej otrzyma∏a nakaz pra-
cy w wiejskiej szkole na pó∏nocy i tam zosta∏a.

Blok, w którym mieszkam, znajduje si´ blisko centrum miasteczka. Naprze-
ciwko, po drugiej stronie skweru, stoi drugi blok mieszkalny ze sklepem
spo˝ywczym, sklepem z materia∏ami, zak∏adem krawieckim oraz barem na
parterze. Ten budynek, a zw∏aszcza plac sta∏y si´ s∏awne dzi´ki barowi. Do-
chodzi∏o w nim do najs∏ynniejszych bójek mi´dzy pojedynczymi osobnikami
albo rywalizujàcymi grupami, bójek, którymi miasteczko zbytnio si´ nie
przejmowa∏o, mo˝e dlatego, ˝e jego ˝ycia nie mo˝na sobie wyobraziç bez te-
go rodzaju wydarzeƒ, a mo˝e dlatego, ˝e ludzie do nich przywykli, podobnie
jak póêniej przywykli do oglàdania filmów na ekranach telewizyjnych. Wte-
dy w miasteczku nie by∏o jeszcze ˝adnego telewizora. Ale kwit∏a czarna kro-
nika. Wi´kszoÊç mieszkaƒców uwa˝a∏a, ˝e o barwnoÊci tej kroniki decydowa∏
kurz. W po∏àczeniu z oparami alkoholu doprowadza∏ moich wspó∏plemieƒ-
ców do wÊciek∏oÊci. Sà oni niezwykle nami´tni i do bólu zazdroÊni. Dwie rze-
czy, które nie idà w parze. Prócz tego w wi´kszoÊci sà to robotnicy o pot´˝-
nych barach i pi´Êciach. Czego wi´cej trzeba dla rozkwitu czarnej kroniki?
W istocie nigdy nie zosta∏a spisana i po informacje socjologowie mogà zwra-
caç si´ do kompetentnych organów, które, jak sàdz´, posiadajà pe∏en wykaz
tego rodzaju post´pków. Mo˝liwe, ˝e tam znajdà te˝ teczk´ niejakiego Thesara
Lumi. To ja.
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Mówi´ „mo˝e”. Chyba nadaj´ sobie zbytnià rang´, sàdzàc, ˝e mog´ mieç
teczk´. By∏em i jestem niepozornym osobnikiem i tym pokrzepiajàcym przy-
puszczeniem o teczce nie chc´ w ˝adnym wypadku wyrzàdziç przykroÊci
tym, którzy zostali uznani za godnych dostàpienia tego zaszczytu. Mi∏o mi
w tym wypadku wierzyç g∏osom tych, którzy mówià, ˝e nie ma znaczenia,
czy ktoÊ jest wa˝ny, wystarczy, ˝e rzuci cieƒ na ziemi´ i ju˝ ma swojà tecz-
k´. JeÊli tak, to by∏bym bardziej ni˝ szcz´Êliwy, poniewa˝ to by oznacza∏o, ˝e
w czasie, kiedy myÊla∏em, ˝e nie istniej´ na tym Êwiecie, byli inni, którzy my-
Êleli inaczej. Naprawd´ jestem im bardzo wdzi´czny.

Sprawiam sobie przyjemnoÊç, a wi´c zak∏adam, ˝e mia∏em teczk´. Nie wiem,
co mog∏o w niej byç i z pewnoÊcià nigdy si´ nie dowiem, ale jedno mog´ po-
wiedzieç: brakuje w niej prawdziwych faktów dotyczàcych czynów, które
w taki czy inny sposób mog∏yby zostaç uznane za dzia∏alnoÊç przest´pczà.
One nie mogà si´ znajdowaç w teczce, poniewa˝ wtedy, kiedy je pope∏nia-
∏em, by∏em dzieckiem. Pope∏nia∏em je w czasie, kiedy nieoczekiwanie, z nie-
zrozumia∏ych powodów, mój ojciec podporzàdkowa∏ si´ Szalonemu Xhodzie
i straci∏ ca∏y szacunek w moich oczach. A ja postanowi∏em si´ zemÊciç.

W tym miejscu do mojej opowieÊci wkracza Vilma. A ÊciÊlej moje wspo-
mnienie o niej. Vilmy ju˝ nie ma. Od dawna.

2
W mojej g∏owie czas si´ miesza, dlatego trudno mi powiedzieç, czy ju˝
w dzieciƒstwie Vilma by∏a dziewczynà, o której marzy∏ ka˝dy ch∏opiec.
Trudno mi powiedzieç, czy ju˝ w dzieciƒstwie by∏a koÊcià niezgody wÊród
miasteczkowych chuliganów. Mój oci´˝a∏y umys∏ z trudem przecina warstwy
lat, t´ mglistà kurtyn´, za którà rozciàga si´ Êwiat dzieciƒstwa, i wreszcie sta-
je mi przed oczami Vilma. Ta, którà zna∏em, kiedy by∏em ch∏opcem, a sobie
wydawa∏em si´ m´˝czyznà. Poniewa˝ w naszym miasteczku ch∏opcy szybko
m´˝nieli. 

Udaje mi si´ dojrzeç jà poprzez t´ mg∏´. Oto, gdzie jest. Za ˝elaznym ogro-
dzeniem. Zawsze by∏a za ogrodzeniem i stamtàd obserwowa∏a przechodniów
na ulicy. Natomiast dzisiaj za takim samym jak kiedyÊ czarnym ogrodzeniem
przechodnie mogà zobaczyç siedzàcego na ∏awce Szalonego Xhod´, z dziki-
mi oczami ob∏àkanego. Stró˝uje tam jak pies. Jego pomylonemu umys∏owi
wydaje si´, ˝e Vilma jest w Êrodku, a on czeka w gotowoÊci z metalowym
pr´tem w r´ku na zbirów. Nieszcz´sny, nie wiedzia∏, ˝e Vilma by∏a niedoty-
kalna. Nie wiedzia∏, ˝e jego groêny cieƒ nikogo nie móg∏by powstrzymaç.
KtoÊ inny strzeg∏ Vilmy i biada temu, kto odwa˝y∏by si´ dotknàç choçby +



kosmyka jej w∏osów. Nawet gdyby Xhoda rozpuÊci∏ sto psów wokó∏ domu,
nawet gdyby pos∏a∏ za nià stu tajniaków, by Êledzili jà na ulicy, nie strzeg∏by
swojej córki lepiej ni˝ Fagu. 

Jest mi przykro. Stoj´ na progu szaleƒstwa. Chc´ mówiç o Vilmie, a pojawia
si´ przede mnà Fagu. Chc´ przypomnieç sobie jej czyste oczy w kolorze mor-
skiego b∏´kitu, a mam przed sobà czarne, z∏e oczy Fagu. Z ledwoÊcià przeci-
nam g´stà mg∏´, by odnaleêç t´ spokojnà, inteligentnà twarz, ale wcià˝ napo-
tykam wiecznie ponurà twarz Fagu. Do koƒca moich dni te twarze b´dà si´ ze
sobà ∏àczyç. Jak tylko pojawia si´ jedna, natychmiast nap∏ywa druga. A po-
tem nadchodzi straszna chwila, kiedy widz´ zniekszta∏cony obraz, twarze na-
k∏adajà si´ na siebie. Vilmafagu albo Faguvilma. Wszystko wykrzywione,
bezbarwne. Wszystko okaleczone, bez wyrazu. Âmierç i rozk∏ad nie zeszpe-
ci∏yby bardziej twarzy. Choç niezbyt cz´sto, ten obraz dr´czy mnie we Ênie,
jakby mi chcia∏ przypomnieç, ˝e nigdy si´ od niego nie uwolni´. Budz´ si´
zlany potem, serce ma∏o mi nie wyskoczy z piersi. Póêniej, przeÊladowany
przez senny koszmar, ca∏y dzieƒ sp´dzam w barze. Pod koniec pierwszego
podwójnego koniaku coÊ si´ zaczyna poruszaç. Widocznie koniak odgrywa
rol´ smaru, który naczyniami krwionoÊnymi dostaje si´ do mózgu i naoliwia
zardzewia∏à sieç mojej kory mózgowej. Po pierwszym kieliszku nast´puje
rozluênienie. Zaczyna si´ tak˝e moje ˝mudne wyzwalanie. Ale jeszcze jest za
wczeÊnie. Ruch ustaje. Prawie ca∏e usta Vilmy i jej zaciÊni´te wargi sà wbite
w ˝uchw´ z´bów Fagu. Jej nos jest troch´ przesuni´ty, podobnie oczy, kon-
tury twarzy. Z doÊwiadczenia wiem, ˝e po drugiej lampce twarze zachodzà
jedna na drugà, a dok∏adniej po∏owa twarzy Fagu przykrywa po∏ow´ twarzy
Vilmy, dwie pozosta∏e po∏owy sà wolne. Wtedy Êpiesznie si´gam po koniak,
tego widoku nie mog´ znieÊç. Po trzeciej podwójnej lampce twarze ledwie si´
stykajà, a po czwartej roz∏àczajà ca∏kowicie. Potrzebna jest piàta, aby mrocz-
ny obraz Fagu znik∏, bym wreszcie zosta∏ sam na sam z Vilmà.

Oto, gdzie jest, za ˝elaznym p∏otem. Ma na sobie bia∏à sukienk´ z paskiem
w talii. Jej d∏ugie do ramion, kr´cone w∏osy lÊnià. Jest blondynkà, dlatego
w s∏oƒcu, z daleka wyglàdajà jak pokryte z∏otem. Mog´ prawie na pewno po-
wiedzieç, ˝e sukienka jest Êlubnà suknià. Jednak˝e plan, który uknu∏em, by
zemÊciç si´ na Xhodzie, nie polega∏ na jej porwaniu, by uczyniç z niej swojà
˝on´, choç ubrana w taki sposób wyglàda∏a jak panna m∏oda. Patrzy∏em na
nià oczami bandyty, który ma przest´pcze zamiary. Jakie to by∏y zamiary, po-
wiem póêniej. Najpierw chc´ wyjaÊniç coÊ, o czym wiedzieli wszyscy ch∏op-
cy z mojego pokolenia w miasteczku, zgraja dwunastoletnich-trzynastolet-
nich urwisów: Vilma by∏a wybrankà Fagu. I jako taka znajdowa∏a si´ pod
czujnà ochronà jego grupy, do której nale˝a∏y najwi´ksze szkolne zabijaki.
Vilma wiedzia∏a o tym. Mia∏a, podobnie jak ja, dwanaÊcie lat. Natomiast Fa-
gu mia∏ trzynaÊcie, by∏ o rok starszy.

74



Nie mog´ powiedzieç, co sàdzi∏a Vilma o roli, jakà wyznaczyli jej inni. Na-
wet o tym nie myÊla∏em. By∏a to konwencja, którà akceptowa∏em, jak ka˝dy
w moim wieku, kiedy bawiliÊmy si´ w m´˝a i ˝on´, zabaw´, w której ka˝de-
mu ch∏opcu-m´˝owi przyporzàdkowana by∏a dziewczynka-˝ona. JeÊli chodzi
o mnie, to si´ w to nie bawi∏em. Uwa˝a∏em to za g∏upoty niegodne ch∏opca,
któremu nie przystoi przebywaç w towarzystwie dziewczàt. JeÊli Fagu podo-
ba∏a si´ g∏upia zabawa w m´˝a i ˝on´ z Vilmà, to jego sprawa. Moim zda-
niem, by∏o to Êwiadectwo kompromitujàce i dziwi∏em si´, ˝e banda chuliga-
nów toleruje to i uznaje Fagu za swego herszta. Krótko mówiàc, Vilma nie
wesz∏aby do mojego ˝ycia w takim stopniu i w taki sposób, gdyby nie przy-
sz∏a mi do g∏owy myÊl o zemÊcie na Xhodzie.

Cz´sto staram si´ przekonaç siebie, ˝e to wszystko by∏o zbiegiem okoliczno-
Êci, zrzàdzeniem losu. Niestety, podobnie jak ca∏e moje pokolenie, dorasta-
∏em bez wiary w Boga. S∏ysza∏em, jak mówiono, ˝e ludzie wierzàcy znajdu-
jà pocieszenie i duchowy spokój w sentencji „tak zosta∏o zapisane”. Cz∏owiek
wierzàcy wierzy w przeznaczenie. A ja, który w nic nie wierz´, jak mam zna-
leêç pocieszenie? Nie wierz´, ˝e szubrawcy tego Êwiata odpokutujà za swoje
grzechy w ogniu piekie∏, nie wierz´, ˝e dobrych ludzi spotka nagroda w raju.
Chc´ jednak wierzyç, ˝e istnieje Sàd Ostateczny. Uchwyci∏em si´ tej s∏abej
nadziei, gdy˝ w przeciwnym razie, w nieskoƒczonym bezsensie mojej egzy-
stencji nie by∏oby niczego, co mog∏oby mnie utrzymaç przy ˝yciu.

Przekona∏em si´ wkrótce, ˝e zemsta na Xhodzie nie b´dzie sprawà ∏atwà. Po-
czàtkowo chcia∏em wybiç szyby w oknach jego domu, willi troch´ oddalonej
od centrum, otoczonej wysokim ˝elaznym ogrodzeniem, pokrytym w ca∏oÊci
pnàczami. Obok niej bieg∏a wàska uliczka, skàd mog∏em ∏atwo rozbiç wszyst-
kie szyby. Zrezygnowa∏em z tego pomys∏u, poniewa˝ w ciàgu dnia by∏o na
niej wielu przechodniów i niemo˝liwe by∏o nie rzuciç si´ w oczy. Natomiast
w nocy powstrzymywa∏ mnie strach przed psami. W nocy po miasteczku wa-
∏´sa∏y si´ watahy bezdomnych psów. Odrzuci∏em tak˝e wariant z w∏o˝eniem
˝mii do szuflady dyrektorskiego biurka. Nie dlatego, ˝e nie mo˝na by∏o zna-
leêç ˝mii. Cyganie znad rzeki mogliby mi jà z∏apaç w ka˝dej chwili. Uzna-
∏em, ˝e dostanie si´ do gabinetu dyrektora b´dzie prawie niemo˝liwe, a jesz-
cze bardziej otworzenie szuflady jego biurka. Znane by∏y trzy takie próby
i wszystkie zakoƒczy∏y si´ niepowodzeniem. Musia∏em wi´c ruszyç g∏owà
i znaleêç inny sposób, by si´ zemÊciç. I znalaz∏em.

Pomys∏ zrodzi∏ si´ przypadkiem. Pewnego dnia na boisku za szko∏à, gdzie
zbiera∏a si´ banda Fagu, zobaczy∏em scen´, która sama w sobie nie by∏a ni-
czym nadzwyczajnym. Fagu bi∏ ch∏opca, jednego z tych, którzy mieszkali nad
rzekà, a jego kumple stali dooko∏a i si´ gapili. Z daleka scen´ t´ obserwowa∏o
wielu innych ch∏opców. Wszystko przebiega∏o w milczeniu. Bez ˝adnego
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j´ku cygaƒski ch∏opiec znosi∏ bicie, póki Fagu si´ nie znudzi∏ i go nie puÊci∏,
nie zapominajàc daç mu kopniaka w ty∏ek. By∏o nie do pomyÊlenia, aby ktoÊ
przyszed∏ Cyganowi z pomocà. By∏ niski i chudy, jeden z nielicznych znad
rzeki, którzy regularnie chodzili do szko∏y. Mia∏ na imi´ Sherif. Chodzi∏ do
piàtej klasy, do piàtej A, natomiast ja by∏em w piàtej C. Wiedzia∏em o nim
jeszcze coÊ, co troch´ póêniej okaza∏o si´ szczególnie wa˝ne. Jego ojciec, ni-
ski Cygan, równie chudy jak syn, w ró˝nych porach roku zajmowa∏ si´ zabi-
janiem bezpaƒskich psów. Mówiono, ˝e gdyby tego nie robi∏, grozi∏o nie-
bezpieczeƒstwo, ˝e kundle opanujà i zniszczà miasto. U˝ywa∏ do tego celu
kawa∏ków zatrutej wo∏owej wàtroby, która dzia∏a∏a b∏yskawicznie.

Zadzwoni∏ dzwonek koƒczàcy du˝à przerw´. Boisko za szko∏à opustosza∏o.
Sherif zosta∏ sam w rogu. Nie wiem, co mnie sk∏oni∏o do rozmowy z nim –
litoÊç czy pogarda wobec Fagu. Bo gardzi∏em Fagu. By∏ pysza∏kowaty i bru-
talny. Wtedy dowiedzia∏em si´ czegoÊ, co utkwi∏o mi w g∏owie: Fagu pobi∏
Sherifa, poniewa˝ poprzedniego dnia dokucza∏ w klasie Vilmie, a ona podob-
no poskar˝y∏a si´ Fagu. Paskudna, pomyÊla∏em, paskudna córka paskudnego
ojca. Paskudna jest ca∏a trójka, ojciec potwór, ona i ten rozrabiaka, który si´
poni˝a i staje narz´dziem w r´kach tej smarkuli. Bez wi´kszego trudu namó-
wi∏em Sherifa, aby zosta∏ moim wspólnikiem.

Prowadzi∏em t´ gr´ z bezprzyk∏adnà hipokryzjà. 

Mówi´ hipokryzja. Wtedy nie zna∏em jeszcze tego s∏owa. Ale chyba od tego
czasu hipokryzja wesz∏a mi w krew. Gdyby mi ktoÊ wyt∏umaczy∏, co ono zna-
czy, mo˝e nie sta∏bym si´ taki. Nikt mi nie wyt∏umaczy∏. Od pierwszej klasy
mieliÊmy w szkole lekcje wychowania moralnego. Nie pami´tam, aby któryÊ
z nauczycieli wyjaÊni∏ nam poj´cie hipokryzji. Pami´tam co innego: nauczy-
ciele zachowywali si´ inaczej, gdy nie by∏o dyrektora, a inaczej w jego obec-
noÊci. Cz´sto udawali, k∏amali przy nas, ale ˝aden z nas nie pisnà∏ s∏ówka. Im
bardziej baliÊmy si´ Xhody, tym bardziej go nienawidziliÊmy. Z tego punktu
widzenia Xhoda niewiele si´ ró˝ni∏ od nauczycieli. Zauwa˝y∏em, ˝e kiedy
przyje˝d˝a∏ jakiÊ inspektor, dyrektor zachowywa∏ si´ inaczej ni˝ zwykle, by∏
grzeczny, nadskakujàcy, ok∏amywa∏ i oszukiwa∏ inspektora prawie tak samo
jak nauczyciele oszukiwali i ok∏amywali jego. Wszystko by∏o cudowne. Do-
rastaliÊmy w przekonaniu, ˝e jesteÊmy najszcz´Êliwszymi dzieçmi pod s∏oƒ-
cem. Tak mówi∏y s∏owa piosenek, których si´ uczyliÊmy. 

Mimo to mia∏em powód, by wàtpiç, czy rzeczywiÊcie byliÊmy najszcz´Êliw-
szymi dzieçmi na Êwiecie. Nie wiem, jak by∏o w domach kolegów, ale w mo-
im widywa∏em mi´dzy rodzicami sceny czasami tak gwa∏towne, ˝e ciarki
przechodzi∏y mi po plecach. Aby nie byç êle zrozumianym, podkreÊlam: mój
ojciec by∏ cz∏owiekiem bez na∏ogów. Nie wiedzia∏, co znaczy alkohol i tytoƒ,
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i jestem przekonany, ˝e nie by∏ tak˝e kobieciarzem. Poza tym moja matka od
zawsze rzàdzi∏a w domu. By∏ ekonomistà, kierownikiem ksi´gowoÊci, matka
zaÊ szwaczkà. Wiedzia∏em, ˝e starali si´ nie k∏óciç w mojej obecnoÊci. Ale
nie zawsze im si´ udawa∏o. Dziwi∏em si´, poniewa˝ w wi´kszoÊci wypadków
k∏ótnie zaczyna∏y si´ od drobnostek. Nie pok∏óci∏bym si´ nigdy ze swoimi
kolegami o takie g∏upstwa. Jednak˝e burza wybucha∏a, burza s∏ów z oskar˝e-
niami i kontroskar˝eniami. Pierwszy mia∏ doÊç ojciec. Wtedy jakby uchodzi-
∏o z niej powietrze, gdy zabrak∏o przeciwnika, milk∏a tak˝e matka. Wówczas
w g∏uchej ciszy, która zapada∏a w pokoju, s∏ysza∏em westchnienie ojca:
„Bo˝e, co za pieskie ˝ycie!”. A mnie przychodzi∏o do g∏owy, ˝e cz∏owiek nie
mo˝e byç jednoczeÊnie najszcz´Êliwszym na Êwiecie, jak mówi∏y piosenki,
których si´ uczyliÊmy, i ˝yç jak pies, jak mówi∏ ojciec. Taki wniosek jeszcze
bardziej gmatwa∏ wszystko i stawia∏ przede mnà nast´pnà zagadk´. Ma ona
zwiàzek z aktorskimi zdolnoÊciami moich rodziców. Ci´˝ko mi o tym mówiç,
ale to prawda. Moi rodzice byli aktorami. 

W naszym domu mieszka∏ niejaki Hulusi. By∏ niski i cz´sto do nas przycho-
dzi∏. Pami´tam, ˝e jad∏ bez umiaru i móg∏ opró˝niç butelk´ rakii bez ruszania
si´ z miejsca. Ze sposobu, w jaki rozmawiali o nim moi rodzice, wywniosko-
wa∏em, ˝e przy pierwszej lepszej okazji chwycà go za kark i wyrzucà przez
okno. S∏ysza∏em, jak to mówi∏ ojciec. Jednak˝e upragnionej sceny – wierzy-
∏em, ˝e ona nastàpi, ˝e mój ojciec wyrzuci przez okno dwukrotnie mniejsze-
go od siebie Hulusiego – niestety, nigdy nie zobaczy∏em. Czeka∏em, a˝ ojciec
capnie go za kark, jak tylko Hulusi stanie w drzwiach, ale ojciec zamiast te-
go uÊmiecha∏ si´ i matka równie˝. Hulusi wlewa∏ w siebie rakij´ i wychodzi∏,
kiedy mia∏ ochot´. Natychmiast po jego wyjÊciu znika∏y maski uÊmiechu
z twarzy rodziców. Ojciec wk∏ada∏ r´ce do kieszeni i zaczyna∏ nerwowo krà-
˝yç po pokoju. Matka pogrà˝a∏a si´ w milczeniu. Ten tak pogardzany cz∏o-
wiek by∏ Anio∏em Stró˝em naszej rodziny. Bez jego pomocy moja siostra nie
mog∏aby chodziç do szko∏y pedagogicznej, póêniej zaÊ ja nie mia∏bym ˝ad-
nych szans, by dostaç si´ na uniwersytet. Ale o tych sprawach wtedy nie wie-
dzia∏em. Nie wiedzia∏em, ˝e nasz sàsiad Hulusi, który mieszka∏ pi´tro wy˝ej,
by∏ najbardziej wp∏ywowà osobà w miasteczku. Nie wiedzia∏em, ˝e za opie-
k´ Anio∏a Stró˝a moi rodzicie p∏acili sta∏y haracz: wyrzeczenie si´ godnoÊci.
Nie wiedzia∏em tak˝e o wielu innych rzeczach, których ˝ycie mia∏o po kolei
mnie nauczyç. W tamtych latach mój mózg podsuwa∏ mi proste, wygodne,
otwarcie mog´ je nazwaç konformistycznym, wyjaÊnienie wielkich dylema-
tów: wszyscy ludzie sà aktorami, tak˝e nauczyciele, tak˝e rodzice. Zdejmujà
i nak∏adajà maski. Ja równie˝, podobnie jak doroÊli, musia∏em przygotowaç
swoje maski. Takie by∏o ostateczne rozwiàzanie zagadki, jakie wymyÊli∏a
moja g∏owa. JeÊli chodzi o dylemat, byliÊmy czy nie byliÊmy najszcz´Êliwszymi
dzieçmi na Êwiecie, to rozstrzygnà∏em go w sposób, mo˝na powiedzieç, ory-
ginalny. ByliÊmy i nie byliÊmy. Podobnie jak psy w miasteczku. Wed∏ug
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mnie, bezpaƒskie psy nie by∏y szcz´Êliwe. Przep´dzano je kopniakami wsz´-
dzie, gdzie si´ pojawi∏y, nie mówiàc o zatrutej wàtrobie ojca Sherifa. W prze-
ciwieƒstwie do nich psy domowe (generalnie ci, którzy posiadali dom z ogro-
dem, trzymali psy – zw∏aszcza ma∏e pieski) musia∏y byç najszcz´Êliwsze pod
s∏oƒcem. Tak˝e Vilma mia∏a pieska. Bia∏ego szczeniaka z kud∏atà sierÊcià.

Vilma by∏a oczkiem w g∏owie Xhody. Piesek by∏ oczkiem w g∏owie Vilmy.
Postanowi∏em otruç pieska Vilmy.

czerwiec–grudzieƒ 1991 

T∏umaczenie z j´zyka albaƒskiego: Dorota Horodyska
Fragment niepublikowanej w Polsce powieÊci Fatosa Kongoliego I Humburi (Przegrany), Tirana 1992
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