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JAKI JEST PANI STOSUNEK OD TEATRU? 

Nabieram coraz głębszego przekonania, że właściwie wszystko, 
co piszę, również proza, to teksty mówione. Niekończące się mo
nolog i. Ponieważ używam języka jako tworzywa do kompono
wania, a więc komponuję słowami, melodia języka jest w moim 
pisarstwie najważniejsza. Teatr służy mi zatem do wystawiania 
języka. W sensie dzieła sztuki. 

CZY CELOWO PROWOKUJE PANI RUYSERA ZALEWEM StOW, ŻEBY WALCZYŁ Z TEKSTEM, 

WCHODZIŁ W NIEGO JAK NAJGŁĘBIEJ I Z NIM 6RAŁ7 

Nie jest moim celem prowokowanie czy drażnienie reżysera. 
W trakcie pisania dla teatru uświ adomiłam sobie, że reżyser jest 
niejako moim współautorem . Dokańcza tekst mówiony, który 
skomponowałam. Dokańczając, przepisuje go w formę tekstu sce
nicznego, udoskonala go. Sztuka powstaje dopiero podczas pracy 
reżyserskiej, która odbywa się zupełnie nieza leżnie ode mnie. 

JAK WYDBRAżA PANI SOBIE REALIZACJĘ SWOICH SZTUK W TEATRACH BEZ TRADYCJI 

BRECHTOWSKIEJ? DLA POLSKIEGO AKTORA NP. BARDZO WAtNE JEST MOC WCIELIC SIĘ 

W POSTAĆ, ZBUDDWAC EMOCJONALNY STOSUNEK DO TEKSTU. 

Ten sam probl m istnieje też w teatrze niemieckojęzycznym, 

w Niemczech mniej niż w Austrii, bo Niemcy mieli właśnie 
Brechta (przede wszystkim na Wschodzie), w Austrii o wiele 
dłużej wymagano od aktora czegoś w rodzaju „prawdy", iden
tyfikacji z rolą, wypełnien ia postaci życiem. U mnie aktor musi 
najpierw w ogóle stworzyć sobie postać z tekstu, z pomocą re
żysera. Z abstrakcyjnego tekstu można też np. stworzyć zupeł
nie realistyczną konstelację rodzinną, można więc pójść jeszcze 
inną drogą, podejść do tego z innej strony. 
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ZDARZYŁO SIĘ PANI PO OBEJRZENIU INSCENIZACJI SWOJEGO TEKSTU WYJŚC Z TEATRU 

Z OKRZYKIEM: [O ZA G0WND7 

Oczywiście, że mi się to zdarzyło. Ale skoro daję reżyserom wolną 

rękę , muszę się z tym pogodzić. 

CZY KIEDY EINAR SCHLEEF RUYSEROWAŁ PANI TEKSTY, JUŻ WTEDY POZWALAŁA PANI 

ROBIC z TEKSTEM, „co SIĘ CHCE"? czy KIEDYKOLWIEK POD WPŁYWEM REŻYSERA BĄD1: 

INNYCH PODEJMOWAŁA PANI ZMIANY W SWOICH TEKSTACH TEATRALNYCH? 

Właśnie w przypadku Schleefa miałam silne poczucie, że mogi; 
powierzyć mu swoje teksty, „wydać" je w jego ręce, i nigdy mnie 
nie rozczarował. Najciekawsze jest dla mnie ro, kiedy dowiaduję 

się o swoim tekście czego ' nowego, czegoś, na co nie zwróci

łabym uwagi podczas pisania. chleef nie zmieniał tekstu. ale 
dodawał nowe albo już istniejące teksty, że tak powiem, zawie

szał nieco więcej mięsa na zkiełet wyjściowy. Jest to dozwolona 
metoda i pozwalam na nią też innym, choć czę to ściska mnie 
w dołku, kiedy widzę, co mi się podoczepiało do mojego bied

nego ciała tekstowego. 

KT0RE ZDANIE W O ZWIERZĘTACH JEST, PANI ZDANIEM, KLUCZOWE? 

Niech każdy wybierze sobie swoje własne zdanie kluczowe. 

CZY PIERWSZE ZDANIE W O ZWIERZĘTACH - „KDCHAC TO BYC W SZCZEGOLNY 

SPDSOB ZDANYM NA.„" - JEST PROBĄ PRZEŁAMANIA DYSTANSU? CZY TO ZDANIE 

JEST WPROWADZENIEM OO OBU WARSTW ZNACZENIOWYCH - TEMATU PROSTYTUCJI 

Z JEDNEJ STRONY, Z DRUGIEJ WYSTAWIANIA SIEBIE NA SPRZEDAŻ, REZYGNOWANIA 

Z SIEBIE W IMIĘ MIŁOŚCl7 

Chodzi o rozpacz wynikającą z nieprzystawalności tego, co kie

dyś nazywano „wznio lą miłością", a więc wszystkich tych wiel
kich historii miłosnych znanych z lite ratury, których większość 
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dla siebie pragnie, ale nigdy nie dostanie, do tego, co rzeczywi

ste, czyli do sprzedawania ciała za pieniądze. Chodzi też o tra
giczną pozycję kobiety, która nie może podnieść swojej wartości 
pracą, w przeciwieństwie do mężczyzny, który brak fizycznego 
piękna może zastąpić władzą - ekonomiczną lub i nną (intelek

tualną, artystyczną). Kobietę zawsze sprowadza się do jej ciała, 
do młodego i pięknego wyglądu. Kobieta z upływem czasu traci 
na wartości, podczas kiedy mężczyzna może się niejako rewalo
ryzować za sprawą umiejętności i dokonań. 

CZY POLITYKA PANIĄ NUDZI? CZY UWAU PANI, ŻE CHOC POLITYKA JEST GŁUPIA, 

BEZ NIEJ BYŁOBY JESZCZE NUDNIEJ? 

Nie, polityka mnie bardzo interesuje, mimo że często bywa 

nudna. Ale takie przełomy jak na przykład w krajach byłego 
Bloku Wschodniego albo islamski dżihad przecież są fascynujące! 
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Kochać to być w szczególny sposób zdanym na. mój osobliwy 
panie. J u ż raz do pana pisałam , lata temu, wciskając panu prawo 
do mnie, prawo jazdy. Pan wtedy nie wzią ł Tego Papieru , odrzu
cił go pa n, jeszcze zanim wy echł tusz stempla, i powiedział pan 
że już umie jeździć, a grożące panu postępowanie dochodze
niowe (za punkty karne? Nieważne. Pan i tak zawsze się wywi
n ie!), n ie przerażałoby pana, o ile wcielona instancja stanęłaby 
panu na drodze i przejęła, nie, nie przejęła , raczej: zażądała' In
stancja żąd laby pana żądzy! Nie przejmuje się pan, że kiedyś bę

dzie trzeba okazać ten papier, który wydaje się panu tak zbędny? 
(Powiedział pan, instancja nie jest dla pana instancją, bo nie ma 
wystarczających fundamentów); sądzę, że i tym razem go pan 
nie weźmie, tej swojej przepustki, znaczy, prawa jazdy. I dlatego 
nie ma pan się czym wykazać. Ich lasse es mir trotzdem nicht neh
men, ihn Ihnen zu verweigern, diesen Schein. Ale ja i tak nie dam so
bie odebrać prawa odmowy tego złudnego prawa. So, dafii.r ha
ben Sie mir jetzt; anscheinend mein Scheinen weggenommen. No, za 
to pan najwyraźniej odebrał mi moje złudzenia. Schein mufo weg, 
so oder so. Aber so nicht! Złudzenia muszą zniknąć tak czy inaczej . 
Ale nie tak! Hiinde weg davon, Obersetzer! (Nie ruszaj tego, tłu 

maczko!) A więc tO wszystko jest dawaniem i równocześnie nie
dawaniem, nieoddawaniem się i braniem i niebraniem (ale za to 

wzięciem?). Mówię per pan, bo nie mam już siły, potrzebnej, żeby 
mówić ty, żeby sięgnąć głęboko w siebie, w dodatku zawsze wtedy, 
kiedy pan sobie tego życzy. Jestem zbyt zmęczona, i to na 
wszystko, ale nie na To Wszystko, o czym mówiłam wcześniej, 
ponieważ To Wszystko jest W ciele, i to ma podstawę, w przeci
wieństwie do instancji, która dopiero musi sobie wykopać fun
damenty. Tak to by każda mogła przyjść i domagać ię dziury. 
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Próby zaciągnięcia pana przed sobą niczym zasłony zawodzą . 

Ale próba niekochania jest równie wyczerpująca. Zjakimż żalem 
wspominam te czasy dawno minione, gdy możliwe było kochać 
i nie kochać zarazem! Kochać nie kochając. To było cudowne 
i hojne ze strony własnego ciała, że dobrowolnie rezygnowało ze 
zwiedzania miejsc wartych oglądania. Kto dzisiaj robi sobie coś 
takiego? A jednak, ktoś ię zgłosił dobrowolnie: ciało od razu się 
u tawia (i nie stawia się!), jak jest coś do obejrzenia albo gratis , 
choćby musiało stać godzinami w kolejce, po to Coś Jedynego . 
Ambitny cel , kochać i równocześnie niekochać, którego od mło

dości nie udało mi się osiągnąć, a wtedy osiągał się samoistnie . 
Kochać, zostawiając po drodze, choć można by wziąć! Rezygno
wać z wydeptanej śc ieżki , unikać kopniaków. Moje ciało było kie
dyś właśnie po co, nie tylko po to, ale także. Stać się szlakiem dla 
drożnej pieszczoty. Dla zdrożnego brania. Trzymało się w cym 
celu {gdyby ktoś akurat przech odził, a to był właśnie pan, głu
pia sprawa, wystarczyła chwila n ieuwagi i już pan był , pośród 

zgrai innych ludzi, któ rych znałam, pana nie znałam, no, to grun
townie nadrobiłam w międzyczasie, na dobre nam to nie wyszło!) 
w pionie, żeby zatrzymać się w tym ważkim (nie~ażkim?) mo
mencie, nie, raczej: utkwić w n im. Co mam na myśli? Przygnia
t ający głaz, który balansuj nad przepaścią, gotów runąć w dół, 
nie, nie gotów, przecież tkwi mocno, kopnąć, nie, nie runie, ni
gdy, chyba że skala pod nim zostanie przez coś , co nie jest nie
dopatrzeniem, bo w końcu to widzimy, tę skałę, nie?, obluzowana 
{trzęsienie ziemi) albo wypłukana (powódź). No, w każdym ra
zie moment, kiedy mozolnie starałam się utrzymać w pionie, jak 
zresztą w każdym innym momencie, j uż wy tarczy!. Nic mnie na 
co nie przygotowało, na ten głęboki cios miłości , a więc upadek, 
który nie jest przypadkiem, na który pomoże lekarz. To nieule
czalny przypadek, jak chce porzekadło. W takim przypadku nie 
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ma siły potrzebnej do tego, żeby się oprzeć Ua niestety w ogóle 
nie mam już siły, potrzebnej obojętnie do czego i obojętnie , ile 
by tego było, znaczy tej potrzebnej siły), człowiek zdaje się ciężki 
jak głaz, którego i tak żadna siła tego świata by nie ruszyła, ale 
jest przecież , muszę to niestety powiedzieć: jest się zagrożonym 
jak ślepiec programami rozrywkowymi. Nie wiadomo, co się wy
darzy. Środowisko jest niewidoczne. Mogłoby pomóc, mogłoby 
nie pomóc. Samemu się w każdym razie nie upadnie. Skoro tylko 
się o tym wie, można się puścić. Z m iłością jest przecież tak: albo 
chce się tego, albo chce się tamtego. Albo się to dostaje albo nie. 
Lepiej: albo cię na to stać , albo nie. Jeszcze raz, mówi matka. To 
nie jest miłe z jej strony. Wszystko jest takie. Miejsce zbrodni 
musi z powrotem wskazywać na to, że zbrod nia nigdy się nie wy
darzyła. Ale bez zbrodni nie można się obejść. Jest nieunikniona. 
Czy to naprawdę nieuniknione, żeby kochąjący się nie unikali? 
Mogę to jedynie potwierdzić. Chciałabym, żeby było inaczej, 
można by sobie wiele oszczędzić, a ciału nigdy nie wyschłyby 
soki, n ie trzeba by było szukać po nocach stacji paliw otwartej 
na okrągło. Człowiek skazuje się, jeżeli nie potrafił jakkolwiek 
uniknąć drugiego człowieka, we wszystkim, nawet jeżeli trzyma 
się twardo czegoś co jest twarde jak skała, na osąd tego dru
giego. Po pewnym czasie staje się to niegrzecznym obchodze
niem się - tak ludzie ostatnio nazywają postępowanie - ze sobą. 
W obejściu stosuje się najlepsze maniery wobec siebie, zamiast 
szerokim gestem się objechać, obchodzi się siebie. Choć nic nie 
może runąć, skazuje się siebie, i to nie na przybijanie wiechy do 
ładnie położonego dachu, co by należycie zostało oblane, bo 
wreszcie można przygrzać, a ciepło się górą nie wydostani , hyba 
że przez komin. Skazuje się na cudzą labilność , która kręci raz 
w tę, raz we w tę, jak gdyby to była nowa specyficzna odmiana 
ruchu ulicznego. Skazuje się siebie bez przerwy, okazuje się 
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siebie, pokazuje, ktoś nam coś nakazuje, przejmuje się to i owo 
w swoje ręce i usta i jest się przejętą (ci ągle to przejmowanie, co 
reż ono potrafi, niesamowite!). więc trzeba się czym ' zająć, rylko 
ięjeszcze zwleka z zakupami, czekając na telefon, możej dnak 

zadzwoni w wąskim międzyczasie, przez który cz łowiek wyska
kuje z domu jak strzebla z potoku , żeby utrzymać się przy życiu, 
przynajmniej za pomocą tego, co niezbędne, i już się wr' ciło, nie, 
nie wróciło się, bo przecież telefon ma ię teraz zawsze przy ci le, 

tak tak, ciało: w każdej chwili otowe dojść, ale nie pozwalają mu 
dojść , a i nie czeka s ię spokojnie na dojście jak kiedyś na dzwo
nek telefonu, kiedy jeszcze telefony były przybite na stałe do domu, 
ala, wstyd mi za inflację słowa dochodzić i pustych żartów z uży

ciem słowa dochodzić, jak zwykle, miałam to j uż tyle razy w ustach 
co jakiś staruch swoją szczękę, a przecież ma pokusę zapominać 
o niej leżącej na dnie szklanki , przez której szkło już teraz może 
patrzeć na pływające w wieczności ryby. Ja w każdym razie już 
tylko czekałam, żeby użyć czegoś, o czym nawet nie wiedziałam, 

czym jest. Czasu używa się jak oczywi rości, mija między nami 
i poprzez nas, skazuje się na jakieś gwiazdy, które z bezsen ow
n~j potrzeby kręcą się wokół innych gwiazd, nigdy nie rozumia
łam, jak i po co, bo tego rodzaju potrzeba nie może aż tyle zdzia
łać, może wiele, ale nie aż tak wiele; jest przecież jednak orientacja 
według czasu, a czas również się orientuje, zaraz pójdę zapytać, 
według czego albo na kogo, i wtedy to tutaj zapi zę, to bardzo 
proste: o. Koniec objazdu. Ale według czego orientowałam się 
w miłości? Według współistnienia wszystkiego ze wszy tkim? 
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Czy prowadziło to do czegoś w rodzaju miłości do świata, do 
otwarcia się na świat, tak jak byłoby z tym do twarzy porządnej 

miłości, gdyby on był jej jeszcze do twarzy i po tym, kiedy ona 
wreszcie przestała robić z siebie idiotkę, a teraz znalazła otwarte 
okienko kasowe, gdzie może się odpłacić, gdzie może majster
kować i wbijać gwoździe, nie będąc u siebie? jednak raz powiem: 
ty, j ako słowo jest po prostu krótsze. wszy tko jedno, 'ak wielki 
dystans jest między nami, a więc: za każdym razem, kiedy na cie
bie patrzyłam, szukałam tego uczucia bycia częścią systemu, któ
rego inni też są częścią, w końcu miłość podobno rządzi świa

tem, i to obok pieniędzy i dwustu tysięcy innych rzeczy, które 
też rządzą światem , na przykład religie, zwłaszcza jedna, nie po
wiem jaka, tyle tylko: to religia świata! Już mam jej dość. To ro 
prawie każda może powiedzieć! Ale teraz jesteśmy przy miłości, 
w której każdy ktoś jest światem dla kogoś innego, który nie 
może być każdym, tylko kimś szczególnym. I to ma być religia 
światowa . Nie, dziękuję. Przecież nigdy tego nie utrzymywałam ! 

To, co z trudem utrzymywałam, nie mogąc zatrzymać, dotyczy 
tylko i wyłącznie mnie i mojego jedynego, z którym jako jedyna 
chcę być sam na sa m. On ma nie chcieć być z innymi sam na sam. 
Tak, o rabie mówię! Byłeś zawsze światem dla każdego poza mną. 
Wychodzę z siebie! Ale od dawna chodzi mi tylko o to, żeby się 
z tobą spotka , i unikam tu żartów słownych ze słowem docho
dzić czy też dogodzić, ale tylko dlatego, że za dużo ich już naro
biłam. Nikt się nie śmieje. I ma rację. Przez wiele lat oczekiwa
łam na potkanie z tobą, ale niestety n ie wiedziałam, kim byłeś , 

z drugiej strony: wielki strach przed tym. Zechce, nie zechce? 
Rozebrani będzie pożądane, czy tym razem nie będz ie takiego 
życzen ia, tylko skromna kolacja w restauracji na rogu? Odeśle 

ELFRIEDE JELINEK+ O ZWIERZĘTACH 



mnie ubraną, unikam i tutaj żartu z tego, że tak mnie brałeś, aż 
nie chciałeś mnie wziąć, bo i tak bym to zrobiła sama, wzięła się. 
Tego dowcipu też unikam, ale tylko dlatego, że nie byłby wcale 
śmieszny. zostawić jednak zupełnie bez dowcipu się nie dało. jak 
już nic nic przychodzi do głowy, nie s tać człowieka na to, żeby 
coś zostawić bez. Takie rzeczy robią tylko ludzie, zostawiać ko
goś. Odeślesz mnie więc, czy zostawisz? Wy tarczyloby zostawić. 
A może jednak lepiej odesłać? Bo za tym inna, co innego się kryje, 
co też pragnie użyć ciebie i twojej wybornej, niemalże jadalnej 
obecności? Nad tym się zastanawiałam, kiedy w kawiarni ze śmie

chem walnąłeś pięścią w filiżankę. Musiałeś się w końcu podzie
lić na wąskie grono słuchaczy, ty, wąski również człowiek. Każ
dej ro, co mu się należy. Dziwne się to wydaje, kiedy przecież 
napisano: każdemu to, co mu sic; należy. Nigdy nic nie było aż 
tak bez różnicy jak to, co nastąpi, nigdy następstwa takimi nie 
były dla mnie. Najbardziej bez różnicy jest to, co powoduje róż
nice: swa-wola porywa mnie, wypluwa mnie, krwawą pianę, tam, 
gdzie dziewczyny są otwarte i żadne drzwi nie są zamknięte. Znaj
dziesz je wszędzie, w każdym warze, jaki powstaje, kiedy męż

czyzna za długo się gotował. To, co jest w ofercie,,.,od razu staje 
się standardem. Tucaj nie dotrzymam kroku. Nordyckie blon
dynki na przykład trzeba zamówić z góry. Mnie trzeba tylko 
gdzieś umówić, a i tak nie dojdę, cały czas ustępuję przed swoim 
usposobieniem, więc nie mam czasu ustępować również tobie. 
Ustępuję sile, która mnie już całkowicie sobie przysposobiła: by
cia zostawioną . Czym jest to, co stało się teraz standardem, co 
wszystkie, każda według własnych standardów, mniej wic;:cej mu
szą robić?! Więcej to tutaj nie mniej! Nie ma już dopłaty za po 
francusku bez albo za całowanie czy inne rzeczy, a owszem, są 
dziewczyny, co ponadto robią po grecku . .Ja nie robię po grecku 
i nie uczyłam się po grecku w szkole życia. Po grecku samo się 
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zrobiło, ale samej sobie się tego nie robi. Musi być robione. To, 
co zostanie powiedziane czy zrobione pomiędzy, jest bez zna
czenia. Widzę tam coś ruskiego na dwie, trzy godziny! Optycz
nie typowa Ruska, również od strony obsługi. Ale od razu ci po
wiem, ona ma wadę, od razu ci dopowiem, do września nosi 
aparat na zębach, ale od strony obsługi, jeśli ma się ochotę na 
rosyjskie kobiety, tO ona jest idealna. Dumna że hej. Kogo mamy 
jeszcze z Rosji, kto na przykład wykonuje serwis na godziny i nie 
nosi aparatu na zębach? Mamy tu europejsko-rosyjską mieszankę 
kulturową, ale tę musi pan zamówić z góry. Znaczy, tę musiał
byś zamówić z góry. Te które trzeba zamówić z góry, tO najlep· 
sze dziewczyny, to chwilowo z pewnością najlepsze dziewczyny. 
Pochodzą z Litwy, gdzie produkuje się i sprzedaje naj l epszą mie
szankę ku lturową . Zamawianie z góry jest optymalnym wyjściem. 
Ale sprzedawanie też jest niezłe. Też się teraz dam zamawiać 
z góry, aczkolwiek nie sprzedać, może to podniesie moją war
tość. powabu niestety nie podniesie, skoro zawsze jestem na miej
scu. Nie odesłana. Niesprzedana. Zarabiamy na odsyłaniu, zna
czy, na sprzedawaniu. Ale tu stoi gwiazda porno, to czemu ona 
nie jest gwiazdą porno? No, nakręciła już kilka filmów porno, za
pewniamy. Moglibyśmy się zakląć, gdybyśmy j e obejrzeli. Ale to 
też musiałby pan zamówić z góry. Jak wszystko zawsze trzeba za
mawiać z góry. to jaką przyjemność ma się od razu, kiedy się ich 
potrzebuje? Przyjemności. Czystą przyjemność. Aha. Pani wie 
najlepiej! Tego wieczoru będę do zamówienia z góry, ale właśnie 
nie do odesłania. Gdybym była do odesłania, kosztowałabym coś. 
A po co płacić, j ak można taniej? Po co brać gratis, jak można za
płacić? Co za różnica, jest różnica, nie jest bez różnicy jak po
przednio, kiedy szło o cenę za kołacze. 1 już zaświtało w tobie 
moje przejęcie według planu, że tego wieczoru znowu nie będę 
wiedziała, co robić . Z drugiej strony ty z pewnością wiedziałeś 
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to już wcześniej, przecież byłam zamówiona z góry. W końcu nie 
jest tak, żebym miała jeszcze własną wolę , żebym miała jeszcze 
jakąkolwiek funkcję w swoim środowisku poza tą, która spełnia
łaby twoje życzenia. Na to przez cały dzień pilnie pracowałam 
nad lotnością (wiedziałam , kiedyś w końcu wylecę!), żeby z two
jej strony padło życzenie, które mogłabym spełnić . Ze swojej 

trony nic nie mogłam zrobić, dziwna sprawa, ta niemoc. Wy
wiodłam z niej całą budowlę teoretyczną, z tej mojej zupełnie 
prywatnej niemocy, i ona nadal stoi, aczkolwiek zupełn ie sama 
i kompletnie obok, podczas gdy inni muszą harować , dawać sobą 

trząść i szarpać, żeby mogła pow tać właściwa mieszanka kultu
rowa, i jeszcze bardziej obok, coraz bardziej i jeszcze bardziej 
obok: pustka. Pustka. Nie ma sprawy. Dobrze mi tak. Tak ta jest, 
kiedy z powodu chwilowego wstrzymania dostawy prądu od razu 
chce się skonstruować elektrownię, której nic j uż nie powstrzyma, 
nawet, gdyby chciała. Trzeba tylko zapłacić, i już jest dobrze. Zu
pełnie więc uległam przejęciu, już od rana byłam uległa. Bardziej 
uległa przejęciu n iż kiedykolwiek jakiemuś człowiekowi. Jakże ja 
się bałam czasu jako takiego, zwyczajnego czasu (pamiętasz, 
wtedy często rozmawialiśmy o czasie? Nie, naruralgie nie pamię
tasz, w międzyczasie przecież wolałeś rozmawiać o tym , co po
między!), że minie i n ie będę już pożądana' Świat już nie był te
matem, albo tylko o tyle, o ile ja byłam w stanie być w nim 
zauważalna, dla ciebie. Wszystko słucha moich rozkazów, można 
to sobie powtarzać nawet z przekonaniem, ale niestety tylko ja 
byłam na rozkaz, a od zawsze wiedziałam, co bym sama rozka
zała, żebyśmy się kochali, jakbyśmy wpadli w otchłań, do której 
nikt poza nami już nie wpadnie. Miłość to: n ie musieć pracować. 
TYiko być. Dlaczego to nikomu n ie wystarcza? Dlaczego każdy 
chce pracy, jakby miał dom wybudować? żeby być więcej wart? 
z domem, znaczy, z domem więcej wart niż bez? Przecież c iało 
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jest domem i można się tam natknąć na zdumiewające rzeczy, 
wcale nie t rzeba się oddal ać, ho, ho, a ile ono potrafi wydalić, jak 
mu się pozwoli! Kiedy się samowolnie sprawi, żeby ciało coś wy
daliło? Nie zawsze samowolnie. Nie można przecież nikogo do 
niczego zmuszać. Obecność ukochanego nie zmusza go przecież 
do tego, żeby tego, kto życzy sobie wymusić na nim miłość, po
traktował jak rzecz, z którą można potem robić, co się chce. Wlec 
ją po brudzie na przykład, albo żeby ją ktoś przejął (i znowu, 
chciałabym wreszcie dojść do kresu swojego istnienia, który bę

dzie jednocześnie kresem przejmowania i przejęcia!), wszystko 
jedno kto, do powiedzenia i tak nie będą sobie mieli nic, milczą , 

mężczyzna, typ Don Juana, jest prawdziwym geniuszem pożą

dania. nie przejmuje się niczym, tylko bierze ją i przelatuje, mnie 
niestety nawet przelotnie nie przeleci. Zawsze któraś inna go ma, 
a nie ja. Nie mam w nim udziału. TYiko w przejęciu mam udział. 
Nie pojmuję tego . Czyżby można było pojąć coś tylko wtedy, kiedy 
tego nie ma (stan największej ulgi z możliwych! Poddać się, usu
nąć się z drogi!)? Jak tylko zrezygnujesz z siebie, przez wzgląd 
na kogoś innego, kto jest po prostu odmienny, świat, jak zwykle 
największy ssak ze wszystkich, wsysa cię i znikasz. Trzeba by 
ukochanego doprowadzić do tego, żeby nie'wiadomie cię uży

wał , w każdej chwili, która p rzechodzi, jak czasu, który mija.jak 
dnia, który wyparowuje. Ale czyni się z niego temat , samej nie bę
dąc tematem dla niego. I to w każdej szczęśliwej miłości! Każda 
kobieta przyzna mi rację! Ach, pan nie jest kobietą? Przepraszam 
bardzo! A teraz proszę zgadnąć jeszcze raz, kogo mam na myśli 
mówiąc o sobie jako kobiecie! Samej jest się tematem, ale tylko dla 
siebie. Nigdy dla drugiego, który może sobie wybrać, kiedy jest się 
tematem, a kiedy nie. Nie ma mowy, mówi doradca bankowy. Nie 
zostanie przyznane coś, co i tak długo by nie potrwało, i niezmien
nie przez łzy patrzę w słońca światło ukochane. Światło zawsze 
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przyznaje kredyt, bo przecież zawsze wraca, pytanie tylko, kiedy, 
i czy prawdziwe, czy sztuczne. Ale jak ukochaną mnie nie trak· 
ruje. Traktuje mnie tak, że nic nie można zrobić, ale też niczego 
n ie pozbawia. Poza tym dlaczego obiekt miłości - nie myśleć te· 
raz niczym jak tylko o tym kimś innym - miałby mieć pierw· 
szeństwo przed wszystkim, co nie leży w naszej mocy cakjak to, 

że czas mija? W pytaniu leży odpowiedź: nie ma pierwszeństwa. 

A więc w miło · ci najbardziej przejmowałam się tym, jak o mnie 
zadecydujesz . Z góry przyznawałam ci rację we wszystkim, na 
co byś się zdecydował, gdybyś sobie na ro pozwolił . Czy mogę ci 
ufać, nie wiem, co opłakuję, też nie wiem, to są łzy nieznanego 
cierpienia, zatem: chciałabym uniknąć wszystkiego, co ciebie 
w decyzji przeciwko mnie (znaczy: przeciwko użyciu mnie, cal· 
kowicie uzależniłam to od ciebie, czy będę użyta, czy nie) mo· 
globy utwierdzić, ba, w ogóle podsunąć pomysł, że mógłbyś mnie 
nie potrzebować. Nie wszystko jest potrzebne, co możne być 
użyte. Wiesz, kto mówi? Taka, która cię potrzebuje! Żebyś mnie 
używał. To się chyba nazywa recykling. Że ro, co zużyte, można 
używać dalej, ale się tego nie potrzebuje. Nie, nie wiem, kto mówi. 
Zapomniałeś o mnie, mówisz, dwie minuty i już ~apomniałeś! 
Kiedy się płaci, dwie minuty to już boli. A jak ma się za darmo, 
nie boli. Za darmo żadna nie daje. Chyba wiem, kro mówi. To 
mówię ja, Tony junior, mógłbym jednak być też kimś innym. Ale 
ty już nie pamiętasz, po dwóch minutach już nie pamiętasz, 
a przecież zapłaciłam. Nie chcesz? Nie chcesz, bo zapomniałeś! 
Nie, wcale nie. Nie zapomniałem cię. Kiedy wyjeżdżasz, do Wilna? 
Nie w tym, tylko w przyszłym tygodniu. Dobra, to niedługo znów 
cię zobaczę. Zawsze masz wokół siebie dziewczyny. A ja? A ja? 
Aja? Gdzie ja? Wrzeszcz! Krzycz! Nigdy nie wygrałam konkursu 
piękności nigdy bym nie wygrała, ale przecież jestem! Ciebie to 
nie obchodzi. jestem na darmo. Mogłabym też nie być darmo, 
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mogłam była wygrać ten konkurs piękności (nie, nie mogłam!), 
gdzie pierwsza piątka w nagrodę za zwycięstwo może pojechać 
do szacha i zostać tam zerżnięta . I tak je się wszędzie rżnie, gdzie· 
kolwiek pojadą. ie. To jest p ważne między nami. Kogo to ob· 
chodzi? Nikogo. Tam nic niejest poważne. Tylko ja tu jestem po· 
ważnie. Tam nic nie jest poważnie. jak chcą tam kobiet, to tak 
robią. jak hcesz mnie, to nic nie robisz. Staję się że tak powiem 
środowiskiem , pierwszorzędnym obiektem zanieczyszczenia 
przez rozpacz (rozpacz - największe zanieczyszczenie środowi
ska! Nie zapominać!), ale środowisko, ogólnie rzecz biorąc, nic 
przez wzgląd na mnie, nie jest niczym przyjaznym, więc i my nie 
jesteśmy przyjaźni dla n iego, stałam ię więc środowiskiem (stąd: 

recykling tak potrzebny!), choć właściwie nigdy nie byłam obecna, 
a obecność w otoczeniu to podstawa środowiska. jakżeby bra
kowało człowiekowi samych choćby ptaków, gdyby nie było śr -
dowiska! Z rzadka tylko w pobliżu ciebie. To ponoć jest dobre 
dla związku, twierdzili w takim programie, którego nikt nie 
ogląda, który jednak jest chętnie używany przez interesanców. 
Ale nie było . Dobre dla związku. Kogo to obchodzi. Kupiłam dziś 
bardzo ładny strój kąpielowy dla naszego związku. Kogo to in
teresuje. To nie była prawda, że jest dobre. Ale skoro nie byłam 
obecna i ro n ie była prawda, to dopiero byłam obecna. Może nie 
byłam obecna tylko po to, żeby się jako ta ścisła gwiazda, o któ· 
rej ciągle mowa (kiedyś wszystko tak nazywano, nawet słońce!) 
tym lepi~j móc kręcić wokół ciebie. Od kiedy więc zaczęłam uni· 
kać twojej bliskości? Kiedy byłeś obecny, niewiele było na to miej
sca. Na unikanie ciebie, znaczy. Zbyt wiele innych dziewczyn, 
które są za drogie. Przyjeżdżają do hotelu, a za taksówkę też 
trzeba zapłacić. Z odda li o wiele lepiej jest kręcić się wokół u ko· 
chanego, kręci się śrubką, którą już kręci śrubokręt z akumula
torem, aż wyschną mu soki, w swoim własnym rytmie, czyli 
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coraz wolniej , wszystko jedno, bo i tak wszystko kręci się wokół 

tego, co nęc i. Skoro tylko się kogoś spotyka, już się coś repre
zentuje, na co chce się być zdaną, żeby s ię oczyśc ić . Miłość -
oczyszczalnią? Kocha ię tylko po to, żeby coś wiedzieć? Nie żeby 
czegoś doświadczyć, tylko żeby wiedzieć? Ale żeby wiedzieć, 
trzeba coś mieć , czego można się chwyc ić . Coś, co ma ciało, coś 
wcielonego (nie diabła! No, jego to na pewno nie mam na myśli). 
Dlaczego świat zawsze musi się opierać tylko na tworzeniu, które 
coś wciela w życie? Taka twórczość reprezentuje przecież w naj
lepszym razie tylko świat stworzony, który u mnie jest światem 
tworzywa w którym można odtworzyć każde c i ało, i to z taką 
mocą, że wydaje się, iż tworzywo jest ciałem . Kochający jednakże 

są światem. Ten świat jest większy niż w przypadku ciała . Przy
kro mi, tak tu jest. Tu jest napisane: Jestem taka szczęśliwa, że 
brak mi słów. No. I jestem usprawiedliwiona. Ale wła 'nie z tego 
powodu, że właśnie w tej chwili brak mi wszystkiego, kiedy brak 
mi słów, chciałam przynajmniej zdobyć m i łość, jeszcze jej tro
chę zostało na półkach . Skoro każdej to się udaje, zdobyć te nie
dopuszczalne puszczalskie słowa, to ja też je natural nie chcę! 
Dlaczego mam być gorsza? iesrety, słowa już się skończyły. Ale 
proszę wziąć wartości! Te mamy jeszcze na wy tawie, znaczy, 
w zestawie. ie, takie rzeczy mnie kompletnie nie i nteresują. Ale 
wezmę miłość , skoro już od samego początku jestem na zaku
pach. Mam do tego prawo. Skoro i tak n ic więcej s ię ode mnie 
n ie żąda, niż być obecną i we właściwym czasie być do użycia! 
To dlaczego mnie nie używasz? Tylko dlatego, że świat mnie zo
stawił, to n ie powód, mógłbyś mnie m ieć zamiast n iego! Twoje 
serce amo mieć by mogło swoją słodycz swoją gorycz! No, czy 
to by nie było coś dla cieb ie? jeśli chodzi mnie, ciężar spokoj
nie może mnie da lej przygniatać, czekam na ro, żeby być jeszcze 
mocniej przygnieciona, byłby to dla mnie słodki ciężar. Przec i eż 
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t ylko na to czekam. Czekam więc w kolejce do kasy. Nastawiam 
się na czekanie, jakbym od zawsze była obecna, i na to Od Za
wsze Na Miejscu (patrz Zając i jeż!) postawiłam, zawsze byłam 
do dyspozycji, będąc tylko z rzadka dysponowana. Zresztą pła
cić i tak trzeba zawsze. Wic;c czekać' Tak nrnie uczono, taką mi 
wpojono nauczkę życiową : być niedostępną, nie być, żeby tym 
bardziej być, a więc chciałam czystej miłości. le kiedy ją w domu 
rozpakowałam, okazało ię, że nie była czysta, była wzbogacona 
szkod liwymi substancjami i chemią między nami. To proszę mi 
podać tę krótką suknię koloru ko ' ci słon iowej , j ą też chcę, bar
dzo mi s ię podoba, co prawda będzie mi w niej widać kolana, a to 

absolutnie niedopuszczalne, widzę, jak wdzięcznie tamta kocha
jąca kobieta ją nosi, dlatego ja też chcę ją nosić, swój krzyż, swój 
los, który jest dla mnie za krótki , dla tamtej kobiety jednak nie, 
ach, jak ona ją niesie, ta miłość, która wcale nie potrzebowałaby 
tak okazałej reprezentacji, która w ogóle nie potrzebuje żadnej 
reprezentacj i, bo przecież jest samoistnie. I można sobie oszczę

dzić pieniędzy na reprezentowanie czegoś, co i tak jest amo 
z siebie (na marginesie: na takich nogach nawet ja mogłabym coś 
reprezentować ! Niestety nie na leżą do mnie). Po co chodzić od 
drzwi do drzwi i prezentować towar, skoro wszyscy wszystko już 
mają i nie potrzebują nic, co by im to wszystko zastąpiło? Miłość 

jest Wszystkim. Miłość jest , żeby się było dla drugiego? Być to 
nie Wszystko: trzeba być obecną . Miłość? Obecna! Wszystko jest 
przedmiotem, tylko miłość ma nim n ie być, żeby jej reprezen
tanci n ie mieli roboty? Ale to znaczy przecież też: być bezrobot
nym. Im mniej roboty, tym więcej zachcianek. Obawiam się, że 
w tym tkwi problem. Nawet za taksówkę, jak mówiłam, trzeba 
zapłacić. Za to będzie z całowaniem. Będzie ze wszystkim. Cało

wanie, po francusku bez, przytulanie, naprawdę wszystko. No, 
spuszczan ie się na i tego typu rzeczy też . Właśnie. Come in 
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mouth. Come in face. Dobrze, za tanowie; się jeszcze i zadzwo
nię do pani . Zawsze potem dzwonię. Zawsze następuje telefon. 
Zawsze ustępuję posłusznym telefonem, bowiem zostało się 
nauczoną posłuszeństwa . Dzwonię od zawsze. Być od zawsze 
i ciągle od nowa Uobecniać (ciągle od nowa Być obecną? I ciągle 
od nowa Tym Samym? I zawsze To samo?) Byc ie. le nigdy nie 
być obecną. Być tak jak czas być zawsze i wszędzie, być niepod
ległą żadnej woli, a najmniej własnej. Być podległą cudzej woli, 
choć wcale nie siedzi się w domu, bo dom się ma w komórce, 
gdzie cudza wola dosięga niezawodnie, przecież nie da się wyjść 
i przecież nie chce się wyjść. Ale cudza wola nie pocrzebuje obec
na ' ci, chce i chce i mówi ja i mówi ja i wcale nie widzi mojej tak 
starannie prezentowanej obecności. Służę, reprezentując cudzą 
wolę, ale jestem nieobecna. Jestem uosobieniem obecności, sta
ram się zniknąć, będąc właśnie zawsze obecną, niewidoczna jak 
czas albo grawitacja. Być obecną jak rzecz, a równocześnie być 
tak mimowolnie jak tO, co jest zawsze i wszędzie, tO, co widać na 
zegarach i po nas też. Czy zegar chodzi dlatego, że istnieje czas, 
czy reż czas istnieje dlatego, że wynaleziono zegar? Głupie py
tanie. Służę, więc je tern. Byłabym jednak i tak i tg też jest upo
karzające, bo jestem po nic. Dlaczego nie posługujesz się mną? 
Bo domyślasz się, że przeciekłabym ci jak pia ek między palcami 
i inna by cię lepiej obsłużyła? Albo dlatego, że służę , nie ędąc 

obecna i nie mogąc prawdziwie służyć wszystko jedno do czego? 
Co się tak głupio gapisz w moje ciało, na dodatek od nie tego 
końca? Tam nic nie ma i nie ma tam nic wartego obejrzenia. Czas 
mija, jak zostało powiedziane. ale ijak zostało niewypowiedziane, 
wszystko zostało powiedziane, a przecież o wiele ciekawsze by
łoby tO, co niewypowiedziane. Wyjmiesz dziś swój instrument 
do odmierzania mojego czasu czy nie? Wyjmiesz go za moimi 
plecami, żebym tej strasznej rzeczy nie widzi ała? Użyjesz jej czy 
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nie? Ja nie zrobię niczego za ani niczego przeciw. Inne robią 
wszystko za i nic przeciw. Jestem zbędna, już tO mówiłam . Znowu 
dzwonię. On znowu dzwoni . Potem znów ja dzwonię . Dzwonię 

też z zagranicy, żebyś mógł mnie użyć międzynarodowo. Nie 
chcesz? jestem obecna, ale nie wtedy, kiedy mnie potrzebujesz 
i nie wtedy, kiedy ja cię potrzebuję . Nie zawsze jestem do oglą
dania, bo często nie jestem na miejscu. Ach, niech świat się ode 
mnie odwróci, a i tak ciągle jestem oglądana. Dziwna rzecz. No 
dobra, jeśli o mnie chodzi , może to kwestia poglądów, czy coś 
jest warte oglądania, byłam raz, ale niestety nie dwa razy warta 
oglądania, teraz już nie jestem nawet warta obejrzenia, to jest 
jak dzień i noc, naglejestjasno, potem ciemno, później znów ja
sno, a kiedyś tam i t0 się kończy, no więc raz byłam jasna, ale na
prawdę tylko jeśli chodzi o mnie! Tylko nieliczni podzielaliby po
gląd, że jestem, względnie byłam niegdyś, warta oglądania. 
jestem, jakbym nigdy nie była. Tymczasem znawca mówi: siwy 
blond, a mianowicie bardziej siwy niż blond , który już nigdy już 
nigdy nie powróci, ów blond. Który, mówiąc na marginesie, ni
gdy nim nie był. Więc dlaczego się teraz o niego zabiega? I za
biega się o aktywne atrakcyjne pokrycie? Kiedy przecież już u za
rania nic się nie zgadzało i nawet kolor pod tawowy nie miał 
prawa głosu, i dlatego decyzja została unieważniona. Niech zła

ski swojej zabiega o t0 u jesiennych liści, one potrafią wszystko 
same z siebie, niech czyni zabiegi, ten podstawowy kolor wło 

sów, który już od dawna nie poznaje samego siebie, nawet na 
palecie kolorów, która w supermarketach zwisa wieloma dłu
gimi, straszącymi pasemkami. Można sobie któreś wybrać, a jed
nak za każdym razem wpada się w śmiertelne przerażen i e, że tO 

były włosy, co przebiegło po grzbiecie dłoni niczym cień, cień 
prawdy, wszystko jedno, czyje to włosy, bo mianowicie mogłyby 
należeć do każdej, która wybiera dany kolor! Te pasma włosów 
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napełniają mnie grozą, nie muszą jednak, bo ro przecież wcale 
nie są włosy. Udają włosy, gdzie nie ma włosów. Włosy są uda
wane, ale nie są obecne. o, moich włosów nie zwiodą, to mój 
punkt odniesienia, moje włosy, moja własność, były kiedyś praw
domówne i czułe, i prężyły się jak struna, kiedy się za nie pocią
gnęło. Liście są posłuszne porom roku, ale nie słuchają się ko
loru tak samo jak ja, nawet jeśli to, co mówi, jest w dobrym tonie. 
jak w ogóle kolor miałby mówić o czymś, czego nie ma. Może 
pan uderzać widełkami strojowymi w swoje ucho ile wlezie, nie 
usłyszy pan już podstawowego koloru moich wło ów, zapewniam 
pana! Przecież nawet ja nie słyszę przez kości czaszki, co ma do 
powiedzenia. Może już prędzej włosy wysłuchają, jakimi były kie
dy . w końcu one też mąją swoje zainteresowania i chciałyby jesz
cze raz, raz jedyny jeszcze przed śmiercią wiedzieć, jakie były. 

Chodzi mi o to: zanim ja wysłucham swojej byłej ozdoby głowy. 

prędzej wy łuchają jej liście, może się czegoś nauczą. Jestem 
przedmiotem (już wtedy to mówiłam, pamiętasz?), który skrywa 
swoją przedmiotowość, ale nie aktywnie, bo przecież najczęściej 
mnie nie ma. nie, tak nie można tego ująć , bo nie ma zakłada

łoby, że jestem gdzieś indziej, nigdy nie jestem na.sniejscu, oczy 
szeroko otwarte, po co mieć oczy otwarte, przecież nic się nie 
dzieje! Może można by to ująć tak: przedmiot, który skrywa się 
przed użyciem, pragnąc być używany. Co za idiotyczny przed
miot, który pragnie być użyty, a nigdy nie jest obecny, kiedy 
mógłby zostać zużyty? Albo jest obecny, ale koszmarnie s ię musi 
wyginać, żeby wydawać się skrytym, czyli: żeby wcale nie ukazać 
się? J to akurat wtedy, kiedy komuś przyjdzie ochota użyć go jako 
przedmiotu? Ale taką, jaką stworzyła mnie natura, w każdym ra
zie w pewnym sensie, w owym bezgłośnym sensie dotyczącym 
moich włosów, niestety też nie jestem (kolor moich włosów krzy
czy właśnie jak najęty, tak brzmi hasło. które mu zaszczepiłam 
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aż po najgłębsze pory, ma krzyczeć zawsze, kiedy widzi praw
dziwe jesienne liśc i e, i czyni to teraz). Nie jestem czymś, co by 
miało tę wielkość , żeby po prostu być, bez względu na to, co się 
ze mną stanie, a mianowicie poprzez ciebie mi się stanie. Tej 
wielkości nie mam. Dlatego też nie mogę być taka, jaką stworzyła 
mnie natura, bo taka natura jest dla mnie za duża i zawsze roz
bierają się nie te, co t rzeba, tylko cc, które kompletnie nie mają 
figury odpowiedniej do rozbierania się, i dlatego muszą zostać 
w domu swojego ubrania, który niestety wcale nie jest domem 
towarowym (bo przecież tam znalazłoby się coś odpowiedniego!), 
zawsze muszą być w domu, obojętnie, jak wygląda we wnętrzu. 
Kto chciałby się tego dowiedzieć? Nikt! Ona jest wszystkim. Na
tura. Nic, nie nasza, ta przecież musi być ubrana! Natura. Może 
doprowadzić do wszystkiego. Ale kto człowieka wyprowadzi 
z lasu , jak już człowiek tam wejdzie i się zgubi? Otoczenie, o któ
rym mówiłam, wyprowadzi człowieka nawet z lasu, wyobraź so
bie, jest las, a wokoło nicość! Tak nie może być. Las istnieje tylko 
dzięki temu (pomyśl teraz z całej siły o polanie w nim, ale zbyt 
często jej już używałam!), że coś go otacza. Inaczej nie byłby la
sem. I to dotyczy wszystkiego. co istnieje. Coś istnieje tylko dla
tego, że otoczone jest nicością. A ty masz ten swój instrument 
(gdybyś nic istniał, również instrument nie miałby tu czego szu
kać, ale ciągle mu się wydaje, że coś zgubił . i szuka i szuka i szuka, 
jakby był na głodzie!) który jest dokładnie tak uformowany, że 
mógłby się mną zaspokoić, ty wiesz, jak go zaspokoić, a nic się 
nie dzieje, bo ja nie jestem obecna. Nie potrafię ci wytłumaczyć, 
dlaczego jestem wyjątkowo mocno obecna właśnie wtedy, kiedy 
mnie nie ma. Przez cały czas, który jak dotąd nic jeszcze nie po
kazał, twój instrument już rozgląda się za czymś innym, ma prze
cież całą naturę do dyspozycji, więc po co mu ja, która jestem 
taka sama jak natura, tyle że nigdy mnie nie widać, bo jestem 
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i równocześnie nie jestem. Czemu nie umiem tego lepiej powie
dzieć? Przynamniej tyle powinnam przecież umieć po tylu latach 
pod twoim kierownictwem! Wstyd mi ogrom nie, ale nie mogę 
siebie zobaczyć, bo dawno, znaczy od dawna, zasłoniłam, zna
czy zasłaniam się sama sobą i tobą (choć nie arna). I dlatego nie 
umiem tego lepiej zobaczyć ani powiedzieć. Nie umiem nawet 
powiedzieć, co by ze mną począć, bo tak jak się używa natury, 
bezmyśl nie, bo wszystko jest przecież natur·, tak mnie się nie 
używa. też bezmyślnie, bo przecież jestem naturą. Jest to próba 
mojego Bycia Nieobecną, żeby nie być już środowiskiem, które 
się dostrzega, tylko światem, którego ju ż się nic dostrzega , 
a który mimo to jest. Taka natarczywość jest końcem miłości 
i początkiem początku .. Begin the Beguine? Kto zna tę piosenkę. 
Nikt. Dobra, to cofam ją. Ale po tym zboczeniu muszę jednak 
za wszelką cenę, którą mi podasz, pozostać na świecie, żeby dla 
ciebie być światem. już to mówiłam, bo inaczej stracę na warto· 
ści, moja ocena spadnie pod kątem wiarygodności (przynąjmniej 
na tym powinieneś się już trochę znać, w końcu chodzi o kapi
tał, który wcale nie rośnie jak chwast, chociaż często jest to 
posądzany, a przecież podlega regułom. tak samo jak natura. 
która przed niczym się nic cofnie, nawet przed dalekimi brze
gami czy brzegami rzek, czy reż łóżek, albo starymi drzewami, 
którym bardzo by ię przydało, żeby się przed nimi cofnąć), je
śli nie uda mi się przynajmniej pozostać w tym świecie, co jest 
równoznaczne z: pozostać światem. Bo jeżeli mogę pozostać 
światem, wolno mi pozostać . rnaczej zawsze mnie nie ma, jak 
zawsze albo na zawsze mnie nie ma. Niech świat mnie zostawi! 
Niech świat mnie nie rusza! Zabieraj łapy' O, świecie, zostaw 
mnie albo daj mi przynajmniej być dla ciebie tym jedynym świa

tem, jaki znam (cen, którego nie znam, jest, chyba, zbyt straszny. 
żeby być nim dla ciebie!), skoro nic już nas nie łączy, tak, nawet 
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piesek, i ciebie też mam na myśli, świecie! Daj mi być kochanką 
proszę albo zostaw mnie przynajmniej całkowicie. To by mi od
powiadało. Jestem więc całkowicie. Jestem poza 'wiatcm, n ie bę
dąc duchem i rzecz jasna nie będąc uduchowiona. Jestem już-Nie
bytem, a nie byłam jeszcze Bytem, jestem tym, co się odbywa 
pomiędzy, jestem Od-Bytem. Dla miłości to będzie nieodżało

wana strata, że obecność, w którą planowałam się wcielić, zosta
nie całkowicie pominięta. Mówiąc jasno: najwyższy czas, żebym 
naprawdę zniknęła. Ale wcześniej jeszcze ta, na co wielu czekało, 
czy to potrafię: Czy ona robi po francusku bez z wykończeniem 
w usta? No. kiedy się tak zastanowię, moje spragnione miłości 
usta chcą właśnie tego! Więc w czym problem? Problem może 
w tym, że nie zostałam dostatecznie pouczona, zanim to zrobi
łam, że nie zostałam wystarczająco doinformowana i teraz są 
problemy, przecież to było do przewidzenia, że będę niepo
słu zna, że będą skargi na to, że nic jestem wystarczająco po
słuszna, kiedy przecież inne dziewczyny, w przeciwieństwie do 
mnie. są posłuszne, po otrzymaniu nauczki, a istnieje wiele moż
liwości , jak wstrzymać takie zachowania w trybie natychmiasto
wym, żeby nie było już więcej chowania się po kątach, żeby chęt

nie się pracowało, choćjesc się chorą i traktowaną antybiotykami, 
że tylko cichy szept idzie przez świat, który już dawno puścił da
lej to, cośmy sami nabyli dla niego. Zostaw! O,ja biedna, zniechę
cony świat upuścił mnie. Uczepiam się go pazurami, a co mi tam, 
niech na mnie pluje, za to, że jestem za szybka, niech mnie pie
ści, niech mi da da da! Niech mi da pracować. Niech przynajmniej 
doczeka i potem da mi pracować. Niech mi da pracować, bo wtedy 
będę zasługiwać na więcej, a wtedy będzie więcej zarabiać świat, 
który na mnie nie zasługuje . Niech mnie zostawi. Tak, proszę zo
staw mnie! Przynajmn iej tyle mogę chyba jeszcze wymagać! Za
raz opadnie ostatnia zasłona, ale zanim opadnie, jedne twarze 
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zdradzą spięcia, drugie wszelkie inne napięcia. Zaszeleści ero
tyzm, bo kobieta jest interesująca pod względem charakteru. Jaka 
piękna musi być dla niej ta chwila, teraz teraz teraz! Ile kosztuje 
i kim interesuje się klient i na ile interesująca jest pod względem 
charakteru? Kto ma do' ć, kto nadal nie ma dość? To cud, że 
w ogóle jeszcze dzwonię. Albo sprzedawca zaginął, albo skoń

czyły mu się dziwki, nie, ma przecież dość, nie, nie ma dość. 
Gówno ma i tyle. Ma dziwki, co to przyjeżdżają do hotelu, wy
glądają całkiem nieźle i obrzygują się w łóżku. Robią ci laskę i za 
to chcą potem 2.500,-. Takie są twoje dziwki. A rano rzygają j esz
cze przy śniadaniu, ha, ha. Trzeba nowej dziewuchy. Ta mała to 
gówno było. Przede mną nik t nie odkrył, że jest wadliwa. Co za 
gówno gówno gówno! Raz jeden zrobiła mi laskę, to potem było 
jej przez całą noc niedobrze, a rano zarzygała mi cale łóżko. Nie 
masz co się nią tak chwalić. Mówisz, wszędzie miała branie. No, 
nie u mnie. Całą noc było jej n iedobrze. Leżała jak deska. Bywa 
opryskliwa, a w łóżku zmienia się w kamień, to znaczy właśnie 
wcale się nie zmien ia , o to właśnie chodzi. Nawet dla kamienia 
naturalnym jest się toczyć, onajednakje t nienaturalna. Kamień 
leży wiecznie albo się stacza. A ona się tylko wylegaje. Była mowa 
o charakterze, jaki on jest? Klient się spieszy, bo w przyszłym ty
godniu musi jechać do Rumunii, zająć się nieletnimi dziećmi 
ulicy, którymi opiekuje się zakonnik, dlatego musi jeszcze wstą

pić do agencji towarzyskiej, ale nie po to, żeby znaleźć towarzy
stwo. Trzeba się dowiedzieć, co robią dzieci ulicy. Robią prawie 
wszystko, za wyjątkiem po grecku. Taki mają charakter. ak to 

wygląda z urzędnikiem: po grecku za dopłatą i z bez za dopłatą. 
A potem że się zapomniało po grecku. A bez zawsze kosztuje 
więcej. Bez to nie jest mniej. tylko więcej. Całkiem bez to jest naj
więcej.jest takie określenie, ale stosujęje niechętnie, bo po pro
stu n ie jest miarodajne, ale po prostu pasuje do tej dziewczyny, 
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wszystko pasuje, jest bardzo profesjonalna, bo ma względnie 
spore doświadczenie. ie żeby to było do zmiarkowania w nega
tywnym sensie prostytutki czy coś, po prostu, ona jest kosmo
politką, tak to można określić. jak by to powiedzieć, moim zda
niem i stnieją dwa typy. Istnieje ich wiele, ale są takie właśnie 
dziewczęta, młode i niedoświadczone, i są takie dziewczęta, które 
po prostu dokładnie wiedzą, po co wykonują tę pracę. Nie dają 
ci tego jednak odczuć w sensie negatywnym. Tak, ona to czuje, 
ona to czuje, cokolwiek wyczuje, zapamiętuje, nie czuje, to w każ

dym razie powin no być wyczuwalne, że wyczuwa i zapamiętuje 
sobie,jak jej ktaś daje klapsa w Pupę, a oddech tej kobiety wcale 
nie przyspi sza, prawda, albo wyczuwa, że ona jej wcale nie usta
wia, a ta też nie szaleje od razu z podniecenia. Więc jeżeli iskra 
nie przeskoczy, jeżeli nie zaskoczy, jeżeli nikogo nie zaskoczy, 
owa iskra, no, wtedy prześlę panu jeszcze jedną fotkę, bo to wtedy 
nie będzie wcale optymalne. Podobno ma super tyłek, co nie, ma 
właściwie już 26 lat, ale to jest taka dziewucha, tak zbudowana, 
że ma się wrażenie, że można ją porządnie brać, i to jest w niej 
OK, Pupa jest OK, no więc mamy tu mały problem, który j u ż nie
raz żeśmy ustalali z góry i z dołu, żeby mianowicie nasza towa
rzyszka zabaw wyraziła gotowość nadstawienia również Pupy. 
No i to w obliczu mojej, jak by to powiedzieć, jak by to powie
dzieć, mojej wielkości, nieprawdaż nieprawdaż nieprawdaż, to 

brzmi teraz trochę głupio, tak. Tę kwestię omawiam z moimi pa
niami wcześniej, wiele agencji n ie mówi tego dziewczynom wcze
śniej i wypuszczają je na otwarty nóż na otwarty nóż na otwarty 
nóż, otwarte. jedna już jest zajęta, druga byłaby dziś jeszcze do 
wzięcia, ale decyduj się szybko. A robią one też po francusku 
bez? To robi ą u nas wszystkie dziewczęta. To jest standard . Z wy
kończeniem w usta, tak? To jest wliczone, to wszystko jest u nas 
wliczone. Wszystkie to robią, ale czasem mają urlop. I wtedy też 
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to robią. Wykończenie nie kosztuje ekstra. Ale bez kosztuje eks
tra. Ona jest super komunikatywna, super super, ona ma, ona 
ma, z nią można tak naprawdę i ść na całość, tyle powiem, jak 
się chemia zgadza, tam. Naprawdę słodka mała suczka, i ona nad
stawi też Pupę, no nic no nie no nie. Tak. Lekko. Nie ostro, ale 
lekko tak. Potrafi też być dominująca. Lekko dominująca. ie 

ostro dominująca . Lekko dominująca. Lekko do średn io domi
nująca. Nie tylko lecz także. I absolutnie otwarta w kwestii nad
stawiania Pupy. Absolutnie otwarta otwarta otwarta. Bywają mul
timilionerzy, co to zamawia sobie taki pięć dziewczyn na pięć 
dni i i i one muszą przez pięć dni chodzić na golasa po willi. To 
wcale nie jest niebywałe. Bywałe bywałe. Szybko, bo muszę d 
zakonnika, oceniać dzieci ulicy, żeby stały się lepszymi ludźmi, 
w tym celu zostałem wysłany przez dyrekcję parlamentu i dla
tego muszę również tutaj spełnić swój cel i pójść amemu sobie 
na rękę, ale nie z samym sobą. I nie z tą Wiedenką. to trzeba od 
razu dodać, że ma jakieś 6 czy 7 kilo za dużo, a za mało gdzie in
dziej, bo tam jest jakby ino dziura. Zajrzymy jeszcze raz do in
ternetu i potem zatkamy tę dziurę, wszystko jedno którą, nie, tą, 
nie, tamtą, wszystko jedno którą, nie, tamtą tam,Jnie, lepiej tą , 

ta dziura należy do typu Julia Roberts, i już skończyl iśmy, i co 
teraz robić , bo trzy godziny to u niej minimum. Klient potrze
buje trzech dziewczyn do p rzytulania i rżnięcia w tyłek, t rzeba 
to za każdym razem powtórzyć: rżnięcie w tyłek jest za dopłatą. 
Na niej bez dopłaty, za nią za dopłatą, z tyłkiem kosztuje ekstra. 
Nie jesteśmy z konfekcji, jesteśmy od zamówień specjalnych, to 

się u nas rozumie samo przez się, a reszta idzie do utylizacji. Je
śli dziewczyny nie um ieją się zachować, i tak zostaną wzięte. Czy 
to ja mam być za to odpowiedzialny, jak dziewczynom się coś 
stanie? Połamię im nogi. Nawet jeśli nie będą zrobione i umalo
wane top-fit , zostaną wzięte . Zostaną im połamane obie nogi, 
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co najmniej to im się stanie. W każdym razie na pewno zostaną 
wzięte, ale jeśli im się coś stanie, już nigdy nie będą do wzięcia. 
Zadzwonił adwokat klienta i złożył zbiorowe zamówienie, i czeka 
teraz na dziwki. Powiedz mu, że ma na dziś wszystkie terminy 
zajęte. Adwokaci rżną, prokuratorzy rżną, i mam ich teraz wszyst
kich po wojej stronie. Zgadza się. Ten mężczyzna opuszcza dziś 
na rok par-y-lament i jedzie do Rumunii, żeby tam oceniać dzieci 
ulicy i im potem dopomóc. Brane są tylko te najlepsze. Mają nie 
wrzeszczeć i nie czuć się oszukane. Mają zostać wzięte. Mają być 
wzięte i brane. Dzieci pracują z zakonnikiem. Myślę, żejestjesz

cze sporo do zrobienia, mówi mężczyzna. Doskonałe je t wykoń

czenie tylko w usta. Potem wiele dzieci naraz otrzymuje nowy 
dom, nie, nie wszystkie naraz, każdemu to, co mu się należy. 
Wpycha się je w ich ciała i muszą tam pozostać. Nauczka na przy-
złość. No, rzecznik prasowy opuszcza teraz na rok parlament, 
żeby zdobyć ostatni szlif, wykończenie w usta, to chyba robią 
wszystkie, nie?, ale przez okrągły rok nie wytrzyma. Wieczne wy
kończenie tylko w raju. W usta: możliwie jak najdłuższe wykoń

czenie, ale nie wieczne. Najpierw rzecznik prasowy oraz jego to

warzysze Boże dzieci zatwierdzą swojego Boga w konstytucj i 
i ustanowią, że Pan Bóg krwawi i nogami macha i krzyczy i prze
wraca oczami i wyje za swoim tatusiem i l ecą mu smarki i krew 
i woda, a kiedy już będzie mocno przytwierdzony, za tanie przez 
osoby n iewierzące w Boga, które też mają swoje zasadnicze war
tości, mianowicie mocny grunt pod nogami, gruntownie wyru
chany, ajak kto nie ma nóg, to po co mu grunt, panuje wolność 
wyznania i wolność sumienia, i są rżnięte, wszy tkie są rżn ięte, 

no, jeśli chodzi o mnie to n ie tylko wszystkie, ci dwaj też, ci 
przede wszystkim, tak, też trzej , tak, są rżnięci, a pocemjeszcze 
do tego jest ekstra wykończenie w usta, ale to jest wliczone, nie 
mają państwo pojęcia, ile tego jest wliczone! Ale rżnięcie w tyłek 
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jest za dopłatą. A wykonują też stosunki oralne bez gumy? Pro
ponują to za dopłatę, tak. Okay. Nie, przepraszam, to jest stan
dard co jest wliczone. Zrozumiałam analne. Oralne oralne, czyli 
okay. Oralne oralne, czyli okay. A poza tym wszystko wchodzi 
w zakres. Poza tym wchodzi jeszcze więcej . Co wchodzi? .Jak już 
raz wejdzie, wszystko wchodzi. I więcej nie ma, a mniej tO nie 
więcej. a więcej to nic mniej, a czy ona ma wygląd pierwsza klasa, 
jaki ona ma wygląd, tamta pani blondynka? Tak, to ą dziew
czyny pierwsza klasa. Przyprowadź mi ją , a jak będzie ładna, za
płacę 180 euro, zostanie, którą teraz mamy, jak dojdzie, będzie 
piąta, powiedzmy, że zostanie u mnie od siódmej, siódmej 15 
maksymalnie maksymalnie maksymalnie. Nie, bo na tym stracę. 
Zostanie godzinę. Dopłacę. Nie. Dopłacę. Nie. Zrób to dla mnie, 
rym razem, i wtedy zobaczysz. To niemożliwe, to niemożliwe, to 

n iemożliwe, jak interes to interes, ryle razy ci już. jak będzie 
ładna. jak nie będzie ładna, odeślę ją . Pasuje. OK. Pasuje. OK. 
Bez. OK. Bez. OK. Bez. Bez. Bez. Nie histeryzuj. Pieniędzmi zdro
wia nie kupię. Nie bez nie bez nie bez! OK. Z bez. Z bez. Z bez. 
.Jak mi się coś stanie? Znam tych ludzi lepiej niż kogokolwiek. 
Boję i ę. Nie znam go. ie z bez. Nie z bez. Ale ja gorznam. Z bez. 
Z bez. A załatwisz te papiery d la lekarza? Tutaj to niemożliwe to 
niemożliwe. Jesteś nieprzyjemna. To ostatni raz, że robię z bez. 
Ostatni raz, że robię z bez. Zrób w i już i już . Mogę z czy muszę 

z bez? Nie. Nie z. Tylko z bez. Ale ja naprawdę się boję, o swoje 
zdrowie. To niemożl iwe z bez. To niemożliwe bez zdrowia. To 
moje ciało i moje zd rowie. To ostatni raz z bez. Ostatni raz z bez. 
A czy on nie jest chory? Czy on jest chory? Jest z bez choroby czy 
z chorobą? Jest bez choroby. Nie jest chory? a pewno nie na 
pewno nie. Pokazał ci papiery? Papiery? Tak. Mnie też pokaże? 
Pokaże pokaże pokaże . .Jeszcze nigdy żad n j nie odesłałam. Ale 
t ę odeślę. Uważam, że mam wszelkie podstawy, aby ją odesłać . 

36 +37 

Oświadczę, że dziewczyna kompletnie nie chciała współpraco

wać, nie chciała, żeby dotykał jej cipki, tego nie chciała, tamtego, 
a w tym interesie dziewczyna nie może być cnotką . To t rochę sa
do-maso nie jest chyba takie straszne, a on domaga się pełnego 
odszkodowania za brak pożytku, na którym stracił, nie mogąc 
spożytkować braku, żąda teraz odszkodowania. Odszkodowa
nia za brak. Brak odszkodowania. Brak intere u. Brak. Nie jeste
śmy zainteresowani policją, jeste 'my bowiem już w dyrekcj i par
lamentu i rozwiążemy ten problem zupełnie inaczej. Nie 
rozwiążemy tego problemu z policją, która nie jest w naszym in
teresie. Mając 26 lat człowiek angażuje się jeszcze w tematy mło

dzieżowe, pokój na świecie, ochrona kobiet i dzieci. I się je rżn ie, 

wszystkie wszystkie wszystkie, z wykończeniem prosto w usta, 
bez dopłaty. A jak nie, to można zrobić tak, że ona potem już ni
gdy więcej nie będzie pracować. Kiedy z nią skończę, kiedy skoń

czę z wykończeniem, ona już nigdy więcej nic będzie mogła pra
cować i to jest ro, czego chcę. Będę pracować z innymi, starczy 
pracy dla wszystkich dziewczyn, które dla mnie pracują, i to tylko 
dla mnie i dla nikogo innego. Poza tym inn i to gówno. Mając 
26 latjuż móc spoglądać wstecz na długą przeszłość partyjną, to 
by było coś. To by było na tyle. Moje serce bije od swojego dzie
ciństwa, a to jest naprawdę zdumiewające. r bije dzieciom. Co 
poniektóre serce bije dopiero od czasu pewnego hisrorycznego 
zwycięstwa wyborczego. I przez dyrekcję parlamentarną i z mo
jej strony są rżnięte i rżnięte i rżnięte. I zakładają Inicjatywę Oby
watelską Wyższe Kary za Molesrowanie Dzieci i rżną i rżną i rżną 
i rżną. Przedstawicieli redakcj i serdecznie zaprasza się do współ
udziału . Po grecku tylko za dopłatą, bez też za dopłatą. I rżną. 
I rżną. I ona jest dziewicą, mając 19 lat? .)est dziewicą, na 100%. 

.Jesteś na TOo% pewna, że tO dziewica? 19-letnia dziewica? Tak, to 

dziewica. I bardzo piękna. OK, w widzę. Ale 19 łat i jeszcze 
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dziewica, jesteś na 100% pewna. Nie możemy popełnić błędu. ie, 
nie ma błędu. Może mi się przydać. Kiedy się nam przyda, nie 
będzie już dziewicą. Potem może pracować, ile zechce, ile zechce. 
Ale czy ona naprawdę jest dziewicą? Na 100%, nie może być ina
czej dziewicą. Chce wiedzieć więcej o mężczyźnie. Jest profeso
rem na uniwersytecie, na uniwersytecie w Ameryce. A ty jesteś 
siostrą. Ja jestem siostrą? Naturalnie cy jesteś siostrą. Co muszę 
robić? Nic, tylko się przyglądać, jak on rżnie twoją siostrę, rżnie 
twoją siostrę. łyszałam również, że dostała grzyba, nie ta dzie
wica, ta nic n ie ma, t a jeszcze n ic nie ma, ale siostra, ona dostała 
grzyba, podobno prosiłeś dziewczęta, żeby robiły z bez, z bez. 
i ona dostała grzyba od niego. Ale już przeszło. Grzyb przeszedł. 
Tę infekcję trudno dos tać. Można się cieszyć , jak się ją ma. Jest 
trudno dostępna, ta infekcja. Ale i tnieje i można ją dostać. Co 
istnieje, jest dostępne. Cała Litwa gada teraz o tym: nie idź tam, 
tam mają in fekcję. Nie nie, nie jechać tam, tam mają infekcję. Ale 
infekcjajest też tutaj dostępna. Można j ą dostać tutaj, nie trzeba 
jechać na Litwę. Ale one specjaln ie tu przyjechały i dostały tu tej 
infekcji. Ajak dosrały infekcji, trudno dostać dziewczyny, bo za
miast tego można dostać infekcj i. Można dostaći dziewczyny 
i można doscać infekcji. A pan dostanie rozsądną cenę. Cenowo 
mniej więcej taka a taka kategoria, dziewczyna wybitnie inteli
gentna, angielski, niemiecki. Francuski bez. Zaspokoili ducha, 
wybór internetowy udany i rżną. Sądzę, że w najbiedniejszych 
krajach światajest jeszcze wiele do zrobienia, bierzmy się do ro
boty. I rżną. Wyrażamy stanowczy sprzeciw przeciw molestowa
niu dzieci i rżniemy i rżniemy i rżniemy. Wykroczenia są o wiele 
za łagodn ie karane, kiedy są natury seksualnej, muszą być suro
wiej karane, producenci, han dlowcy, sprzedawcy, sprzedawani 
rżną i nieletni i sprzedawan i n ieletni , którzy i tak są rżnięci, bo 
mianowicie muszą się liczyć z karą więzienia do dziesięciu lat. 
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Ale nie muszą się liczyć z odesłaniem. Nic nie szkodzi. My o ni
czym nie wiemy. My tylko rżniemy. Najpierw się dzieci uprowa
dza, potem się je wprowadza, przytulanie bez dopłaty, ale do
płata za rżn ięcie w tyłek, a potem się je rżnie i tak i tak, rżnie się 
ekstra, rżnie się również z bez. To straszne świństwo. Niepopraw
nych przestępców seryjnych się nie rżnie, sami rżną, ledwo ich 
wypuścić, już rżną, można ich t rzymać za obie nogi , a będą rżnąć, 
można ich przygwoździć jak Chrystusa, a będą innych przygważ

dżać, nawet kiedy już nie będą w stanie się ruszyć, będą w stanie 
rżnąć, ale n ieletni już są rżn ięci nie można ich rżnąć bardziej, 
bo mianowicie już są rżnięci i byli rżnięci cały czas. Ci ludzie, co 
rżną dzieci z gorszymi wynikami w nauce, natychmiast po zwol
nieniu z aresztu sprowadzają sobie dostawę, stąd dożywocie . 

Rzuca się taki na kolejne dziecko, potem jedzie do Rumunii, a tam 
jest jeszcze więcej dzieci , u zakonnika, i rżnie się z partnerem 
i rżnie się z następnym partnerem i rżnie się dalej, nie, z zakon
nikiem nie i szuka się i znajduje się partnerów i się rżnie. I pyta 
się: Masz dla mnie jakąś duż ? Chyba tak. Ta jest dokładnie 
w twoim typie. Liczy się od ostatniego razu i za każdym razem 
cena po znajomości, bo znajomości są w cenie. Rżnięcie też jest 
w cenie, i rżnie się, rżnie się. Kiedy rżnięcia brak, natychmiast 
znowu się rżnie. No zaraz, a gdzie dziwki? No, ta jest niezła, ale 
znowu znowu, była już ostatnim razem, znowu, znowu, jeszcze 
się przyzwyczaję . Za godzinę ją przyprowadzę. Dasz jej stówkę 
i na taksówkę ijuż. Zapłacisz za godzinę, stówa za godzinę, i już. 
Dłużej i tak ci nie trzeba. ja chcę tylko porządnego obciągania. 
A ile ona ma? 18. Aha. No, jak chcesz wiedzieć dokładnie, to ma 
niecałe 18. A ma duże cyce duże cyce duże cyce? To, to nie są duże 
cyce w moim pojęciu. Tamto, to są duże cyce w moim pojęciu. 
To to jest co najwyżej średnie w moim pojęciu. No, żeby w garść 
wziąć to u niej będzie . Nie masz jakiejś z większymi zderzakami? 
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Czy dysponują państwo może paniami z ekstremalnie obfitym 
biustem? Ekstremalnie obfitym nie, raczej z normalnie obfitym. 
Ale jest większa pod względem piersi. Czy jak. Też, tak. Większa 
tak, ale normalnie, nie ekstremalnie. Naturalnie. Robi wszystko 
bez. Z bez . ak? Tak. Tak. Tak. Gwiazda porno tego nie robi? 
Robi, ale jest do wynajęcia dopiero za 16 godzin. To nie jest bez . 
To jest z bez. To jest nie bez. Ta też robi wszystko bez gumy? Nie, 
ta jest nie bez. Ta robi z bez. Tamta. Tamta. Za droga. A weź, ta 
jest fantastyczna .. Za droga. A weź. Fotki są dobre, ale w naturze 
ona jest obłędna jest obłędna. Raczej nie w tym tygodniu, raczej 
w przyszłym tygodniu może, je zcze nie wiadomo nic bliższego 
nic bliższego . A ta była już gdzieś? Czy byłajuż gdzieś. Nie, nie 
była jeszcze nigdzie nigdzie nigdzie. A więc jutro mogłaby teo
retycznie jeszcze raz do mnie przyjść. ie, jutro przez cały dzień 
to niemożliwe. Ale proszę wzi ąć tamtą. Może być na 16.00, może 
być na 16.00? Tak, jutro dam znać. To co z tą myszką? No, ty mo
żesz, ry możesz, proszę bardzo. Właśnie. Proszę bardzo. Wła

śnie. Super. Właśnie. Normalnie. Właśnie. Z dopłatą na bez. Bez 
dopłaty na z. Jak ją teraz tu weźmiesz, nie będzie mi się już 
chciało dymać, jak będziesz tu potem, nie będzie mi ię chciało 

dymać, nie będzie się chciało. A weź. Bądź tak dobry. Nie jestem 
dobry. Bądź tak dobry. Ale będę ją dymał w dupę, mówię ci. 
W dupę. Ja ro mówię. W dupę. Ja to mówię. Mam to w dupie. Po
suwaj ją w co chcesz. Ma obłędną osobowość i mówi w wielu ję
zykach. I po ludzku je t w porządku . jest w porządku. Mam to 

w dupie, mówię. W dupę. Ja to mówię. W dupę. Przecież nie mó
wiłem, że jest jakąś mega-księżniczką, ale jest sexi , ma obłędne 
cyce. Ale w łóżku nie porusza nieba i ziemi, nie porusza nieba 
i ziemi, nie rozpływałbym się w zachwycie. Miło było i cześć. Miło 
było i cze'ć. Drętwa dupa. Drętwa . Wygląd jak marzenie, ale 
resztę możesz zapomnieć, możesz zapomnieć. Ale jako człowiek 
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jest w porządku. jako człowiek. Ma otwarty umysł . Ma otwarty 
umysł? jest otwarta. jest myśląca. jest otwarcie myśląca. Tak. Czy 
ma wystarczająco otwarty umysł na Golden Shower i czy zgadza 
się na inne niecodzienne praktyki. Ma wystarczająco otwarty 
umysł na Golden Shower. Proszę uświadom ją wcześniej z góry 
i z dołu i od tyłu naprzód o swoich praktykach. Z góry i od tyłu 
w całej rozciągłości. Oczekuję czegoś ekstra, a co dostąję, co do
staję? Co dostaję? Kiedyś miałaś tyle towaru ze świata, a teraz 
same tutejsze, w czym problem? Od tych ze świat a klienci ocze
kują czegoś ekstra. Ty taka nie jesteś. Nie jesteś ekstra. Dlaczego 
nie chcesz tego zrobić również dla mnie? Swiarowo? Ty na pewno 
nie jesteś ekstra. Ci ludzie oczekują bardzo wysokie, bardzo 
szczupłe, bardzo dobry angielski, a w łóżku doskonałe w łóżku 
doskonałe. Wtedy nie ma problemu nie ma problemu. Ty masz 
co najmniej 6 kilo za dużo za dużo za dużo. Kto waży za dużo, 

nie ma szans. Kto nie ma wagi, nie ma zans. Kto nie ma szans, 
nie ma wagi. Proszę, daj jej 200, to raka biedna kurewka. Napij 
się z nią i daj jej 200. Nie chcę na dwie godziny, chcę po prostu 
tylko, żeby mi obciągnęła i żebym jej potem wsadził. A weź, idź 
z nią na drinka i daj jej 200. No tak, ale co, jeśli będę ją ruchał 
tylko przez godzinę? To i dź się napij z nią potem. Ak ja nie chcę 
pić, chcę tylko trochę seksu. Ubrana jak trzeba, poważna, ale 
może trochę tania. Zatrzymasz ją sobie na dwie godziny, a ze 
szczę ' cia nogi sobie z dupy powyrywa. Nie chcę tego. Chcę, żeby 
mi obciągnęła i żebym jej wsadził, i do widzenia. A jest świn· 
tuszka z niej? Tak, jest świntuszka z niej, możesz się spodzie
wać, że siedzi tam na dole i z tym tam na dole podsłuchuje, kiedy 
czegoś chcesz, wszystko jedno czego. A i zostanie przy tobie 
i ożenisz się z nią . o jasne, kompletnie cię pogięło czy co? 
A gdzie ty jeszcze dostaniesz siedemnastkę, co? A weź, ona na
prawdę ma 17? Naprawdę ma 17? Skończyłajuż ubierać spodnie? 
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Tak, prawie skończyła . O tak, o kurwa, i w dupę chcę ją zerżnąć 

i robić z nią wszystkie świństwa · w ogóle. Bo musi wszystko pa

sować. A można jej wsadzać we wszystkie dziury? Myślę, że czemu 

nie . Dobra. Pasuje. Rżnąć rżnąć rżnąć. Na pewno zostawisz ją so

bie na dłużej niż godzinę, a ona już się cieszy. Bo mianowicie 

ona mu i na operację łękotk i i potrzebuje 500 ekstra. Ho, ho, t0 

się napracuje. A ile właściwie zostanie? Weź ją sobie na trzy go

dziny i daj jej 300. Wiesz, co ona z tobą zrobi? Zrobi wszystko 

w zy tko wszyscko. Ale ja chcę tylko godzinę, bo muszę jutro 

pracować. Rżnąć rżnąć rżnąć. Nawet w Rumunii u zakonnika na 

rze z dzieci ulicy. Rżnąć rżnąć rżnąć. Pasuje! Potem na dwa dni 

wypaść z gry. Powiedz, a ona nie używa kondomów? Co to ma 

do rzeczy, zarazić można się i w toalecie. Bierze teraz środki i po 

dwóch dniach kuracji miejscowej w tym czy innym miejscu 

wszyst ko będz i e w porządku. Pasuje! I znowu rżnąć rżnąć rżnąć. 

Ta jest trochę za gruba, przy J ,7,~ rn waży 63 kilo, tak n ie może 

być. Po p rostu ma za dużo ciała. Wymiary po prostu muszą się 

zgadzać. Kto zajmie ię w końcu tą dziewicą, możemy na niej 

sporo zarobić, w grę wchodzi jakieś 5000 dolarów. Otrzymujemy 

50% z tego, co dziewczęta odpracują. Pasuje::! Ważne jest, żeby 

klient otrzymał fotkę tej dziewicy, klient jest Amerykan inem. Jed

nak trzeba by wysłać mu fotkę, zanim ją zerżnie , zanim ją ze

rżn ie . A wiem, że wiele litewskich dziewczyn leci jako dziewice 

do Emiratów do tej roboty. Tamta może towarzyszyć dziewczy

niejako iostra, nawet jeśli wcale nie jest siostrą. Klient życzy so

bie rozdziewiczyć dziewczynę w obecności jej siostry, tego klient 

sobie życzy. Chce ją zerżnąć jako pierwszy, płac i za to :;ooo do

larów. Powiesz, że je teś jej siostrą! Ale ja nie jestem jej siostrą! 

Powiesz, że jesteś jej sio trą, tyle chyba potrafisz, żeby on mógł 

ją wziąć! 1 musisz być przy tym obecna. Jako siostra. Tak. Pasuje! 

Powinna być prawdziwą dziewicą i może mieć już nawet 15 lat. 
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Te Jziewczyny jadą pracować do Emiratów. Na początek mogą 

na tym zarobić sporą sumę, w Emiratach i tak nie dostaną za to 

więcej . Potem już się nie bierze dopłaty za całowanie i po fran

cusku bez, wszy tko wliczone. Każda dodatkowa godzina kosz

tuj e 200 ze wszystkim. Korepetycje nie kosztują ekstra. Pasuje! 

Zrobiona i u malowana top-fit, wtedy będzie dla niej godzina 

pracy, plus tyłek kosztuje ekstra. Klient jest adwokatem. Zadzwo

nił i złożył zbiorowe zamówienie. Stówka dopłaty za scosunek 

bez. Pasuje! Pieniądze będę miał przy sobie. Koniecznie pończo

chy, nie rajstopy. To u nas standard . Wszystkie panie noszą poń

czochy. 1 ie czarne, jeśli łaska. Białe czy w kolorze, mnie to ganz 

egal. Spódniczka. Spód n iczka, prawdziwa miniówa. pódniczka. 

J figura, że odpadasz. l obłędny sposób bycia, taka ludzka ludza 

ludzka, a w łóżku absolutna torpeda, z tego, co słyszałem , dzięki 

dzięki dzięki dzięki. A czy w kwestii ceny da się coś zrobić? Tu 

nic nie da się zrobić. Tam wszy cko da się zrobić. Mogłabym szko

lić z ubijania interesów. Ta ma zajebiste cizie, nawet sobie nie 

wyobrażasz. Rachunek sobie obejrzyj, obejrzyj, obejrzyj, proszę! 

Proszę! One tam pracują pod nazwą Finans-Koncept. Wypisuj 

ci rachunek, dla mnie to gen ia lna rzecz. Doradztwo, fachowe 

usługi finansowe. Usługi finansowe. Może z to łatwo odliczyć 
od podatku odliczyć od podatku zaliczyć. To fantastyczne. 'arna 

szefowa też koteczka niczego sob ie. Już ją zaliczyłem za l iczyłem. 

Przec ież szefowej też się coś należy. Robotna z niej kobita kobita 

kobita. Prowadzi działalność usługową, ale robi to naprawdę 
z główką do interesów. Ma koncepcję. I to się opłaca opłaca opłaca. 

Ważna rzecz. Opłacalność. Lubi się też po<lupczyć. Masz może 

jakieś rozeznanie, jaka ona jest w łóżku? Podobno dobra. Podobno 

dobra. Daje dupy. Jest dobra. 1. o m. Ciekawe. Daje dupy. Cie

kawe. Już spałam. Wiesz, która godzina? Z powodu dziecka mu

szę wstawać codziennie o wpół do siódmej. Za spanie ci się nie 
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płaci , nie. Ale za twoje duże piersi. Ty, mam dziewczynę, co ma 

duże piersi. No super. Pasuje! A w jakim wieku . 18. Serio? No, 17. 
Super zajebiście . Pasuje! Swieży towar. Ustalamy spotkanie. Wy
gląda obłędnie i przebywa akurat w Londynie. jeszcze będzie tak, 
że będziemy mieli masę klientów, ale żadnych dziewczyn. O n ie, 
nie nie, niemożliwe . Czasami zdarza się nam zapomnieć , jak 

szybko czas leci. Pytał mnie o dziewczynę. która wylądowała na 
Litwie w szpitalu. Oczywiście nic nie powiedziałam i udawałam 

niewinną. Taka już ona jest. Udaje niewiniątko, a w łóżku jak 
suka w rui. Faceci to lubią . Ma już odjazdowego merca, aja n ic 

mam nic. W każdym razie na pewno zajmę się nową dostawą. Jest 
ważne dla interesu , żeby te dziewczęta nie wyglądały jak wie

śn iary. Pasuje! Tak jak one wyglądają, jest w porządku . Pasuje! 
Jest jeszcze dziewicą, a ja mam jej bilet. A jak wróci , n ie będzie 
już dziewicą. Pasuje. Ale she is making shit , she is making shit. 

Słuchaj, przepraszam cię, jest tutaj u mnie przyjaciel, który na
leży do rodziny i szuka czegoś wybitnie pier iastego, macie tam 
może coś w tym guście? Tak. Ta ma duże zderzaki. o tak, cał

kiem spore, niemałe . Większe niż u tej Tacjany? Tak, większe niż 

te u Tatjany. Okay. dodaj gazu, dobra. Ja spadam. Stary, gazu. 
Dobra1 Ta nowa jest super super super. Pasuje! Kogo by mi pani 
poleciła w tym guście? Wszystkie są godne polecenia . A jest może 
taka, co by była bardziej uległa? To kwe8tia definicji, czym jest 

uległość. Nie mam na myśli w żadnym razie SM, chodzi mi tylko 
o uległość. Potrafi s i ę dostosować, to na pewno, zasadniczo wszyst
kie dziewczęta to potrafią. Kiedy klient życzy sobie specjalnej ob
sługi, rozmawiam wcześniej z dz i ewczętami, i kiedy mi powie, że 

to zrobi, to zrobi to. Stać mnie na ab olutnie szczerą wypowiedź . 

Szukam dla siebie i swąjcj przyjaciółki czegoś wyjątkowego. Ma 
upodobanie do dziewcząt. Dzielimy to upodobanie, aja chęt nie 

na ro patrzę. Ma pani kogoś z naturalnymi skłonnościam i, kto 
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by do nas pasował? Ma pani kogoś predysponowanego z tego 
typu skłonnością? Powtarzam, stać mnie na absolutnie szczerą 

wypowiedź. Moja przyjaciół ka lubi dawać klapsa płaską ręką 
w zgrabną Pupę. Nie mam na myśli żadnego sado-maso. Chodzi 

zwyczajnie o przyjemność, żeby zwyczajnie dać klapsa, a jeśli 
zwyczajn ie będzie trochę skrępowana i tak dalej, tym fajniej . Co 
też bardzo l ubię, to żeby to był ktoś , kto odda się mojej przyja
ciółce obustronnie, prawda. I bardzo bardzo p ięknie by było , ale 
n ie ma przymusu, żeby to był ktoś, kto ma przyjemność z tego, 

że oferuje również swoją Pupę. Tak tak, to jest w ofercie. Anal 
wiele ma w ofercie. I oferują. Nic wszystkie, ale wiele. Pasuje. To 
byłoby miłe . Życzę sobie zgrabnej , świadomej siebie dziewczyny 
z doświadczeniem sypialn ianym. Ale nie mamy żadnych zamia· 

rów sado-maso ani nic z tych rzeczy. Mamy tylko zamiary z tą 
rzeczą. Wszystko zacznie się łagodnie i nie powinno jej to prze
szkadzać, j śłi jej Pupa weźmie udział i zostanie wzięta, prawda. 
No owszem, prawda. No więc to byłoby ba rdzo mile i gdyby jesz
cze umiała dobrze mówić po angielsku, byłoby jeszcze lepiej. Po 

angielsku wszystkie mówią perfekt . Niektó re mówią też po nie
miecku. Stać mnie na absolutnie szczerą wypowiedź. To jakaś 
dziwna plotka , plotka, plotka. ie może zni eść widoku św i ętych 

obrazów. Nie może. Wizerunki Jezusa od razu by zn iszczyła, od 
razu zniszczyła, od razu zn iszczyła . W kościele nie potrafi paść 

na kolana paść na kolana. Ma paniczny lęk przed wodą święconą. 

Paniczny lęk przed wodą święconą. Lucyfer pewnie posiad ł po
siad ł jej duszę . Taka młoda d usza . Diabeł w niej siedzi. Diabeł ją 
posiadl. Diabeł j j dosiad ł. Opętana. Nie może znieść zapachu 

wody święconej. Patrzeć na święte obrazy. Głos przemien ia się 
w pon ure pomrukiwanie. Panie Jezu! Chodź , Panie Jez u! Rżnąć 
rżnąć rżnąć ! Podobno w twarz, dziewczyna podobno w twa rz s ię 

bila, w twarz, aż by ła pełna krwiaków, siniaków, Jezu Chryste 
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zmiłuj się nad nami, siniaków, wylewów, krwi ków, Jezu Chry
ste! Tarza się w pyle w piwnicy na węgiel, wpycha sobie do ust 
muchy i pająki i żuje kawałk i węgl a. Jezu Chryste litościwy, chodź 

chodź chodź! Rżnąć rżnąć rżnąć! Waliła głową o ścianę o ścianę 
aż zęby się roztrzaskały roztrzaskały. Jezu mój Jezu . Chodź, bądź 
naszym gościem i pobłogosław, co nam zrządziłeś! Rżnąć rżnąć 

rżnąć! Do krwi. Aż si~ zęby roztrzaskają . Na koniec zosta ła zwi ą

zana w łóżku, jej krzyki były nie do zniesienia. Na koniec została 
związana w łóżku . Łóżko otoczone. Otoczenie przełożone. Rżnąć 
rżnąć! krapia na litrami wody święconej . Męczona krzyżam i . 

Rżnąć! Modlitwy. Pan ie Jezu! Panie! Pani , proszę pana! Jej krzyki 
były mianowicie nie do zniesienia. Zęby roztrzaskane. Jezu Chry
ste zmiłuj się nad nami. Krzyki. Krzyki. Krzyki . Rżnąć! Spiewy, 
przesłuchania, mod litwy, krucyfiksy. Jezu Chryste zmiłuj się nad 
nami. Zęby roztrzaskane. Słychać, jak demony wyją niski m gło
sem, a co poniektóry diabeł musi po dramatycznej walce zosta

wić ciało zostawić ciało. Zostało ciało. Koniec ciała. Kobieta 
umarła . Dziewczyna umiera. Rżnąć rżnąć! Z głodu i z pragnie
nia . Pod koniec 31 kilogramów, odmawia wszelkiego pokarmu . 
Rżnąć! Odmawia wszelkiego zbliżen i a. Odmawia wszelkiego spra

wiania. Rżnąć! Panie Jezu! Panie! Tarza się w pyle. Trzask zębów. 
Głową o ścianę. Ciało zjecha ło do 31 kilogramów. Wymiary nie
znane. Panie .Jezu! Nią się handluje. Na tym to polega. O to się 

targuje. Panie Jezu zlituj ię nad nami. Ona się o to targuje. Zęby 

roztrzaskane. Jezus ie! Zniszczyła ! Nie ugn ie kolan, nie zniesie 
święconej wody. Paniczny lęk. To na tym polega. Rżnąć! Tym się 
handluje. Trzask zębów. Widzisz, on i ę tylko chce rżnąć. To bar
dzo dobra praca, jedna godzina, szybkie pien i ądze, następny, by
e-bye . Bardzo szybkie pieniądze . Wspani le. Trzask zębów. Zja

danie pająków. Zarabianie i 1jadanie i żuci e węgla . Głową o śc ianę . 

Natu ralnie, to mile wyjech ać sobie gdzieś. Ale nie zawsze ma się 
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klientów takich jak cen, którego kochasz. Nie, myślę, że on nie 
chce mnie widzieć po raz drugi. Naprawdę? Tak myślisz? Wie
rzysz w to? Wierzysz w Jezusa Chrystusa i że ani słowa o mnie 

nie powiedział? Dlaczego? S ł yszałam , że an i słowem nie zapytał 
o mnie. Widzisz, on się tylko chce rżnąć i nic więcej. W cej kwe
stii n ie zgadzam się z n im. Musi pozostać jak tatuś . Trzask zę

bów. Krew tryska. Już ja znajdę wyjście . .Jezusie! Musisz pozostać 
jak cacuś. Mam nadzieję. że jest dobra w łóżku, i znajdę wyjście . 

Twarz jak malowana . Blondyn a. Zęby roztrzaskane. Jezusie! 
Większość ładnych dziewcząt jest mianowicie do niczego w łóżku . 

Wiem o tym, mam jednak nadzieję i wiarę. Trzask zębów . .Jezu
sie! Muszę wiedzieć, jakie są te dziewczęta, inaczej nie mogą iść 
<.Jo klientów . .J ezusie! Trzask zębów. Głową o ścianę. Opluwa 

święte obrazy. Brak wytrzymałości na wodę święconą. Najchęt

niej bym wziął te, co dopiero zaczynają. Wszystko jasne. Te nie 
robiły tego nigdy wcześniej . Masz ich fotki. Tak, naturalnie. 
Mógłbyś je wcześniej sprawdzić, wysiać. Sprawdz i ć, wysłać, ze

rżnąć . Sprawdzić, wysłać, ze rżnąć. Roztrzaskać zęby. Ugiąć ko
lana. Nie uginać kolan. Jez us m usi pozostać jak tatuś . P wie
dział ci , jak masz się ubrać? Jak ty chcesz? Na biało. Niby po co 

- na ślub? Mówię ci , ta blondyn ka mówi perfekt po rosyjsku, 

a w łóżku, mówię ci, jak prawdziwa sucz bez końca , tego chcą 
Rosjanie. To wcale nie Rosja nin, to Karyntyjczyk, siedział w Ro

sji całą wieczność. Wieczność to długo. Stąd jest dwujęzyczńy. 

Niemieck i i rosyjski perfekt . Jezusie! To są aktualnie moi pry

watni finansiści , i oni za tydzień wybu lą 7,5 miliona, więc ich po
trzebuję. Korzystam z n ich. Używam ich. Dobra . .Jak mamy to 

zrobić? Jez usie. Jak mamy to zrobić? Masz dwa fajne król iczki. 
On płaci czy ty? Nie, akurat za to j a płacę. To S<J aktualnie moi 

finansiści. N to zasuwaj, ale migiem! Jezusie ' Idź po paszport 
i zasuwaj! Masz dok umenty? Jezusie! Wszystkie? Wszystkie? 

ELFRIEDE JELINEK + O ZWIERZĘTACH 



Wszystkie? To zasuwaj , ale migiem! Tak tak rak tak tak. Już idę . 

Tak. Łóżko otoczone. Łóżko przełożone. Jezusie! Tarza się w pyle. 

Trzask zębów. Panie Jezu! I naprawdę jest nowa w rym biznesie? 
Absolutnie. Ładne ciało. Otwarta postawa. Zęby roztrzaskane. 
Dobra. Otworzyła się? Jezusie! Naprawdę? Poza tym to s ię czuje, 
kiedy ktoś chce być zdominowany. Kiedy mówi, wtedy widać, czy 
zrobi to czy tamta, a ona odpowiada: Tak, Jezusie mój, natura l
nie. Tak, naturalnie. Tak, naturalnie. Nacuralnie. 
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Rusza się , r uszamy się, ruszamy się nieustannie, jesteśmy w ru

chu , który jest bezruchem, absolutnym bezruchem. Poruszamy 

się przecież tylko po to, żeby osiągnąć bezruch. Permanentna 

aktywność, która zawsze chce nam wmówić j edynie niezmien

ność . Ech nie mówi nam nic, my nie wiemy, nie wiemy n ic! Może 

być zupełn ie inaczej. Ale prasa chce wiedzieć , my, my n ie wiemy. 

Powiedzielibyśmy jej , gdybyśmy wiedzieli , ale my też nie wiemy. 

Fotografowie całą noc czają się pod domem bawarskiego zawo

dowca! Kolejną noc pod czyimś in nym domem! Ostrzegam, je

śli to się prędko nie skończy, może się wszystko pozmienfać, może 

być tak, że komu ś omsknie się ręka. Ala . Tak, bezruch to na

prawdę jedyny ruch, j aki n am pozostaje. Spore to nasze więzie

nie i nasze pon iżen ie. Ruchem ktoś taki jakja nazywa co, co spad

nie w otchłań spod tolika władzy. Ale n ikt jeszcze n ie zajrzal 

pod ten stolik. Nikt n awet n ie wtargnął aż tak d aleko w głąb sal i 

restauracyjnej zamku n ad jeziorem Starnberskim. A zawodnicy 

dosta li po gębie i kłódce. Ale chwil czkę, prasa zachowuje się od

rażająco bezwstydnie! Menadżer plonie i kto ten gniew teraz 

ugasi? Kto uleczy cę ranę która nie chce się goić sama z siebie? 

Skoro gniew menadżera z powodu zdjęć i dokumentów z życia 

prywatnego K., D., P. i E. wlaśni e zapłonął na nowo albo jak gdyby 

na nowo? Oto K. opuszcza swoje mieszkanie, a oco D. , jak sam 

zostaje opuszczony, a tam P., jak to on opuszcza. A ta m dalej , jak 

właśn ie mówi, że każda d rużyna wnosi sobą coś wyjątkowego. 

A tutaj widzimy, jak mówi, że myśli dokładnie odwrotnie. Ze mia

nowicie drużyna niczego nie wniosła i n iczego też nie wyn iesie. 

Ze to nic ni e da. Pod ciężarem wysokich oczek iwań może się zda

rzyć, że zmiękną mu kolana. A potem stwardn ieją . A potem 

znowu zmiękną. Wykonuj ćwiczenie na rozciąganie i stara się 

być absolutnie autentyczny. I już zjawia się fo tograf, żeby to ująć: 

widzieli państwo co ujęcie, ten strzał, który państwa wychwycił? 
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Nie trafił? Proszę nie klamać, s trzał zawsze w coś t rafia, a na
stępny na pewno połakomi się na państwa . Nie? Wypluł państwa? 
A k i mże pańs two są? Dokonała się w państwu jakaś przemiana? 

Muszę państwa rozczarować. Och, j akże mi przykro! Nie zostaną 
państwo ujęc i w jednej chwili i skaza ni na wieczny bezruch? Nici 
z najpierw noc upojna, potem rozwód, wojna? Noc jest cicha, 
rozwód wodzi za nos. Nawet rzucone w orzeczen iu światło nie
wiele odkrywa prawdy. jest fa łszywe. Tors R. zostaje odkryty, 
przez nieg samego, ale R. nie idzie dalej w zakazane. K. idzie 

w zakazane i zostaje wystylizowany na bad boy . B. zostaje uj ty 
za kark i przetrzepany. Nic zostaje przetrzepany. Raczej zostaje 
okrzyknięty. Wygląda raczej na to, że stoi niż biegnie. Określa 

się go miane m tytana. Nie okre~ la się go mianem tytana. Nie 

chciał takiego image. Chciał takiego image. Nie chce włożyć tego 
buta. Chce łożyć inny but. W tym doszedł już przecież do os ta
teczności. W następnym bucie chce przejść do następnej rundy. 

Po meczu poszedł i usprawiedliwiał się, że jego zachowanie było 
mocno na gran icy. Czekamy i czekamy, ale obecn ie do niczego 
więcej nie dochodzi. Dochodzi do czegoś więce ". Nic, j ednak nie 
dochodzi. A bezruch, który, mozolnie osiągnięty, nareszcie za

panował, m zos tać zat·uony? A czemuż to? Czemu zatajony? 
Przec i eż my nigdy niczego nie zatajamy. tylko powtarzamy, żeby 
sobie zapamiętać! Bezruch? Niemożl iwe . Do bezruchu wystar
czy zdjęc i e. Do tego wcale n ie trzeba telewizji. je t urajon w na
szym ruchu? Nie, ram n ie. Niech żyje bezruch! Ale in ni mają się 

za to ruszać, tak. Zwycięstwo, do nogi! Przyn ieś! Tak, przy n ieś 

chwałę! Sieg Hei l! Dobrze! Szukaj pi łeczki! Patrz, gdzie rzucam . 
głu p i kund lu! Tak tak, wiem. że przynie iesz. Kiedyś coś przy
niesiesz. Po rzucie rożnym pewna sytuacja zosta ła przespana. 

Kolejna też. W niedzielę śp i się j szcze więcej. Bo my najchętn iej 

śpimy. I nagle szal jemy. Dziwne. Mogą mi państwo zarzucać, że 
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nic słucham nikogo, tylko robię generalnie zawsze to, co mi 
strzeli do głowy. Tymczasem sobie pośpię . Potem poszaleję. je
stem dziki. Tymczasem następna w kolejce sytuacja została- prze
spa na. Sporo się już naszalało. poro s i ę j u ż naszprycowało. 

W ogóle sporo jest ludzi dla mnie ważnych . Drużyna śpi. Nic się 
nie da zrobić. Zaraz trener zacznie zaleć. Pani bezruch potrwa 
jeszcze dobrych parę latek, ty droga niemiecka drużyno, ty! Co 
pan i tak pędzi? To i tak nic nie da! Niech no pan i powie, gdzie 
pan i przechowuje swój ruch? Chętnie go pani przyn iosę, jeśl i ze

chciałaby pani chwileczkę zaczekać! Pani ruch n iejesc tam, gdzie 
pani powiedziała . Udzieliła mi pani błędnej informacji wzglę

dem swojego popędu . Wskazała mi pan i też zły kierunek, nie 
była pani jeszcze rozegrana, ale od soboty będzie szło cios za 

ciosem. Pierwsze cztery trudne mecze wyjazdowe! jeden po dru
gim ! Nie runą nie spadną cierpiący ludzie jak woda ze źródła 
w zadaszony rząd. z rzędu w dół rz uceni w łożę d la VIP-ów. 
A i nam nie jest dane spoczywać w miejscu, w każdym razie nie 

w tym. Spadamy razem z n imi. Spadamy ze spad ającym i. Nie 
spoczniemy, n im spadniemy, w tabeli. Kierunek nadał trener: 
w górę. My spadamy w dól. Formacja trójkowa? Czwórkowa? 
Dwóch na szpicy? Trzech na szpicy? W ogóle wszystkich na 
szpicy? Ach nie, my tylko zeszliśmy, nie spadliśmy, zeszliśmy. 

W dół. Nikt n ie ucierpiał. W dól. Tam skierował się teraz nasz 

popęd' Pędzimy, żeby spotęgować życie. obn iżyć puls, zwielo
krotnić popędy, potem je odciąć i tak zmobilizować jednostki! 
To się nazywa totalna mobi lizacja. Gdzie nie ma już popędu, tam 
pa nuje pęd. Nie, to nieprawda. Brzmi nieźl , ale to nie jest prawda. 

Właściwie nie brzmi też dobrze. W tej mobi lizacji n ie chodzi jed
nako to, żeby obudzić żądzę. tylko o to, żeby zmobilizować wolę, 
motywy i poczucie rzeczywistości: z tą drużyną pan nie wygra, 

to chyba jasne. W tej drużynie panuje bezruch albo zawieszenie. 

ELFRIEDE JELINEK+ CHÓR SPORTOWY 



Cesarz znowu wpadnie w szał. Z taką drużyną się nie spiszemy, 
chyba że na straty. Nie musimy być tacy, jakimi inn i chcą nas wi
dz ieć. Musimy odpaść w rundzie eli minacyjnej. A jeżeli pan, pa
nie Rudi Voller czy jak się pan teraz nazywa, wiem , teraz nazywa 
się pan inaczej, chce być kowalem niemieckiego ducha, to niechże 
się pan przyjrzy swojemu dzieł u! Tak, spójrz pa n, co pan naro
bił! Spójrz pa n, kogo pan powołał! I to napawa pana dumą? My 
widzowie mamy więcej powodów do dumy niż pan! Drużyna nie
miecka urodziła oasjako swoją widownię. Patrzeć na n ią to nasz 
biologiczny nakaz! I to napawa nas dumą: że n ie wiemy. gdzie 
ona jest, ta nasza piłka, nasza chwała, nasz Graal. Nie wiemy, 
gdzie. Ale tak długo, jak długo jest w posiadan iu innej drużyny, 
nie należy do nas. I tak mówimy o tym trenerowi. Następnym ra
zem odbierzemy j ą sobie! Sprowadzimy ją do domu. Choć wcale 
nic wiemy, gdzie jest nasza chwała i gdzie jest nasz dom, mó
wimy trenerowi, gdzie je znaleźć. Jedno tu, drugie tam. Chwała 
nigdy nie jest tam. gdzie dom. Chwała jest zawsze tylko tam· 
gdzie jesteśmy u siebie. Co, tam nie, nie ma tam naszego świę

tego Graala? To proszę poszukać gdz ie indziej! Graa l jest tym, 
czego wszyscy poszukują, ale tylko my go mamy! W każdym ra
zie będziemy go mieli! jeszcze go nie mamy. Ale wkrótce. Jak 
tylko akumulatory się naładują. Wkrótce! już n iedługo go sobie 
odbierzemy. Proszę iść tam, gdzie wszyscy szukają, i też proszę 
szukać! Sz ukamy go, mając go, zanim kto inny go dorwie. Do 
następnego roku mamy go teraz w garści! Nie, nie mamy go. Inni 
go mają. Każdy wie, gdzie on teraz jest, ten upragniony puchar, 
w którym wzbiera nasza krew. Ten kielich, w którym wietrzeje 
nasza krew. Albo czyjaś inna. jesteśmy typowymi buntownikami, 
a jednak: porządek przez okrągły rok! I co wyłącznie nasz porzą

dek! Nastanie teraz roczny porządek, choć z natury jesteśmy bun
town ikam i. Każdy kupuje sobie kompletnie inne auto niż reszta. 
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Każdy ma kompletnie i nną żonę niż reszta. Każdy ma swoje wła
sne pole do popisu, ale jest też jakoś, jak by to ująć, częścią dru
żyny. Drużyna to my. Puchar należy do nas. Nie należy do nas. 
drużyna znała naszą hardą wolę zdobycia go, lecz uległa j ak ko
bieta. Jak wiele kobiet. Oddała go, drużyna oddała puchar, który 
był już na wyciągnięcie ręki. igdy nie osiągnęlibyśmy klasy świa

towej, gdyby nie nasza buntown iczość . Przecież właśnie dlatego 
mariaż z nasz drużyną napawa nas takim szczęściem, jeżeli na
wet czasem dajemy upust naszej buntowniczości! Bo czasem da
jemy upust! Wolno nam! Żąda się od nas, żebyśmy dawali upust! 
Żąda się tego! To jest pożądane! Dąjem upust n ie tylko u siebie. 
Na wyjazdach dajemy jeszcze większy upust. Teraz drużyna nie 
oprze s ię naszej woli. Drużyna ulegnie teraz naszej woli. W końcu 
nie będziemy odwracać porządku, skoro już jakiś zapanował . 

Każdy sport wymaga reg uł , ale my dajemy upust także im. Nie, 
j ednak nie. Tak, dajemy upust. Tego się od nas żąda . To jest po
żądane. Po prostu nie pasujemy do wizeru nku, j aki wyrobiły so
bie nas media, ale teraz już pasujemy. Marny powody do zło 

ści, ale wca le się nie złościmy. Oto nasz wizerunek' Proszę 
t rzymać się na zego wizerunku, ale proszę się nie wstrzymywać! 
Inaczej nasz wizerunek nic wytrzyma! Jedynie media nie trzy
mają s i ę naszego wizerunku, który przecież same stworzyły. No 
nic. My się go trzymamy. Z powierzchownościami nie mamy co 
począć. Z wizerunkam i inni mają co począć . Z naszymi wizerun
kami państwo nie mają nic do czynienia. Proszę zostawić nam 
nasz wizerunek! To będzie droga przez mękę przez następne 
dwa lata . Proszę zostawić nam przynajmniej wizerunek, jaki sami 
sobie stworzyliśmy! Nam też bardzo zależy na wolności. Zwłasz

cza na wolności s łowa i całego zdania. Zależy nam rak samo na 
każdej innej wol ności. Zależy nam na niej jak na każdej innej . 
jak ro możliwe, skoro każdy ma przec i eż własne zdanie. Proszę 
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posłuchać, właśnie je wypowiada! To kompletnie inne zdanie. 
A to niespodzianka. Wszystko czystej rasy indywidualiści, ci pi I
karze. Każdy w swoim własnym stanie wyjątkowym. Dokąd nas 
co zaprowadzi, skąd na· to wyprowadzi? Ale reguły muszą być, 
nawet jeśli czasem to one dają nam upust . Znamy reguły i ła
miemy je, iedy t rzeba. Co za wspaniały pomysl, żeby raz je ła

mać, a raz nie! Jak chcemy. Jacyż dzicy potrafimy być! Jakże da
leko wykraczamy poza przyjęte normy! Faul! Żółta kartka! Nie, 
jednak nie. jednak! Sędzia nie zauważył, jak dziko się tym razem 
buntowałem! Sędzia przecież zauważył mój bunt. I moi współ

zawodnicy też go widzieli. Fizycznie i psychicznie zdrowi Judzie 
powinni się o każdej porze, choć nie zawsze, móc mnożyć, w każ
dym razie tak długo, aż przestaną skupiać się na własnych ogra
niczeniach. Wtedy będą też mogli lamać normy wydajności . Aż 

staną się jedenastoma osobami! Nie, dwudziestoma dwiema, 

niech no spojrzę: zdwoili się w tym czasie! Podwoili pani stawkę ! 

Tylko po to, żeby już nie musieć grać oszczędnych. tylko grać 
oszczędnie . Podwąjamy albo dowidzenia. Oni są wszyscy tacy 

zdrowi, że rodacy odwracają się od nich. Taka masa ludzi ' Prze
cież ich n ic da się przeoczyć. A mimo to. Nas jest więcej ni ż ich. 
Nas jest więcej niż wszystkich . Armia z piwem zalewająca u lice 
aż zacznie ją suszyć. Tu żadna rzęsa nie pozostanie sucha . Ar
mia kołysze się i macha. Tylu ich, że nie sposób mieć wszystkich 

naraz na oku. Dlatego trzeba ich wkleić w ekran telewizora. Wtedy 
wszyscy ię zmieszczą. Nie, nie wszyscy. Biegną. Nie biegną . Nie, 
nie wszyscy się rozbiegli. To bezczel ność, że sędzia wyrzucił jed
nego z boiska. Kiedy mamy wrażenie, że coś nam się narzuca 
z zewnątrz , może się zdarzyć, że świadomie sprowokujemy ta

kiego doradcę. Mamy na oku, co tylko się zmieści . Zn ieś, oko 
moje, ile rzęsa wypije, nie, zmieśc i. Czego rzęsa nie zmieści, tego 

oku nic żal. Nie, żal! No proszę! Na zdrowie! Może do tego 
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je zcze dwóch rezerwowych, nie, tych , n ie, tamtych, nie, jednak 
nie, ale na tym koniec. Więcej ludzi nie da się mieć na oku . Bo 
będą nam solą w oku. Coś w tym jest. Znaczy, w oku. Nie ma już 

miejsca. Kiedy zejdą nam z oczu, rozmawiamy z menadżerem. 
Potem odmawiamy. Potem znowu rozmawiamy. Gadamy j, ga

damy. Przekonać nas trudno. Powiedzieć nam, że się mylimy, wy
maga sporego wysiłku. Warunki ramowe ujmiemy w jeszcze jedne 

ramy, a potem je z powrotem prześwietlimy. Żeby tym jaśniej 
móc zobaczyć tę przez nas wyświeconą noc, której wcale jednak 
nie spędziliśmy w Monachium! Proszę zaczekać, ja to jeszcze na
świet l ę. I wyświetlę, co się tej nocy wydarzyło. Bo myśmy ją spę
dzili z u pełnie gdzie indziej. l t0 nie z Vereną K.! Nie z Katją E.! 
Nie z Doris L.! Ani inaczej! An i n igdzie indziej! Żadnej nocy. 

Wstrzymaliśmy noc i tak pozostała jasność . Przesłona nie będzie 
potrzebna. Bo i po co. Raz prześwietlamy, wszystko jedno co, po
tem naświetlamy, potem znów prześwietlamy. Zależy, czego 

chcemy. Zależy, czego potrzebujemy. Czego potrzebujemy, to 

zwycięstwa. W świetle jupiterów. Celem iluminacji jest to, żeby 
światło padło też czasem na nas, a nie tylko na boisko. Swiatło 
zna swqje przeznaczenie. Naprzód! Wszędzie tam, gdzie zdola 

dotrzeć. Tylko nasza drużyna nie zna jeszcze swojego przezna
czenia. Ruch, bezustanny ruch, to bezustanny bezruch. Żeby 
zgadzał się czas naświetlan ia, żeby zgadzał się kierunek i żeby 
zgadza ł się czas relacji, żeby zgadzała się siła obciążenia, której 

żaden człowiek już nie musi mierzyć, sprzęty to zrobią. Zatem 
podczas kiedy my się spokojnie poruszamy, byle nie za szybko!, 
w kierunku celu, który jest nieodgad niony, a i nie może być prze
kreślony. wszystko inne stoi w miejscu . Cel sygnalizuje koniec . 
Nie chcemy tego. Chcemy tego. Kiedy wreszcie będzie koniec? 

Da się obronić przewagę. Potrzebujemy do tego obrońców? Nie. 
Sami damy rad~. Tak. Bezruch zawarty w ruchu. Wciąż od nowa, 
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wciąż od nowa. Skąd u pana tyle wrogości? jakoś zawsze we mnie 
była, mówi ktoś , kogo właśnie spotkałem i nie chcę spotkać po 
raz kolejny. Ktoś jest zawsze moją tarczą docelową , a potem ktoś 

inny. W Portugalii nasze ruchy były baczn ie obserwowane, ale 
nie postawiło nas to na baczność, dużo się ruszaliśmy, chociaż 

nie, ruchy ro to właściwie nie były. Ruchem tego nazwać nie 

można, co tam robiliśmy. Ktoś przetrzepał nam portki, a to wła

śnie tam mieści się nasze męstwo. To nasza przyrodzona kara, 
że nie uchroniliśmy naszego przyrodzenia na czas. Dlatego mu

simy spaść lokatę niżej. A i dlatego, że nie chcieliśmy sobie uści 

snąć rąk. Bo woleliśmy zacierać ręce po zwycięstwie. Pierwotnie 
chcieliśmy położyć nacisk na naszą płeć , kiedy ustawialiśmy mur 
do rzutu wolnego, który nie wyszedł, do kiwki, która była po
myłką. Każdy raz się może pomylić. Ojej , zawsze, kiedy naci

skamy na pleć, już jej nie ma. Widzi pani, to zupełnie jak sprawa 
z ruchem i bezruchem. jeszcze na czymś nam zależy, a to już za
częło znikać . Niczego nie da się utrzymać, nawet rekordowych 

wyników z poprzedniego sezonu. Teraz jest nowy sezon i on też 
wyciśnie swoje piętno , nasze cialo śm ierdzi spalenizną, ale cier
pliwe je nosimy. Cóż innego nam pozostaje? No, pleć mamy na
reszcie z głowy. Za nową płeć! To na pewno bardziej nam się 
przyda. Z tą na pewno też więcej zdzi ałamy. Z każdą. To my sto
imy za przeszłymi i przyszłymi osiągnięciami. Tylko z aktual

nymi coś nie bardzo nam idzie. Dlatego teraz również kobietom 
wolno sięgnąć po sławę za sprawą piłki nożnej . Ponieważ zgubi
liśmy naszą płeć, mogą ją otrzymać kobiety. jeśli o mnie chodzi. 
.Jeśli o nas chodzi. Miejmy nadzieję, że ją upi l nują lepiej niż my. 
O ile w ogóle ją znajdą. Inaczej nikt jej nie zechce. Zakładając, że 

znajdą wreszcie taką niedziurawą, znaczy taką, co n ie jest samą 
tylko dziurą. Ale i z taką dzi urą da się żyć, kiedy trzeba. Możemy 
żyć ze wszystkim, jeś l i trzeba. Zagubiona dziura, zagubiona 
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twarz, zagubiony strój, nie, strój nie, jesteśmy wściekli, bo chciał 

nas zwerbować tylko j akiś mały japoński klub, wszystko jedno, 
dziura jest mniejsza od bramki, w którą tak samo rzadko tra
fiamy. Ale, jak by nie było, bramka to też w pewnym s nsie sze
roko rozumiana dziura. Kobiety zawsze za wysoko patrzą, kiedy 
chcą nas zobaczyć. No przecież tam jest bramka! Nie widzą. Pew

nie mamy im ją obszyć, czy co! Tam! Tymczasem kobiety też tre
nują jak narwane, mogłyby jednak równie dobrze zostać w swo
jej pozycji wyjściowej. Trzeba im wytłumaczyć, czym różni się 
sport rekreacyjny od sportu kobiecego. Niczym. Sprawia im przy

jemność . Sprawia nam przyjemność . I n ic więcej . Ani mniej. Nie
mniej przyjemność to podstawa. Kiedy zabawa się kończy, robi 
się poważnie , i tu też nie ma różnicy, bo wszystko to jedno i to 
samo. JA S.A. nic ma płci. Nie jest małostkowa, kiedy zaczyna 
ale jest mała, kiedy kończy. Czy ja nie ma też końca? Ale, jak by 

nie było, nareszcie koniec różn icy między mężczyzną i kobietą, 
czekamy na ro od trzech tysiącleci, Kościół dopiero od dwóch, 

w każdym razie wobec gospodarki wszyscy są równi i jednoczą 
się w porażce. Przynajmniej mieli czas ją przełknąć. Trzeba umieć 
przełk n ąć. Kiedy gospodarkajest zdrowa , wszyscyjakjeden mąż 

są zdrowi . Kiedy jest chora, wszyscyśmy chorzy. Gospodarka 
jeszcze jest zdrowa . Ludzie też są wszyscy zdrowi, bo choroba 
się nie opłaca. Przychodzi do ludzi jak na zawołanie. Przychodzi 
chętnie , nawet nieproszona, i jest, choć chętnie przychodzi, kom

pletnie ignorowana. Żeby nie przegrać swoich wykopanych doł

ków w piasku, do których dzieci już zgłosiły pretensje. Nie mogą 
zebrać kwoty transferu. Właśnie d latego dzieci tak niechętnie 

rozstają się z rodzicami. To nie żeńskość i męskość są w cenie. 
Wszystko jedno, co jest w cenie: oferuje s ię zdrowie i atrakcyj
ność. Trzeba wybierać to, co jest w ofercie. To jest jedyne danie 
do wyboru. Mająje w karcie. Kto by chciał chorować? Nikt by n ie 
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chciał. Każdy by chciał czegoś innego. Ta karta ro karta na czas 
nieokreślony, ale to nie przepustka. Nie gwarantuje wstępu . Kto 

chce, może mimo to na nią postawić. W końcu każdy może się 
z nią zapoznać. Kto nie jest wysportowany i atrakcyjny, jest mar
twy. Proszę nie kłamać! Ta pani już wcześniej była martwa. Tam

ten pan też. Od dawna już się nie rusza . Odcięto mu zasilanie. 
Co za pech! Nie rusza się. Nic się nie da zrobić. Tego wszystkiego 
dokonała gospodarka. Nie sport. Mówi się że ludzie mają się ru
szać i poruszać. Ale nie ruszają się . Gospodarka zdobywa na

grodę narodów i nagrodę międzynarodów i narody też zdobywa 
dla siebie. Nikt się nie rusza. Ręce do góry! Zwycięzca bierze 
wszystko. Być może pod tym względem jest zbytnim ekstremi
stą. Zbytnio skupionym na sobie. Bo ja wiem. 

Teraz chcielibyśmy efektywnie skrytykować ustrojową nierów
ność, reprodukowaną przez wzajemny stosunek płci, nic mo

żemy tego jednak zrobić w obliczu osiągnięć kobiet w piłce noż

nej. A te są po prostu znakomite. Znakomite są po prostu! Mówię 
to bez zawiści. Mówii; t bez ujmy. One są już lepsze od nas! One 
są lepsze od naszych! jedyne w swoim rodzaju! A jest ich mnó

stwo! Pomawia się nas o to, że nienawidzimy poszczególnych 
piłkarzy. Ale my nikogo nie nienawidzimy. Kobietjuż na pewno 
nie nienawidzimy. Kobiet na pewno już nie. Przecież to kobiety 
nienawidzą nas! Nie oszczędzamy kobiet. Przecież one nas też 
nie oszczędzają. jak będą trenować z takim samozaparciem jak 

mężczyźni, dostaną w prezencie serwis do kawy, i to każda jedna 
po jednym serwisie. Będą wtedy odpowiadać naszym wyobra
żeniom o profesjonalizmie i dostaną prezent w postaci serwisu 
do kawy, każda. Każda jest taka, że mierzy siebie c u dzą miarą. 

W międzyczasie respektuje się, że kobiety są takie.jakie są. Miara 
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wcale n ie byłaby potrzebna. Wydaje mi się, że kobieca musi zna
leźć swqją własną drogę i mierzyć swoją własną miarą i wiedzieć, 

jak wysoko mierzy. Za każdym razem fascynuje mnie jej emocjo
nalność. Nie, nie fascynuje mnie. Tak, fascynuje mnie. Fascynuje 
mnie też, że ludzie skaczą z radości po ulicy i że jeden mężczy

zna wskakuje drugiemu na biodra, kiedy akurat nie ma kobiety 
na podorędziu . To uderzający przykład . A kiedy uderza, to we 
mnie. Tylko we mnie! Zawsze tylko we m nie! Powinien uderzyć 

gdzieś dalej, przynajmniej w reprezentację B! Ko ieta uderza 
w męskość jako drużyna . Być może j eszcze n ie bardzo wiemy, 
jak ię z tym obchodzić. Tym razem nie wiedzieliśmy jeszcze, że 
odmienność, normalizacja, re-erotyzacja i empowerment dadzą 
się skutecznie propagować. Ale jesteśmy dopiero początkujący. 

Staramy się osiągnąć to, żeby te strategie, jak i kobiety w cieniu 
piłki nożn~j i rac;ja bytu walki-kobiet-z-własnym-cieniem i wycho
dzenia-kobiet-z-własnego-cienia, hm, można to wszystko było po
wiedzieć lepiej albo dać lepiej powiedzieć albo dać lepiej spokój, 

dać sobie z tym spokój, zwłaszcza z walką. ale niestety niczego 
tak n ie umiem jak wa lczyć, proszę n ie naciskać, przecież robię, 

co mogę. Zatem, żeby żeński sport per se mógł pokonać potężne 

schematy zróżnicow n ia płciowego czy przenicować panujący 
układ płciowy i skonwertować własny układ, a na koniec odtwo

rzyć się, wszys tko jedno jako co. wszystko jedno jako jakie zwie
rzę, jak by nie było, to w każdym razie to staramy się osiągnąć . 

Wszystko jedno, co chcemy osiągnąć, chcemy to w każdym razie 
osiągnąć. No. Osiągnąć tego nie możemy. To dla nas j asne. Na 

to jesteśmy zbyt wyizolowani. Mimo ro powinno być widać, że 
chcemy się o to starać. Ale nie damy rady. Walka o podstawianie 
haka i wślizg i i ściska n ie ramion i wyciskanie różnicy płci jeszcze 
dł ugo nie będzie wygrana. Naciskam, ale nic n ie wychodzi. Mqja 

gąbka była za sucha. Jest remis . Jako sucha gąbka nie wystąpię . 
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Dziś wystąpię jako mokra gąbka. Ląduję obok poprzeczki. I gdzie 
tu przewaga. Nasz sport polega na wyprzedzaniu. Wyprzedza
jąc, chwytamy się za przyrodzenie, ale tam nie ma przyrodzenia! 

Tam w ogóle nic nie ma. To gdzie mamy chwycić? Mamy zdobyć 
przewagę i zacząć? Od czego ach od czego? Od wypowiedzi, że 

trzeba być zawsze gotowym na najgorsze? Wszystko jedno. I tak 
zdobędziemy przewagę, wszystko jedno czym, coś tam doczepimy 

i wyciśniemy z siebie wszystko jak z woreczków herb ty, i będzie 
to widać, i zaczniemy wszystko powtarzać jeszcze raz i jeszcze 
raz i jeszcze raz. Tak jak j a. To równie dobrze możemy to j u ż te
raz powtórzyć. Tak jak ja. Powtarzamy to teraz przy świadkach! 
Zami ast grać, gadamy i gadamy. I nie trzeba nas łapać za słowa, 
ale n ie trzeba nas też zaraz podnosić do trzeciej i czwartej i en

tej Zidana, nadal mamy słabe pun kty. jeszcze nie jesteśmy go
tawi, często zdarza nam się lamentować, a jak nam kt0 zale
zie za skórę, to i przykopiemy, wbrew ogól nie i szczególnie i na 
skalę globa lną sportowej polityce app easementu. Kiedyś mówi
łem: sport to wojna. Dziś mówię: sport to pokój. Kiedyś nie wie

działem tego, co wiem dziś, kiedyś nie mówiłem tego, co dziś 
mówię: że to jedno i to samo. Nie sport i wojna. Wojna i pokój. 
Wszy tko to jedno i to samo. Wojna to pokój. Dla mnie ro jedno 
i w ogóle wszystko mi jed no. Byleśmy wygrali. Wtedy będzie mi 
wszystko jedno, czy panuje wojna, czy pokój, które jednak wcale 

nie panują, zwłaszcza pokój nie panuje , jak mówi pokojowy po
eta. Ale jestem zgodny co do tego, że wolę pokój. Po prostu lu
bię pokój . Ale jak przyjdzie wojna, to i tak nic na to nie poradzę. 

Co prawda jej nie lubię, ale niech sobie przychodzi, jeśli chodzi 
o mnie. Nie zajmuję się tym temate m. Zajmuję się poważnym te
matem. To jedno i to samo, tylko nie wiem co. Nie wiem, czym 
jest jedno, a czym to samo. Nie wiem, com ma znaczyć. Wojna 
to pokój. Kiedy kto in ny był na dn ie a my przegrywali'my 0:3, 
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mogło się zdarzyć, że z nerwów nie byliśmy w stanie wykorzystać 
któregoś dośrodkowania, tylko niestety musieliśmy pozostać nie
wykorzystani. Tak, nawet w obliczu porażki. Może następnym ra
zem! Pozostawaliśmy niezmienn ie niewykorzystani. Chyba żeby 
zmienić taktykę. Wtedy dokona się przemiana. Drużyna zostaje. 

Porażka spotyka nas dlatego, bo ona przecież zawsze kogoś spo
tyka, że my zawsze wychodzimy jej naprzeciw z najgorszego za
łoże n ia, w myślach odmalowujemy sobie wszystko to, co może 
nam wypaść, i to nam też w naszym mniemaniu wypada. Do
pada nas. A my odpadamy. 

jesteśmy jednym i tym samym. Wszyscy. Jesteśmy na dobrą sprawę 
ze swej istoty pokojowi. Ale potrafimy walczyć, kiedy trzeba. 

Wszystko inne, co się pisze, to fałsz. Przysi~gam. że sport tO fa 
szyzm i wojna, to fałsz. To fałsz. Przysięgam . Wcale tego nie po
wiedz iałem. To głupie głupie głupie . Ze stanowimy pozycywny 
przyktad, to prawda. Ze możemy stać się też negatywnym kontr
przykładem, co prawda. Że sportowcy tak samo jak nieauten

tyczni politycy ostatecznie nie odnoszą sukcesu, to prawda. Ze 
zaraz trzeba sobie za to połamać wszys tkie kości śródstopia, nie 
mam pojęcia, ile ich jest, w fałsz. że z tego powodu zaraz musi 
się naderwać ścięgno Achillesa, to fałsz. Nie damy go sobie na
derwać. Ze fajne z nas chłopaki i swoi ludzie, których można spo

tkać na pogawędce w sa li restauracyjnej, co prawda. Ze wymie
nialiśmy pogl ądy o kryzysie drużyny narodowej i mnie jak zwykle 
dostała się gorsza jedenastka, to prawda. Że jednak niestety ule

gamy wpływom otoczenia i przez co stajemy się szablonowi. co 
prawda. Ze jeste 'my często bardzo autentyczni, to prawda. Ze 

je teśmy nieautentyczni, to również prawda. Że jesteśmy inni, ro 
fałsz. Ze jesteśmy j acyk !wiek bądź, tylko nic inni, to prawda . 
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' ądzą państwo, że ktoś, kogo nie ma, aż tak by się żyłował? Ze 
państwo tak sądzą , to p rawda. Że sa mi państwo doznali tak iego 

szaleństwa. to fa łsz . Ze zapoznali się państwo z fenomenem kul tu 
bohaterów, to fałsz. Ze wydaje się, jakoby społeczeństwo potrze
bowało prawdziwych bohaterów, to prawda. Ono au tentycznie 
potrzebuje autentycznych bohaterów. Potrzebuje ich, żeby móc 

ich potem wykopać z tronu . Pozytywnym tego przykładem je· 
stem ja. Negatywnym tego przykładem jestem też ja. jestem każ

dym przykładem, ale go nie daję . Pozytywnym przykladem lat 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych był pewien Karyncyj zyk, 
którego wtedy z n aliśmy, ale dawno ju ż nie chcemy zn ać. Znamy 
go już tylko z siatkówki plażowej. już go nie kocha my. Kochamy 

go j uż tylko w siatkówce plażowej. Media relacjonują o n im z po
gardą. A on mimo to jeszcze istn iej . ja przecież też jeszcze ist
nieję ! Dz iś zwycięża kto inny n iż o n. To go drażni' Dobrze! ja 

też jestem dobry. jeszcze lepiej ! Jestem tym innym, który dziś 
zwyciężył. jestem, który j estem . Dziś jestem Bogiem.jestem Bo
giem Piłki . Ktoś inny jest Bogiem Siatkówki Plażowej . Tam bie
g nie Bogini Lekkoatletyki. Poznałem też Bogi n ię Ten isa. Dla Bo· 

gów nic istnieją prawa. Dla Bogów nie i stnieją ceny. Są bezcenni. 
ja mam swoją cenę. Płacę cenę za sławę, i płacę chętnie . Wszystko 
jed no, kim jestem, zwyciężyłem i teraz płacę za to . Na początku 
było słowo . Na początku naszej kar iery sportowej podpisa l iśmy 

kontrakt i postawiliśmy sobie za cel osiągnięcie sukcesu sporto

wego. Dlatego ma my sukces sportowy. Nie mamy sukcesu . Mamy 
sukces. Mamy go! ie, jednak nie. Nie mamy go. Tak, ja też go 
n ie mam. co się państwo tak gapią? Ostatecznie jednak gotów 
jestem ponieść niektóre ofiary. O ile mi się każe, będę je pono
s ić. jak mi się nie pozwoli, odłożę je. Wtedy znów kto inny p o
niesie sukces przez piękne mgnienie oka. To ja, nowy trener dru

żyny narodowej , który stale sam siebie wymieni a z nazwiska, bo 
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kto inny tego nie robi, zawsze wymien ia sam siebie, żeby sam 
uwierzył, że istnieje. istnieję, i stnieję też jako sportowiec, który 
zeszłego roku wygrał w dziedzinie skok w karierę. Komplement 

dla własnego wyczynu. Przybywam na miejsce rozgrywek i od
bywam się i wybywam. Komplement dla wyczynów innych. Wy
noszę ię na owacjach ludzi. Nie, ja się wznoszę do miejsca wiecz

nych rozgrywek. Ludzie będą w eufori i. lmpulsy gospodarcze 
dadzą o sobie znać . W wielu miejscach będzie się budowało i mo
dernizowało, żeby jak najwięcej miejsc stało s ię miejscam i roz
grywek. Wszystkich tych m iejsc będzie się używać, a potem kro 

inny będzie ich musiał doglądać. Jak się czegoś używa, trzeba 
tego doglądać. Nie wyrzucać - doglądać! Kiedy pani to słyszy, 

chodzi o mnie. Chodzi o mnie już od dłuższego czasu i chodzi 
też o miejsca rozgrywek dla mnie. Wychodzę na ulice. Stoję i ma
cha m. Kiedy sobie wyobrażę. że chodzi o mnie, zalewa mnie 
uczucie. Znów macham do sucha. Macham aż się zmacham. Wy
t rząsam się do ostatniej kropli. To prawda. Springer ma intere

sujący materiał do mocnego wydania. Ja też ma m mocny mate
r i ał. który wydaje się interesujący. Nie m am interesującego 
mater i ału. Mam jedynie taki mate ri a ł , którym nikt s ię nie inte
resuje. Przy tej piłce moglem się z łatwośc ią utrzymać. Bez wąt

pienia. Każdy by się u trzymał. To prawda. To, że ten mężczyzna, 

który ją pote m faktycznie trzymał , kiedy już praktycznie p rze
gra l iśmy, że ten mężczyzna był niekonwencjonalny i ostatecznie 
był taki , jaki po pros tu jest i nie jest in ny niż jest , to prawda, on 
to zawsze powtarza ł , d latego jest to prawda. Ze uprawia ł poli

tykę n ie ty! o z głowy, ale i z brzucha, to prawda. Że u prawiał 
politykę d la ludzi, to prawda. Nie, to uprawiał inny mężczyzna, 
ale nie była to mniejsza prawda, tylko większa . Mniej bywa wię
cej. Ze ten inny mężczyzna jest jak każdy inny, to fal z. Każdy 

walczy o siebie i swoją kwotę t ran sferu, sam . Nikt nie j est 
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każdym . Każdy nie jest nikim. Nie każdy jest sam. Sam niekażdy 
jest sam. Kraj mieści się w samym sercu. Człowiek też mieści się 
w samym ercu. Nie, n ie ten, tamten! Ten tam! Walczy właśnie 

do upadłego. Gdyby się pani pytała , dlaczego upadł. Przepy
chanki na polu karnym. Zwłaszcza to zrobiło na mnie wrażenie . 

Walczy. Wcale nie o transfer. Tylko o to, czego się wymaga w za
mian za transfer. Chce zostać zmieniony. Chce zostać niezmie
niony. I biegniemy, ram iona do przodu, nogi lekko wygięte 
w kształt przypisany piłkarzom, którymi się urodziliśmy, jed
nakże każdy sam z osobna, a w ięc wygięte w szpotawy kształt li

tery O, podeszwy centymetry nad murawą, całe ~jawisko to jedno 
wielkie szuranie i skradanie się. Wszyscyśmy się urodzili, ale nie
stety n ie wszyscy piłkarzami. Skąd p chodzimy, dokąd zmie
rzamy, my tabuny w strojach nietutejszego ludu, bo bardziej wy

pasionych , z nietutejszy m i twarzami, bo piękniejszymi, 
oczyszczonymi ze wszystkiego, w przepychu naszych barbarzyń
skich sztucznych mięśni. Molekuły, które piszcziJC ze strachu 

wczepiają się w siebie kurczowo, żeby móc ię przytulić <lo pięk
nego ciała, żeby też utrzymać się na tym pięknym ciele, utrzy
mać się na wielu ciałach, którymi wszyscy jesteśmy, którymi nie
ste ty nie wszyscy jesteśmy, ach, jesteśmy wykończeni! Dlaczego? 
Bo nas wykończono! Dostaliśmy w kość, my nieprzebrana mę 

skość, my nieprzebrana armia, nie, chwila, arm ia nie, przecież 

ni jesteśmy w wojsku, i w ogóle: 'ak pani do nas mówi? W co 

pani do nas zagrywa? Nie możemy tolerować, żeby pani tak a nie 
inaczej z nam i rozmawiała ! W ogóle nie stołerujemy, żeby pani 

w ogóle mówiła! Proszę mówić inaczej! Proszę mówić z naszym 
rzecznik iem, ale inaczej, albo najlepiej: pani rzeczn ik niech mówi 
z naszym rzecznikiem! Niech pan i trenuje jak narwana, a potem 
niech pani rzeczni k mówi za pa n ią, a potem niech pani wyczyny 

mówią za panią ! Niech pani rzecznik mówi o pani wyczynach! 
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Upiększy je. Znajdzie na to inne słowa . Będzie mówić. Ale ina· 

czej! Zawsze inaczej! Pro z nie tolerować, żeby dzien nikarze pa
ni obrażali! My też nie możemy stolerować, że mówi pani do 
nas tak a nie inaczej, niech pan i to powie swoim dziennikarzom! 
To my usta lamy, jak pani ma do nas mówić ! Niech pani mówi 

inaczej albo n iech od razu mówi pan i rzecznik! Niech pani to 

powie swoi m dziennikarzom! My mówimy, jak pani powinna 
była grać przeciwko nam! Inaczej! Wszystko jedno. Proszę mó
wić do nas inaczej! Wszys tko jedno jak, ale inaczej! Proszę nie 
cawiać pytań tak, jakje pani stawia. My też się nie stawia my. Ani 

nie staniemy. B my pędzimy. Scigamy si~. Pędzimy. Nie pędzi my. 

Pędzimy tracąc ciało . Nie pędzimy i nie tracimy ciała . Nie pę

dzimy donikąd . Nie ścigamy, ię o życie i nie zapędzamy się w kozi 
róg. W ogóle n ie mamy takich zapędów. Prędzej czekamy na wy
sokie podanie, które nam już raz pomogło się dostać, wtedy do 
ME i potem też, wydostać ię, z ME, może nadarzy się jeszcze raz, 

czekamy na to, i czekamy na rożny, z którego będzie można coś 

przemienić w coś innego, może i on do nas jeszcze kiedyś wpad· 

nie przelotem. Prze leciało, przeleciało. Radość. Radość . Radość. 

Rozczarowanie. Rozczarowanie. Rozczarowan ie. Za każdym ra

zem coś innego! Za każdym razem koniecznie coś innego! 

Kreacje kobiet tak nas natenczas kręcą, ale też kompletnie nas 
nie ruszają . My ich nawet nic dostrzegamy, kiedy gramy. Później 

je otaksujemy kiedy j uż przestaniemy grać. Wtedy nas ru szą . No 
coś podobnego! Nagle nas ru szają. Rozpromienione twarze na 
trybu nach też nas poru zają . Proszę nam wierzyć. Ale te raz co 
innego jest dla nas ważniejsze. Nie dostrzegamy ich, kiedy gramy. 
W ogóle ich n ie widzimy, tych naszych kobiet . Nie widzimy na

szych kobiet w ogóle, co dopiero, kiedy kreują się w pi łce nożnej. 
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Są wtedy absolumie niewidzialne. Jak by nie było, kupiliśmy na
szym kobietom, które nie grają w piłkę nożną, dwieśc ie trzydzie

ści dwa szale paszmina, w dwustu osiemnastu odcieniach barw, 
niejeden - n ie oferują siebie, te kobiety. Oferują co in nego. Na
reszcie. Dawny biały ba let sprzedaje się teraz jako wojsk wych 
piłkarzy, tak, też kobiety, które kiedyś tak bardzo kocha liśmy. 

Nigdy nie dość uprawiania sportu, na tym polega ten targ, który 
ubili my, po to codziennie otwieramy stragan i doglądamy go, 
żeby było nas widać . Od tej chwil i tylko my mamy być na widoku! 
Za tym nic się nie kryje. I nie ma nic pod spodem. Pani też to po

trafi' Zakład? Teraz dyscyplinuje się także kobiety, które kiedyś 
były uosobieniem niezdyscyplinowania. Kobieta to nieokiełzna
nie, to jest kobieta, a kobieta nam się należy. Należy nam s ię 

każda kobie ta. Musimy je tylko u ruchomić. Najpierw uruchomić, 
potem wypluć . Nie zapomnieć wypluć! Nie połykać! Zareagowała. 

Rzuciła się nam na żołądek. No patrz, ona reaguje ' Teraz pań

stwo może zatem stoczyć opiekę znad kobiet, my ściągniemy ciu
chy już sami z siebie. Państwo nie musi już ściągać z nas ostat

niej koszuli, sami to zrobimy. Państwo zwalnia oco, w imię 
neołiberalizacji i w imię neosportu i w Imię Boże, które widzi 
pa ni tam napisa ne wielką literą, pani wie, j ak on się nazywa, ja 
też to wiem, więc po co je wymawiać, to Boże I m ię . oto więc zwal
nia państwo wszystkie ce bezimienne kobiety bez liku w samo
odpowiedzialność i wystawia je - same - na wszystkie ryzyka 

społeczne. Szkoda kobiet. Gdzie one w ogóle są? Gdzież one się 
wszy tkie podziały? Cóż to się z nimi dzieje? Wszystko jedno. 
Szkoda ich! Szkoda każdej z osobna! Ledwo dało się im wolne, 

by doszły do siebie, już z siebie wychodzą i co robią? Gdzie się 
podziewają? Na murawie! No ro się je teraz wykosi . Nie, jednak 
n ie. Tylko trawę się skosi. Pił ki nożnej im się zachciało, tym ko

bietom. Tc kobiety' Wykluczone! Nie one! Wykluczone! Akurat 
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teraz, akurat musiały sobie wybrać to, co my zawsze będziemy 
umieli lepiej. Ale proszę . państwo cofnęło sankcje za wyłamywa
nie się z abstrakcyjnych norm i p roszę spojrzeć: te raz każdy musi 
być w formie rynkowej. ie tylko kobiety. Każdy. My oczywiście 
idziemy inną drogą, idąc każdą drogą, przecież nikt nas nie po

wstrzyma: rozmnażanie i likwidacja, oto nasz cel. Nie, likwida
cja już nie, więcej rozmnażania niż likwidacji, żeby było z czego 
dokonać selekcji , ale ach, uwaga na język! Znów uwaga! W kółko 
tylko uwaga i uwaga! Uwaga naprzód! Cała naprzód! Nie. My nie 

zamierzamy nikogo likwidować! Ale nie zamierzamy też oglądać 
piłki nożnej kobiet! Nie mamy zamiaru jej likwidować, ale ogl ą

dać jej też nie mamy zamiaru. Nie mamy zamiaru w nią grać i nie 
mamy zamiaru na nią patrzeć . Niechże pani uważa, gdzie pani 

lezie! Gra pan i na wyimaginowanym prostokącie! Niech go pani 
n ie przekroczy! Prostokąt ma może jakieś 30 na 40 metrów. Prze
mieszcza się, w asyście krzyków, kopniaków, rozbryzgów krwi, 
lecących butelek, po boisku, czworoboczna formacja wspinacz
kowa powiązana liną, i kosi wszystko, co nie wpisuje się w tę 

formę . Myśli pani, że kobiety to chwytają? Chwytają. Nic chwy
tają. Szal jest jasny. za lik jest ciasny, sala też. jaka sala? Ta gdzie 
bQjki? No i ma my klops! W żadnym razie. W każdym razie: ten 
prostokąt przemieszcza się jak pędząca sala z piłką przez boisko. 
Składa się z wych piętnastu czy szesnastu piłkarzy poruszają

cych się zawsze w pobliżu piłki, bowiem obowiązkiem ich jest 
zdobyć w tym miejscu przewagę liczebną dla swojej drużyny. Wi
dzi pani, wszystko, co pani pisze o napastn ikach i obrońcach, 
jest fałszywe i n iepotrzebne, jak zresztą wszystko, co pani napi

sała. Proszę już teraz więcej nie pisać! Dlaczego ja jeszcze piszę? 
Przecież mam już w ogóle nie pisać wic;cej! Dlaczego? Kto mi to 
powie? Kto mi powie, co mam pisać? A, znalazł się ten, który mi 

to powie. Udziela mi wywiadu i mówi mi, że wszy t o, co w jego 
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rękach i nogach, dawno się zdąży przem i enić, zanim inni zdążą 

zaskoczyć, zan im pani zdąży się rozgrzać, zanim pan i zdąży ob
rzucić innych gówne m! Mówi mi to. Inny mówi co inne O'o. Tam
ten tam co mówi. jeszcze co innego. To się zmie ci wpół zdania, 
że pan i jest skreślona! Odpadła pan i. My też odpadamy. Co pan i 

znowu o nas powypisywała? To jest fałsz. Szybciej się przem iesz
cza ny po boisku, niż pani pisze. Efekt takiego stylu gry jest 
brzydki, ja to powiedziałem , takjest, nie pan i to powiedziała, ja 
to powiedziałem. Nie musi się pani tak bronić, nie ma ju ż obroń

ców, a ja pani nie oskarżam, ale nie ma j uż czasu , żeby zatrzy
mać tę piłkę i się rozejrzeć, kto akurat stoi wolny, t0 j u ż przemi
nęło, nic ma już miejsca dla cza rodziejów z dziesiątką na plecach. 
Nie ma już dyrygentów w krótkich spodenkach , wszyscy noszą 

d ł ugie, które jednak jakoś są krótkie. Mają wszystkie kobiety 
w szalach paszmina albo całkowicie zasłon ięte kobiety. Nie mają 

wszystkich kobiet, mają inne kobiety. I lepiej , że takjest. Miano
wicie dla kobiet. Dla dobra kobiet. Zasłaniamy kobietę i spowi

jamy ją dla jej własnego dobra w krótkie spodenki i ciasne ko
szulki i sportowe staniki. Żeby górą nie wypadały z siebie. Nie, 
dołem też nie. Żeby mogły wychodzić z siebie, ale żeby n ie wy
padały. Po to je spowijamy. A potem spowij amy ich wolę. Twarz 

sobie ukryją już same. Co innego im pozostaje. O ne tego już po
tem n ie odczuwają . Czują, kiedy ktoś na nie patrzy, i niestety mu

szą odczuć , że ich w ogóle nie widzi . Grę męsko-damską uważam 
za zakończoną. Ogłaszam rozpoczęcie gry damsko-damskiej. 
Daw ni mężczyźn i i dzisiej sze kobiety nie potra fi ą j ed nak prze

widzieć, jak rozwinie się dzisiejsza gra. Mówią, j ak będzie się roz
wijać grajutro i pojutrze, chociaż wcale nie b dą jej ogląd ali, cho
ciaż nie znaj ą jeszcze nowych regu ł , ale nie mówią , co z tą grą 
t raz. Nie ma żadnej gry. Ten mecz n ie rozgrywa się . Może roz

grywa się jakiś inny. Na innym kanale. Tego nie ma . Nowe reguły 
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mówią, że nie wolno rozpętywać krwawej wojny, chyba że to bez

względnie konieczne. I że nie wolno ścigać przeciwnika zbyt po
chopnie , bo inaczej pozostawi się dziurę na własnej połowie . 

Tylko kiedy to bezwzględnie kon ieczne, należy go ścigać daleko 
w głąb jego polowy, ale jak potem wrócić na czas? Przecież nie 
ma pojazdów do dyspozycji. jak mn żyć zwycięstwa zamiast po

rażek. Jak wozić się na zwycięs twach, kiedy nic ma się do dyspo
zycji wozu o mocy KM? Jak to się robi? Bez obawy, wszyscy mamy 
do dyspozycji wozy o mocy KM! jesteśmy dy ponowa ni i predys
ponowani do tego, jeżeli nawetjesteśmy nie w peł ni sprawn i, bo 

nasze dzieci znalazły się w gazecie, jeżeli nawet jesteśmy nie 
w pełni sprawni, bo nasze kobie ty i żony znalazły się w gazecie, 

jeżeli nawet nas przyszpili, bo sami znaleźliśmy siebie w gazecie. 
jeżeli nawet jesteśmy niepełnosprawni, bo nasze drugie, trzecie, 
i czwarte żony znalazły siebie w gazecie. jeżeli nawet nic j este
śmy w pełni sprawni, bo nasze drugie, trzecie i czwarte samo

chody znalazły się w gazecie i , dumne i blade, nie chcą zaskoczyć, 
żeby częściej można je było spokojnie sfotografować. Po prostu 
leżą przed nami plackiem. Mnie to nie dziwi. Jeżel i nawet jeste

śmy nie w pełni sprawni umysłowo, znaczy mentalnie, bo nasza 
zamiana żon z nalazła się w gazecie. A co na to t rener . Nie mówi 
nam tego. Również i tu jest zimny jak lód. Co mówi? jeżel i d ru· 
żyna niemiecka n ie jest gotowa oddać wszystkiego dla zachowa
nia własnego bytu, w porządku , ro niech przem inie. Wtedy się 

rozpadnie i utworzy sir;: nowa. Wszystko idzie do przodu. Wszystko 
idzie da lej. jeżel i drużyna niemiecka kiedyś nie będzie j uż ilna, 
zwarta i gotowa poświęc ić własnych kości dla r towan ia własnej 

egzystencji, to niech przepadnie i zo tan ie zgładzona przez sil
niejszą potęgę przez Holendrów, p rzez Czechów, przez Portu
galczyków, przez G reków, przez Ukraińców, przez wyspiarzy 

z Pago-Pago, przez wyspiarzy z Wysp Owczych, niechby i nawet 

., 
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przez Angl ików, też wyspiarzy, i Łotyszy, którzy woleliby się wy
legiwać na wybrzeżu , ale n awet im udało s ię wszak dotrzeć do 

morza, zostaniemy po prostu zgładzeni przez wszystkich wszyst
kich wszystkich. Wszystkim pogarda, zniszczenie i zagłada, 
zwłaszcza słabszym . Nic dziwnego. My sami jedni przeciwko 
wszystkim! Na dłuższą metę co nikomu nie wyjdzie na dobre, 

żeby wszyscy byli przeciwko Niemcom. Do tej pory nie wycho
dziło na dobre, że wszyscy byli przeciwko Niemcom, i tak teraz 
nikt już nie jest przeciwko Niemcom. Nawet jak się pojedzie do 
Ameryki, nie spotka się już nikogo, kto byłby jeszcze przeciwko 
Niemcom. A mimo to. Mam wrażenie, że hasło nadal brzmi: My 
przeciwko wszystkim. My jesteśmy winni. Mimo wspaniałych sa

mochodów. Nasza wina. Możemy sobie produkować tyle samo
chodów, ile wlezie. To powinno zostać wreszcie zapom niane. Ale 
nie. Nasza wina, hu hu ha! Na to z radości zaraz w przerwie zro
bimy pompkę. al tylko jedną. To i tak nic nic da. My przecież 

nie jesteśmy już winni . .Jesteśmy winni tej porażki, ale w i ęc~j win 
nie mamy na sumieniu. Dobra na to rada dla mnie od prasy: prze
stań się użalać! Zawsze ktoś ma s ię przestać użalać i zawsze to 

jestem ja. Inni przecież też się użalają! Ale zawsze tylko ja! Za

wsze ja w zu pełnie innym wymiarze. Ja ta m nawet łzy nie uronię 
nad niemiecką drużyną, jak już mnie w niej nie będz ie. Skoro nie 
wolno mi nawet zapłakać nad sobą, to innym też nie pozwolę . jak 
już stanę się widzem. Rozwiązują drużynę i w kółko zakładają od 

nowa. Wszyscy, którzy jej kibicują . No. Beze mnie. Położenie ka
mien ia węgielnego beze mnie. Rzucanie butel kami też beze mnie. 
Bombardowanie - nie dla mnie! I dlatego też trwa do dziś, trwa 
po dziś dzień , trwa ponad naszymi głowami i p rzet rwa ponad 
nam i, ten zm ierzch, a może świt . Wbiegamy na boisko. Tu wi

działem obsceniczny gest, tam dalej wręcz kilka. Dziś jest tych 
gestów dużo. My nie j esteśmy niedzisiejsi. Lekce je sobie ważymy, 
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te gesty. Stary styl gry bardziej s ię podoba publiczności. Jest to 
stara śpiewka o g raczu i zl~j passie. Wszystko stąd, że trener za
rządził skostn i ały system i tym samym niejako pozwala skost
nieć piłkarzom na lód, o, tam już pierwszy odtaje! Lepi~j by wy

szedł na swoim stylu i patyku! Cała reszta grała bardziej zuchwale 
i swobodnie, niż Othmar Hitzfeld n akazał swoim. I leżą teraz, 
pokonani. Ona nie umie pokonać: Bremy, Leverkusen, Stuttgartu, 
Bielefeldu, nawet Alema nnii Aachen ani innej manii ta drużyna 
nie pokona. Umie tylko konać, ale pokonać n ie potrafi. Przepra

szam bardzo, umie pokonać, a i pokonywać potrafi. I jak ona ma 
niby pokonać Hiszpanię, Włochy, Maltę czy Brazylię, ja się py
tam. I tak znaczy dla nas wiele, ta nasza drużyna, znaczy nas na 
swój sposób, i nie jest to godne pochwały, że znowu zawiodło 
krycie napastnika, tak, dokładn ie tego, t rzeba go będzi e pokryć 

od nowa żeby mu coś nie skapło ! Nie, dziś już nie będziemy po
krywać, poradziliśmy sobie z tym, d laczego nie możemy pójść 
dalej? Dlaczego nic nie idzie da lej? Mielibyśmy jeszcze sporo do 
dodania! Dlaczego zawsze inni potrafią lepiej, cokolwiek bądź? 

Dlaczego zawsze inni potrafią ro lepiej? Dlaczego nie każdy z nas 
jest rozgrywającym, jeżeli nawet sam siebie wymyślił, jako pana 
Zrób To Sam, dlaczego każdy z nas nie jest numerem 10, tylko 
typową szóstką, dlaczego nie każdy z nas jest defensywnym po
mocnikiem ani napastnikiem? Bo nie ma już ani napastników, 

ani pomocników! Nie potrzebujemy ich! Nie ma nas już, bo się 
nas j uż nie potrzebuje. Mam wrażenie, że pani coś przespała, 
więc daję pani w gębę . Jeżel i nie możemy strzelić z prawej, to 

st rzelimy z lewej. Co za różn ica. Nic nie robi różnicy. No. może 
gospodarka, co się tyczy zmian warunków zatrudnienia, co się 
tyczy zmian warunków w ogóle, ale sport nie robi różnicy. Cho

ciaż dzisiejsze ustawienie drużyny obchodzi nas wszystkich. Do
tyka nas to, że B. nie został wystawiony. leż stoi przec ież ! Nie, 
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tam stoi D.! Nie, to S.! Dziękujemy, że tam stoi! Niewiele brako
wało, a byśmy go nie zauważyli! jest mały. Ale równie dobrze 
może być duży, jeśli pan i sobie tego życzy. Dziś każdy musi co 
umieć, dziś każdy na polu gry musi umieć wszystko, dlatego też 
myśleliśmy, że to kto inny niż on, bo umiał wszystko. Bo nie 
umiał nic. Dziś każdy musi to umieć, żeby jego podanie było tak 
celne jak gol, a ten człowiek jest wyjątkowo predysponowa ny do 
tego, ten też i tamten też! Proszę zapytać kogo bądź! Proszę to 

wymóc na kim bądź! Nie, proszę pytać tylko mn ie! Proszę wy
magać tego tylko ode mnie, ode mnie pani tego też nie dostanie! 
Nie, n ie może pani tego wymagać odc mnie! Od wczoraj mam 
uszkodzoną łękotkę i prawdopodobnie czeka mnie operacja. Do 
końca sezonu wypadnę w gry. Mówię pani, co by każdy powie
dział. Tak, bywam i napastliwy. Co mam pani powiedzieć? Ze 
mogę grać i z tyłu, i z przodu? Czasem na cale minuty się zanu
rzam, potem nagle się wyłaniam tam, gdzie mogę wypłynąć. 
I znów się zanurzam, i znów s ię wyłaniam, zanurzam, wyłaniam , 

zanurzam, wyłaniam , dawno przejąłem obowiązki numerów 6, 
8, 10, u , 12, niestety na moich plecach nie ma miejsca na wszyst
kie numery. Dlaczego wszystkie naraz, już pani cłumaczyłem. Bo 
jestem więcej niż jedynie sumą swoich części . Bo nie chcę się 
dzielić. Bo jestem tyle co wszyscy. Zupełnie osobna sprawa, to 

że nikt nie sygnalizuje, jak ktoś stoi w lny. W taką piłkę nożną 
my już nie gramy, to już nie jest istotne, to jest zawsze istotne, 
chłopiec nie chce dłużej stać tak samotnie. Coś znaczy dla nas 
coś, ale nie wiem, co to ma znaczyć. Tylko ja wiem, co to ma zna· 
czyć. Proszę zapytać mnie! Proszę nie pytać nikogo innego! Pro
szę zawsze pytać mnie, zanim zapyta pani kogoś innego! Proszę 
zapytać mnie! Nie, mnie! Nic, mnie! 
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Wyłaniamy się wszędzie, a dzieje się to bez wymiany pojrzeń 
ani zdań. Kiedy dwóch naciera, dwóch zostaje z tyłu . Logiczne. 
Gramy w kwartecie. To logiczne, ale zarazem ro coś nowego. Ni· 
gdy tego nie ćwiczyliśmy. A i nie chciało działać. Tym razem też 
się nie uda . .Jak by nie było: jesteśmy wszyscy wytrenowani na 
wskroś i na wskroś przebadani medycznie, do ostatniego po· 
ziomu tłuszczu we krwi. Dzisiaj wszystko się zneutralizuje, tłuszcz 
zostanie wyczerpany ze krwi, płuca będą pompować wszystko, 
cokolwiek wciągną, co prawda nie są w pełni automatyczne, ale 
co tam, pompa jest jeszcze w grze, w ostateczności wspomoże 
się generatorem. Haustem wzmacniającym ducha. jeszcze w niego 
wierzymy. Nie wierzymy już w niego. Trzeba być gładkim i trzeba 
umieć przełknąć. Kobiety niestety też. Dlaczego w związku z tym 
zawsze kojarzą mi się kobiety? Bo ze wszystkim mi się kojarzą. 
Zawsze one. Zawsze chodzi o nie. Tylko nie dziś. Ale one już nie
stety nie są kobietami, naprawdę mi przykro, nie są neutralne, 
to znaczy, że są zawsze po naszej stronie, bez względu na to, 
gdzie ona jest. Raz w jedną, raz w drugą, naokoło to dla nas za 
trudne. O naszych meczach decyduje często jedna jedyna akcja, 
wszystko jedno która , na więcej nas nie stać, nie mamy siły, a w tej 
jednej trzeba wziąć udział, wszystko jedno gdzie, albo jest remis. 
O meczach najczęściej decyduje standardowa sytuacja, rzut rożny 
lub wolny, wszystko jedno kiedy. Albo jest remis. Prawie zawsze 
o jednej sytuacji decyduje inna sytuacja. Albo nie ma decyzji. Do 
pewnego momentu brak zdecydowanych meczy. I nagle są zde
cydowane. Nie, nie nagle. Tak, jednak nagle. Tak jest zdecydo
wanie nowocześniej . Taka jest nowoczesność. Tak się dzisiaj gra. 
Nowoczesna gra jest brzydka, bo nie pocrzeba już strategii, 
wszystko rusza się, zależnie od tego, czego wymaga sytuacja, jak 
kobiety, zależnie od tego, czego wymaga sytuacja, na stojąco, na 
leżąco, na siedząco , takie piękne, jeszcze piękniejsze, chyba, 
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chybajesteśmy kobietami, będąc przeciwieństwem kobiet, ajed
nakjesteśmy kobietami, bo jesteśmy po prostu sobą, a nie n imi. 

.Jak by to powiedzieć. Inni jesteśmy po prostu . Klub potrzebuje 
kozia ofiarnego za zeszły sezon, kiedy nasz przepiękny stadion 
scal się d la kibiców teatrem okrucieństwa . Spoczywamy w sobie. 

Za długo odpoczywaliśmy. Rozbiegamy się. Po piwie też biegamy. 
Nie biegamy. Spoczywamy. Odpoczywamy, nie mam pojęcia , po 
czym i po co. ja się już nie rozeznaję, a i nie muszę, jak niezde
cydowane i niezdolne podejmować decyzje są kobiety, tak my si\ 
w nich nie rozeznajemy, my, nie, my nie czterej panowie, będąc 

w doskonałej formie mogą zaskoczyć nawet Holandię i Francję, 
dokładnie cak, tę metodę podpatrzyliśmy u kobiet: metodę za

skoczen ia. Niekończące się żądania. Proszę natychmiast oddać 
nam piłkę! Inaczej piłka może się bujać . Kupimy sobie nową. To 
kompletn ie zacofana mentalność pełnej spiżarni! My kobiety te
raz przecież same gramy w naszą własną grę, kręcimy nasze wla-
ne lody, choć nie jesteśmy wyposażone we własny interes, to 

jednak dzięki, ale jesteśmy w pełni zaspokojone! Hm, co było na
prawdę głębokie dośrodkowanie, ale i tak będziemy musiały od

dać piłkę, bo inaczej nie ruszymy z interesem, stój, nie, chyba, 
chyba coś się ruszyło! My kobiety gramy tak, jak mężczyźni grali 
kiedyś, spokój ' Czekamy, aż któraś będzie wolna, my czekamy. 
mężczyźn i nigdy nie chcą czekać, aż któraś będzie wolna, a jak 

któraś jest wolna, mężczyźn i już jej nie chcą. Podczas kiedy męż

czyźni grają teraz we wszystko, w obrońców prawa, obrońców 
z lewa , ofensywnych pomocników, ogólnie rzecz biorąc, jak ko
biety, nie, jednak nie. Spokój ! Nie, jednak! One zrobią wszystko, 
te kobiety, poważnie. Traktują ro poważnie . Spokój! My kobiety. 

Gramy tak, jak mężczyźni kiedyś grali. Jesteśmy tym. czym męż
czyźni byli kiedyś i czym niestety już nic są. Teraz j uż tylko 

gospodarka nimi dysponuje. I to ich rak potwornie zmien iło . 
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Niestety. My kobiety jesteśmy dysponowane inaczej i jesteśmy 
potworne inaczej. Jesteśmy por.wornie inne. A też gospodarka nie 
narzuca nam niczego prócz pauzowania, narzuca nam urlop ma
cierzyński, chociaż my go n ie chcemy, i narzuca nam przedwcze· 
sną emeryturę, chociaż my jeszcze chcemy. I tak gramy po pro· 

scu, jak mężczyźni grali kiedyś. Dla mężczyzn gra już się skończyła , 

podczas kiedy dla nas gra się dopie ro zaczęła. Wolno nam teraz 
pozostać zupełnie normalnymi kobietami, bez względu na to, co 
jeszcze nam wolno. Kobiecą piłkę nożną i damski boks. Szukamy 

poza ringiem kobiecej tożsamośc i i szukamy kobiecej rożsamo
ści w obrębie ringu. Szukamy kobiecej tożsamości na ringu. Wszę

dzie jej szukamy. Ona jest wsz~dzie . .Jesteśmy dopuszczone do 
penetracji męskiej domeny pod warunkiem, że zachowamy na
szą kobiecą tożsamość, a, znalazła się. Kiedy się nam zagubi, na

tychmiast jej szukamy. Aż znajdziemy. No. Podejmujemy ją ni
czym puszczone oczko. To bardzo proste. O, ju ż ją mamy. Bez 
tożsamości po prostu się nie da. Bez jakości też nie. Bez udręki 

też nie. Udręka co źródło ubrania. Udręka musi się skończyć. 
Ubraniem od ręki możemy zakończyć udrękę. Ale kiedy walczymy, 
podkładamy się. I wtedy jest koniec z nami. ljest to koniec udręki. 
Wtedy wkraczamy w męską domenę, ale nie możemy jej namie
rzyć . Gdzie ona jest, ta domena? W dręcząca szerokim rozmia
rze, w którym nic możemy się odnaleźć. Gdzie jest wejście do tej 

domeny? Przecież nie możemy po prostu przejść przez płot ! ja 
ją zaraz wysadzę, tę męską domenę! Ach , na boisku jest! Omal 
bym jej nie znalaz ł a! Omal bym ją przegapiła! Pozwoliłam sobie 
dziś p rzegapić trzy podania, nie stać nas na więcej. Porusza się 

nieustannie naprzód, jak kosiarka, przez boisko, i kosi wszystko, 
tak, porusza się, nareszcie, porusza się, nasza mocno zespolona 
tożsamość, którą teraz mamy jak murowaną, nic możemy jej spe
netrować , nie dopuszczają nas , nie możemy w nią utrafić, bo ona 
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przecież ciągle jest w ruchu, mogłybyśmy wykosić ten pędzący 
prostokąt trawy, znaczy murawy! N t skosić. I podl ać. Rwiemy 
się do wejścia.już to raz powiedziałam, ale to jest prawda. Woda 
ma też nieprawdopodobną moc, mówię ani. Niech s bie pani 

posłucha, co ma do powiedzenia dzisiejsza powódź w północno · 

wschodniej Azji i w Saksonii, dopiero się pani zdziwi! Chwileczkę, 
proszę poczekać, dam się najpierw porządnie przepstrykać nago 
i zama lować na srebrno, potem zobaczymy dalej. Potem zoba
czymy więcej. Potem zobaczy pani wszy tko, co chciała pani wi
dzieć, i nie jest to wyczyn, znaczy, wyczynu wcale pani od nas 

nie wymagała! Raczej chce pani widzieć nas! Chce pan i widzieć 
nas nago i pomalowanych na srebrno! Żeby zaoszczędzić sobie 
odmalowywania! Bo pani rzecież w kółko oszczędza! Mężczyźni 
chcą oszczędzać, ale chcą też rozdawać. Mogą schować do kie

szeni, ale chcą też rozdawać. Naucz się rozdawać nie dzie l ąc się' 

Grają, jak myśm kiedyś nie gr li, one grają. Teraz grają kobiety. 
Spokój! Nie, nie dam spokąju ! To niemożliwe, żądać od kobiety, 

żeby dała spokój. Służy naszemu spokojowi, ale sama nigdy nie 
da sp koju. Nie, na odwrót: kobiety grają dzisiaj tak, jak męż
czyźn i grali kiedyś, już ro raz mówiłam, nie. Mówiłam to już na
wet dwa razy! Trzeba zapełnić tę pauzę. W swojej podwójnej rol i 
trenera i menadżera mam tę przewagę, że mogę mówić w zystko, 

tyle razy, il zechcę. Niechcący coś usłyszałem i d latego jestem 
zniechęcony. A więc ter z zaczynają się powtórki i będą trwały 
w nieskończoność, ta i przecież jest ich cel i sens. Nit dziwi mnie, 
że się w kółko powtarzam, w końcu sama jestem kobietą. Będę 
teraz powtarzać wszystko dziesięć razy. Ode mnie nie wyjdzie 

nic nowego. Mówi jednym jedynym głosem, który wszyst ko wy
jaśn ia. Spokój! Państwo to już znają . Nie ma spokój! Nie da m 
spokoju! A jeśli dam, to na pewno n ie państwu! Mężczyźn i n ie 

grają. Nie dam spokoju. Kobiety myśl ą tylko, że grają. ale nie 
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grają, znaczy grą tego nazwać nie można , co one tam wyczyn iają. 

To już lepiej, żeby piłka nożna kobiet w ogóle nie miała mic;jsca, 
zan im znajdzie swoje miejsce. W tym miejscu zezwala się jej mieć 
miejsce, ale w żadnym innym miejscu. Przecież nie może mieć 

swojego miejsca, zanim w ogóle będzie miała miejsce! Chcę się 
teraz pozbyć tej kobiety z listy płac, słucham?, nie została wcią

gnięta na listę . Mnie ona też wcale nie pociąga! Kosi ię ludzi , 
żeby reszcie mieć swój kawałek murawy. Wydaje się nieprze

brane sumy na piłkę nożną. nie, nie na samą piłkę. Na całe przy
branie piłki. Mają nieprzebraną forsę i przebraną reż mają na 
wszystko, to i na bidu lę piłkę coś się wyskrobie. Tymczasem sumy 
na piłkę nożną kobiet nieco się zwiększyły. I jeszcze rosną ! Ko
biety przecież je zcze rosną! Kiedyś zawsze były takie raczej małe , 

nie? To dziwne moim zd aniem, że nie pozostały małe, w końcu 
uczyn iliśmy wszystko w tym kierunku, żeby im to umożliwić . 

W końcu jest w zwycząju, że nie płaci się kobietom za to, co ro
bią. Myśmy ich w końcu nie zamawiali. Nie będziemy im płacić, 

bo ich nie zamawia liśmy. W końcu to nie deheroizowanie nas! 
To deerotyzowanie ich. To na jakiej podstawie ona w ogóle ma 
miejsce? Co nas to bchodzi? My jej nie zamaw i a liśmy ! Nie ma 
żadnej podstawy i dlatego jej miejsce jest gdzie indziej. Będzie 
miała miejsce w zimie, i to w sali. W hali. W halce. Każda kobieta 

jest bardziej erotyczna od własnej żony. W domu żona jest naj
bardziej erotyczna, bo nie ma tam innych kobiet. Nie ma się po
równania. Możliwość porównania ma się zawsze, ale w domu ma 
się tylko jedną żonę . A oni chcą każdej kobiety, nie wiadomo 
tylko, gdzie znaleźć każdą kobietę . Nie wiadomo, kto jest kim. 

hce się wszystkiego, ale n ie wiadomo, kim się jest. No. To na 
jaki adres mam panią dostarczyć? Zna pani chyba przynajmniej 
wł sny adre ! Pani myśli, że kim pani jest? Co za tupet! Żeby 

pchać się piłkarzom pod prysznice, no, to jest niesłychane! Ten 
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oto intelektualista ubóstwia nie tylko pewnego bojownika o wol

ność Afryki Południowej, n ie, lepiej: bojownika z Afryki Po

łudniowej, ubó twia też pewnego niesamowitego piłkarza . Ubó

stwia też pewną kobietę. Trudno nadążyć, naprawdę. Czego ci 

i ntelektualiści nie ubóstwiają, i to wszystko naraz! Tu wszystkie 

kobiety są jeszcze w miarę rotyczne. jeśli chodzi o mnie, można 

je również ubóstwiać. Albo można ubóstwiać supersporcowca. 

Dobrze jest ubóstwiać s upersportowca, super jest ubóstwiać su

perportowca, bo status bohatera jest mu przypisany. Ta kobieta 

nie spisze się w rej roli. ale i ona osiągnęła pewien status. Proszę 

przejść tam, tam kobiety są mniej erotyczne, stamtąd odeślą pana 

na ławkę, bo wykonał pan erotyczny gest, który został źle ode

brany. Tam. tam dostanie pan czerwoną kartkę! Kobiety mają te

raz swój własny status, nie może ich pan już bezkarnie obrażać! 

Są teraz pod ścisłą ochroną buchalterów i skrupu lantów. Wielo

krotnie podejmowały próbę ucieczki, ale nie udało s ię. Mimo 

wszystko, dla m n ie są boh aterkami. Bohaterowie bardziej na 

lewo' jeśli chce pan ubóstwiać bohaterów, proszę przejść tam, 

ta m znajdzie pan te zupełnie wyjątkowe istoty! Dają rady, które 

brzmią jak propozycje. Wymachują sam i sobą . Tylko na jednym 

zdjęciu są w bezruchu. zy to z racji zdolności przyznają, że są 

zupełnie wyjątkowymi istocami? Nie, zdolności nie przyznają im 

racji. Nie przyznają się do niczego. Nie mają ani racji, ani zdol

ności. Dobra. może i wychodzę dobrze na bramce, ale nie tak na

prawdę. a ty, Boris. może i jesteś dobry na korcie, ale teraz już 

nie! To prawda. Wszystko, co powiedziałam, jest prawdą. Nawet 

jak się czasem pomylę , jest to prawda. Mówi ę, ty, Michaelu Schu

macherze, jesteś n ajlepszy m kierowcą wyścigowym . Prawdopo

dobieństwo narażenia się na sprzeciw jest tu relatywnie małe. 

jest to o ryginalne zdanie, które jeszcze nigdy nie zostało pod

ważone . Sport to męska sprawa, sport kobiet to z kolei zupełnie 
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inna sprawa. Spokój! Tymczasem jednak ma miej sce deheroiza

cja. Co, została odwołana? Nonszalanckim ruchem zaciśniętej 

pięści prze inam powie trze. Przem ieni łem to pro' te podanie co 

prawda nieudolnie, ale jednak. Zawsze 'ciga mnie moja reputa

cja, a le tym razem mnie prześcignęła. I już jej nie dogonię. Wy

próbuj my tę nową deheroizację, skoro poprzednia próba hero

izacji niezupełnie się powiodła. Szkoda. A potem będzie miało 

miejsce rozdanie nagród, to pewne. Nie, nie będzie miało m iej

sca. Szkoda. Po rozdan iu nagród od razu p rzyj d zie kolejna kolej 

na deheroizację, żeby ci ludzie, którzy n ic nie wygrali ani nie 

mąją n ic do stracenia, n ie czul i się poszkodowani i nie byl i za

zdrośn i. I dalej, da lej. Szkoda. Zam iast zbierać owacje, szerzymy 

postęp . rozszerzając normalizację na kobiety, bo kobiecy to prze

cież najnormalniejsza rzecz na świecie, nie sądz i pan? Widać je 

dzisiaj wszędzie w rolach nowoczesnych rozgrywających. A te

raz zapytam: widzieli państwo kiedykolwiek coś normalniejszego 

n i ż kobieta? Przecież naprawdę widać je j u ż wszędzie! A więc to 

musi być normalne, że kobietajest po prostu wszędzie. Może j u

tro j u ż j ej nie będzie. A więcjutro, punkt I?-OO, będzie miała miej

sce, ale bez udz iału kobiety, re-deerotyzacja, termin ju ż od dawna 

jest wyznaczony, kobiecie też wyznacza się, co ma robić, ale ostat

n io porusza się zupełn ie niezależnie . C hce z powrotem być ero

tyczna. Nie, jednak n ie. Jed nak, chce być erotyczna, inaczej nie 

podniesie s ię po tej st racie. To będzie dla niej cios. Jej deeroty

zacja niestety nie może mieć miejsca jutro, bo mia ła mi jsce j uż 

dziś. O r .oo. Coś zo ·cało przesunięte n a późniejszy termin, który 

zo ta n ie państwu podany we właściwym czasie, tylko n ie wiem 

jeszcze co. Proszę raczyć się erotyzmem kobiety, pók i można ! Te

raz już n ie można si ę ni m raczyć. Zani kł. Tam dalej jest przełącz

nik! Za jego p mocą można kobietę włączać i wyłączać, jak i kiedy 

komu pasuje. Termin został już wyz naczony, kiedy to kobieta 
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całkowicie utraci swój erotyzm, został też już wyznaczony ter
min, kiedy kobieta odzyska go z powrotem, ze wszystkim, pro
szę więc wcześniej skorzystać z wolnego pola gry! Po poł udniu 
utraci erotyzm, wieczorem go odzyska, to będzie wtedy zupeł

nie inna historia. Nadawana w głównym paśmie wieczornym. 
Tak, potem też. Włączać i wyłączać: kto wie, ile razy nadarzy się 
jeszcze okazja obej rzeć ten nowy film! Tak nowy jak teraz nie bę

dzie już nigdy! Ale proszę bardzo, nigdy nie wiadomo, kto traci, 
a kto zyskuje. Nawet jak jest remis. Wszystko jedno, przecież 
wszystkie jesteśmy dobrymi przyjaciółkami! Bardzo możliwe, że 

mimo wszystko zwycięży erotyzm. Może zwycięży przynaj mniej 

w nocy! Co do tego jesteśmy zgodni: u kobiet i w sporcie i w po
rcie drużynowym kobie t współudział ma się stać współdziała

niem, a kto kiedykolwiek poznał kobietę, ten wie, że co po pro
stu niemożliwe. To się nie uda. Nie ma rzeczy niemożliwych . Ale 
to nie wyjdzie. Zdecydowanie nie. One wyjdą, tak, ale to nie wyj 

dzie. Mogą sobie wchodzić i wychodzić, to n ic wyjdzie. To po 
prostu n ie zagra. Mogą się w p i łce nożnej kobie t opierać degra
dacji, mogą się w przykościelnym kółeczku robótek ręcznych 

opierać degradacji, puszczając i nigdy już nie ł apiąc nawet tych 
oczek, które im się już raz nawinęły, mogą się opierać zwaln ia
niu z powodu wieku, odbierając wiekowi moc obowiązującą za 
pomocą śmiałych ingerencji chirurgicznych, wszystko jedno, 
mogą się zamykać na co tylko chcą, to i tak nic zadziała . [ tak 

przegrają, i tak stracą, co naj mniej zgubią kluczyki do samo
chodu. A przecież sa me go zamyka ły ! Nie, teraz n ie zadziała na
wet cmpowerment, który jeszcze przed chwilą wybra liśmy do re

p rezentacji. Brakuje namjeszcz znaczącej części. P prostu nie 
chce zaskoczyć. Oto ta część, al w nas nie chce zaskoczyć . Gdzie 
nie ma poweru , tam nie można g odebrać. Nie można też ni
czego dać z siebie. To nic nie da! Trening coś daje, ale to ni c nie 
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da. I w ogóle, tam nic się n ie da odwrócić. Bo coś już zostało od
wrócone. Kto patrzy na pilkę nożną kobiet, wie, że to nie jest 
piłka nożna, bo w piłce nożnej kobiet jeszcze długo nie wygra 
wyrównywanie różnic , zaprzeczanie różnicom, wynoszenie róż

nic, wyciskanie, szarpanie, rwanie i zapiera n ie się różnic . Chyba 

że wygrąją Mi trzostwa Świata. Wtedy walka będzie wygrana 
w tym roku. Teraz wa l kajużjest wygrana, ale tylko na ten jeden 

rok, bo zostały wygrane Mistrzostwa Świata . W następnym roku 
zobaczymy dalej. Nie, właśnie widzę dalej: nic się nie zmieniło. 
Walka jest wygrana, ale nic się nie zmieniło, więc ens jest da
remny, a ludzie przebiegli, ale i tak wszyscy zostaną skreśleni, 
a jak pani myśli , ile to roboty! Każdy jeden musi zostać skreślony, 
o ile sam tego nie zrobi! Widzi Beckhama albo jakiegoś innego, 

nazwiska zmieniają się przecież z godziny na godzinę, niemniej 
widzi kogoś i natychmia t skreśla siebie. Rooney? Skreślony! Totti, 
Lotti. Dawno skreślen i ! A potem wpierw nie rozumie, dlaczego 
zosta ł skreślony i d laczego właściwie zrobił to czy tamto i jak sza

len iec wyskakuje pod poprzeczkę, którą sam się za łatwił. Oni, ta 
jedenastka, nie rozumieją, czego my od nich chcemy. Rozumieją 

tylko to, że chcemy być jak on i, pozostąjącjed nak poza linią, że

byśmy mogli im powiedzieć, j acy in ni powinni być. Jak ba rdzo 
inni powinni się stać. Dokąd indziej powinni przejść i że inni po
win ni przyjść. ie rozumieją też rozruszającego i co za tym idzie 
poruszającego dotyku palca trenera, który nami porusza jak Pan 

Bóg i nas rozjusza jak gospodarz tel wizyjnego show, który też 
ma palec i miesza nim, i miesza, żeby jego danie posmakowało 

pra ie. Aha, ona przełkn ie wszystko?! Obok nowych przepisów, 
które wreszcie akceptują agresywne zachowania u kobiet, ist

nieją stare przepisy, na wzór norweski i na wzór Nieruchomego 
Poruszyciela, które role płci poj mują tradycyjn ie, i korzysta się 
z obu przepisów. No, przepraszam bardzo, a gdzie tu sport, kiedy 
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dwie rzeczy istnieją obok siebie, będąc równorzęd n e, choć nie 
identyczne? jeszcze raz proszę: kobiecość i sportowość nie mu
szą się wzajemnie wyk luczać , ponieważ się wzajemnie znoszą. 
Ale kobiecość sama w sobie jest powodem wykluczenia. Ruch jest 
bezruchem. Ta kobieta jest wysportowana, to widać . Tamta nie, 
jak widać. Wszystko się zmie nia. Wszystko się może zmienić. 

Niech s ię rusza, wszystko je no jak, wszystko jedno dokąd . Od
wraca się i rusza w przeciwnym kierunku . Co? No. Udało się . Za 
tą kobietą nikt już się n ie odwróci. jest zgrabna, ale jakaś taka 
agresywna, jej przeznaczenie jednak wie, dokąd zmierza, jej prze
zna zenie, tak mi się zdaje, prowadzi w prostej linii na manowce. 
Mówię t0 ze śm iertelną powagą . Przecież ona nie wypracował a 

sobie swojej lini i obrony, k ie rują nią sędziowie liniowi. Ten cały 
sport wpędzi j ą jeszcze do grobu, jak tak dalej pójdzie. Przecież 
każdy koń biegnie z różną prędkością, zawsze jeden jest szybszy 
od d rugiego. to dlaczego taka kobieta n ie może mimo wszystko 
być szczęśliwa, chociaż właściwie jest mężczyzną? Dlaczego Erica 
S. nie miałaby mi mo wszystko być wygraną, chociaż właściwie 

była mężczyzną . Tylko nie wied ziała o tym. Wiedziała, że wy
grała , ale nie, że była mężczyzną . Doktor badał ją nieraz, a jed
nak też nie zauważył. No, nie można od niego wymagać, żeby 

odróżniał chłopca od dziewczynki . Skoro państwo już nawet nie 
pamiętaj ą tego nazwiska: S. jak stok. To stare nazwisko, pocho
dzące od narciarstwa i harrowane w narc iarstwie. To stary od
skok w dygresję . o nazwisko kobiety, która była mężczyzną, 
tylko jeszcze o tym nie wiedziała. A mogła się z tego cieszyć i ko
rzystać ! No, ja bym się cieszyła! Wykorzystałabym to na całego! 
Ale ja od zawsze wiedzia łam, że jestem kobietą. Codziennie ein
topf. Nic się na to n ie poradzi. Ale w międzyczasie Erica j u ż wie 
i ma dzieci, których jest ojcem, n ie matką. Pan profes r d k ład 

nie ją zbadał i orzekł: Pani jest kobietą. Ciężki los. Pan profesor 
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mógł jej z łatwością wiele zaoszczędzić. Ale nie zrobił tego. Nie 
powiedział: Pan jest mężczyzną. Moje gratulacje. Chcę być pierw
szą osobą, która panu pogratu luje. Stać na podium i n ie być tą, 
za którą się siebie miało. Ech, jak wielu kobiet przed wami, ale 
i wielu mężczyzn , tak i waszym losem małżeństwo. Tak, ten los 
czeka także Erica S., koniec końców to jednak wyłącznie jego los. 
Ale on cieszy się ze swojego losu. Ten los należy wyłącznie do 
niego. W końcu zna obie strony tego medalu i wybrał właściwą. 
A jak nie, to nie. To wtedy często wybiera się niewłaściwą stronę . 

Skoro nie miało tak być, to nie miało tak być, że jest się po wła
śc iwej stronie, i gra się pod słońce. Raz ma się s łońce po jednej 
stronie, a raz po drugiej . Po tej stronie małżeństwo nie stanie 
się waszym udziałem . Po tamtej owszem. Najważniejsze, by mieć 

udziały po właściwej stronie. Ajak by co, z głębi snu wynu rzy się 
kelnerka z dyskoteki i pokrzyżuje wam szyki. Zrobi to bez wy-
iłku . Jed na jedyna kobieta, słodka osiemnastka, blondynka, 
włosy d ługie , umysł rozle ły, imię: Verena. Trener: Zwycięstwo 
ty przyznaj kobietom! Jeśli tylko zwycięży w nas wola walki, bę

dzie dobrze. jeś l i tylko będzie o tym w gazecie, też będzie do
brze. jeśli sędzia będzie miał rację , będzie niedobrze. 

Heroicznie podjęliśmy wyzwanie i nie od nieśliśmy zwycięstwa. 

Histerycznie kopaliśmy w polu karnym i dokopaliśmy s i ę raczej 
przypadkowej bramki, ale zawsze, chcieć to móc, oto nasz głos, 
którym wiemy, jak sobie coś wyjaśnić. To, co pani powiedziała 
odnośnie naszego stroju, zgadza się, nosimy go niebezpodstaw
nie, ale to w nim tężeje nasze męstwo. Nasze męstwo jest jakjajko 
sadzone. Nie rozlej się, kiedy się wystarczająco długo podgrze
wało, chcę powiedzieć: kiedy zostało doprowadzone do wrze
nia . Wtedy w ogóle nic j u ż nie jest płynne . Wtedy krew ścin a się 
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w żyłach, wtedy białko ścina się na patel ni, nieźle główkujemy, 
ale coś przywiera, coś tam jest, n ie wiemy co, nie możemy tam 

dosięgnąć, bo za daleko to już zaszło. Wtedy się zbiegamy, kur
czymy się kompletnie. Nic dziwnego, że się zbiegamy na taki wi
dok! Wszystko jedno, jest nam dokładn ie wszystko jedno, póki 
pędzimy i pędzimy, i choćbyśmy byl i szefami tego mi asta, któ

rymi jesteśmy, i tak byłoby nam wszystko jedno. Póki możemy 

pędzić. Nasze spodenki odpowiadają naszym nogom, a my od
powiadamy państwu na wszystkie pytania. Te spodenki są do
stępne w sklepach specjalistycznych. Dla każdego. Tak, równ ież 

koszu lki, jednak n iektóre zostały wyprzedane. Koszul ki zwycięz

ców są aktualnie wyprzedane. Koszu lki p rzegranych nie sprze
dąją się , zalegają na straży zwycięskich koszulek, ale te i tak wy
szły co do jednej. Przysięgam pani. Wszystko. co się jeszcze nie 

sprzedało , strzeże nas, zwycięzców. Każdy mógłby być jak my. To 
pewne. Nie, to nie jest pewne, dlatego dalej w tek ' cie: każdy już 
jest jak my. A więc kon iec tekstu! Odpalamy! Oczywi ście, że n ie 
każdy może być jak my. Przemieszczamy ię. zamkn ięci w kocie 

p rzez Toyota Four Wheel Drive Land Cruisery, naprzód, ale na 
boisko to te au ta nie mają wstępu . Nie chcą nas wpuścić, mówią 
smętnie. To sarno powiedział Paul Bremer w Iraku, teraz mówi 
to samo kto inny, ale nikt go nie sł ucha, bo ro w Iraku. Na taką 

odległość się nie słyszy. Takie rzeczy słyszymy tutaj codziennie, 
ale nikt tego n ie słucha . Brać o weekend tę wojnę na siebie, to 

konieczność, to nakaz zbrqjny. Języków strzały strze laj ą śliną i po
siłkuj się spaghetti . Lotti, nie Totti : czerwona kartka za oplu

wanie, to ja ne, to jednoznaczne, ro sercu zadaje głębokie rany. 
Wślizg też nie przynosi ukojenia, tylko żółtą przynosi, choć nie 
powin ien. następnym razem będzie czerwona, a na już tcraz j st 
zaledwie dziesięciu na boisku. Lecz aby nie mieć na rękach i no

gach krwi pokrewnej, godzi się skopać tego piłkarza z dru żyny 
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przeciwnej, który wbiegł w nasz celownik, godzi się gorliwie go 
poświęcić, złożyć sutą ofiarę z wielu tych zwierząt. Przepraszam 
bardzo, to było nasze j edyne wyjście , żeby sfaulować go w polu 
karnym. inaczej przecież strzeliłby gola! No, co mieliśmy ro
bić? Nie dało się go inaczej przystopować. Czasami diabeł tkwi 

w szczegółach . Wtedy nic nie da się powstrzymać. Obrona przed 
wszelkim cierpieniem. Tak, to nam dobrze robi, chcielibyśmy 
tak. Musiałbym kompletnie sfiksować w tym boju, żeby nie trafić 
w tę piszczel w polu karnym. A, oto ona! Swietnie. Ładujemy s ię ! 

Piszczel właściwie powinna być prosta, a, mamją w prostej linii 
przed sobą. No, skoro się napatoczyła, wykorzystajmy ro i dajmy 
jej mocnego kopa! Co za akcja! Wolę bowiem pozostawać w słod

kiej niewiedzy co do cierpien ia, niźli w nim się harrować. Skoro 

już mia łbym wybór, zdążył pow iedzieć gracz drużyny przeciwnej , 
zanim wynieś li go na noszach . skamlącego, z boiska. Skamle, bo 
przydałby się jeszcze. Ja przedkładam zadawa nie cierpien ia nad 
jeg doznawanie. Jeśli o mnie chodzi, to ja nie cierp ię c ie rpieć! 

Niechaj wszystko, wbrew moim oczekiwaniom, szczęśliwie się 
skończy! Wykopać chwałę! Wykopać chwalę! Niczym żm ije wypeł

zamy z koszulek. O, mu rawo, o skrawku ziem i słusznie mi świę

tej. Choćby i w mroku nie uświadczę ja takiego sprzymierzeńca, 
co stanie w mojej obronie, gdy będę przerzucał piłkę lobem nad 

bramkarzem. Ech, niestety. Dąję ciała. Piłka przelatuje szerokim 
łukiem ponad poprzeczką! Nie tylko ponad bramkarzem, ale nad 
całą bramką! A już ona sama wysoka jest że hej! Niepostrzeżenie 

ię podnoszę, niewidzialny, lecz niestety też bez skrzydeł i bez 

rezul tatu. Ale, ale, to nie tylko moja wina! Prawe skrzydło nie 
zadz i ałało, lewe też n ie bardzo, i, kiedy w kurz rzucony leżałem , 

odebrano mi piłkę, ach, bodajbym sczezł ! Mamy jeszcze może 

z 17 minut do gwizdka i może będzie dogrywka, nie bez dreszczy 
myśl o karniaku gości w mym umyśle. Trudno, żeby nie udzieliły 
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nam się nastroje, przeczuwamy. w kt6rą stronę odwróci się na
ród. Kapitan musi strzelać pierwszy, nie ma rady, nawet jeśl i nie 

umie i już wielokrotnie tego dowiódł. W muchę tra fi z odległośc i 

30 metrów, ale z 11 metrów w bramkę, w ielką jak stodoła. nie trafi. 
Gra przecież, gra, le jego nerwy nie grają po jego stron ie. On 

ju ż jest daleko z przodu a nerwy zostały daleko w tyle. Naród 
natychmiast zwr6ci się z powrotem ku mnie, jeśli przemienię to 
skrzydło , nie wiem tylko jeszcze w co. Natychmiast zwróci się ku 
mnie, kiedy przemienię ten rzut rożny, nie wiem tylko w co. Za
wsze to jednak świetny pomysł. Właśnie, to jest to! Przemien ię 

teraz ten rzut rożny, nie wiem tylko jeszcze w o! Nie przemienię 

go w trwały związek, tO by znaczyło, że za każdym razem tra fi , 
bo jest do mnie tak przywiązany; może przemienię go w raczej 
luźny związek. Tak będzie ciekawiej. astępnym razem kto inny 

będzie mógł przem ieniać wodę w wino i ch leb w ser i kiełbasę . 

I żebym to mógł robić ciągle od nowa i jeszcze raz, znaczy prze
mieniać. Żebym mógł sobie każdą możliwość pozostawić otwa tą. 

Żebym w ogóle był w stanie wytrzymać te dni poprzedzające fi
nał. Nie mogę długo za czymś rozpaczać, bo muszę wytrzymać 

te dni poprzedzające fi na ł. dfajkowuję takie sprawy, zosta viam 
je za sobą. Trzeba to umieć . Nic miewam też wyrzutów sumie
nia, kiedy popełn ię błąd ani napadów łęku, że zawiodę na tur
niejach. Trzeba ro u mieć, powtarzam. Powtarzam. A teraz sie

dzę tu na tarasie d rużynowego hote lu , piję cappuccino i wodę 
bez gaz u, sam jestem wodą bez gazu, która n ie może poznać 

swojej głęb i , bo nie może spojrzeć tak głęboko w dół na kogoś, 
na siebie też nie, a mówię o swoim życiu , i równocześnie mówię 
o piłce, przez prawie trzy godziny. Nie potrafię mów ić o swoim 
życ i u, żeby równocześnie nie mówić o piłce. 
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Oto nadciągamy, oto nadciągamy łańcuchem czcigłodnym , który 
złowieszczo zbija się nad boiskiem, aby wreszcie runąć z wycią
gniętych ram ion, i to dokładnie na stopy. Jak burza nad naszą 
połową. 'zturmująca nawaln ica. Niech się załamie, ta pogoda 

czy inna, wszystko jedno, na naszej własnej połowie jesteśmy bo
wiem rzadko becn i. Oczywiście tym prędzej strz limy, im bliżej 
znajdziemy się bram ki przeciwnika. T chyba nawet pani rozu
mie! Przeciwnicy jak kiełbaski, które pochłaniamy, jedną po dru
giej, bez pardonu, my maszynki do mięsa , my wilki m ielące ozo

rami. Rozpacz, że się któregoś pominie, jeszcze bardziej wzmaga 
nasz pośpiech. Pochłaniamy i pochłaniamy, chwytamy ich w ca
łości w paszcze, twa rde skóry, żebra , golenie, piszczele, wrzu
camy ich w siebie, a wychodzą niestrawieni, łydki jeszcze dobre, 

uda n iezłe, brzuch jako tako, ale pierś bardzo licha, a głowy od
rzucamy, żeby nie pokonali nas główką . Żeby nie obi li nam głów 
z główki. Nie są do tego stworzone. Wygramy każdy pojedynek 
główkowy, ale do naszych głów pojedynek nie pasuje, jak i na

sze głowy nie nadają się do pojedynku. Do czego nasze głowy się 
w og' le nadają? Do niewielu rzeczy. Na pewno nie do myślenia. 
Myślenie tylko szkodzi . Dobry refleks, to trzeba mieć. Odtwórca 

roli bramkarza n iejest j uż bra mkarzem. Udaje myśli , których nie 
po iada. Udaje ruch, którego wca le nie chce wykonywać, bo pro
wadziłby w złym kierunku. Odtwórca roli napastn ika nie jesc j uż 

napastnikiem. Mieszka z kobietą, psem i dwójką dzieci nad je
ziorem Starnberskim i ma taki plan, żeby niedługo ruszyć dalej, 

wszystko jedno dokąd . Nie mówi , dokąd zmierza, ponieważ nie
mądrze byłoby o tym mówić. Nie mówi, dla kogo zamierza grać, 
ponieważ mądrze byłoby nie mówić tego za wcześnie . Dowiemy 
się we właściwym cza ·ie. Kiedy będz ie za późno. Przez przypa

dek będzie co kto inny, ten dla kogo zagra, kcoś, o kim nawet nie 
pomyślał, bo w ogóle nie pomyślał . Klub nie mówi, czy zamierza 
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go sprzedać, żeby nie dopuścić do spadku kwoty transferu . Mam 
swojego doradcę, ale dlaczego on mi n ie doradza? Mam swoją 
murawę, ale dlaczego ona nie daje mi kopa? Na co ona czeka? Ze 

później jeszcze będzie mnie mogła skopać? Rzadko dyskutuje się 
o taktyce czy zestawieniu d rużyny, dlaczego więcej ię nie dys
kutuje? Zawsze chodzi o winę, dlaczego zawsze chodzi o winę? 

Tam rozkłada ię ludzi na części i bada ich pod kątem słabych 

punktów i mocnych punktów, jak gdyby nie składa li się z niczego 
więcej . Tam rozdziela się ludzi, nie wiedząc, w jaki sposób ce po
łówk i były ze sobą złączone. Nike się już z nikim nie łączy, a wszy
scy chcą się rozwodzić nad czymś. Na czym to może polegać, że 
ten sam styl w Monachium uosabia zgubę, a w narodowej jede

nastce pewne zwycięstwo? Dlaczego nie ma przed sobą nikogo, 
do kogo może zagrać? Dlaczego n ie ma za sobą nikogo, kto by 
do niego zagrał? Dlaczego ten, do którego mógłby zagrać, jest 

nagle tak daleko, że ledwo go widać we mgle? Dlaczego zawsze 
tylko na gran icy spalonego? Dlaczego zawsze tylko na granicy 
dwóch światów? Dlaczego zawsze tylko na granicy biedy, czemu 
nie pójść dalej? Czemu jej nie pominąć? Czemu się nadwerężać, 

po co, na co? Nie, my tego n ie robimy. Kto się nadweręża? My 
nie! Widzieli państwo coś podobnego w ostatnim czasie? Nie' o 
właśn ie ! Może Barcelona s ię dla n iego nadweręży, my nie nadwe
rężamy się. Słaba forma. Skostniały system. Po co się wzmacniać, 

skoro i tak zostaniemy pożarci przez naszych kib iców? Po co 
nam styl, na którym moglibyśmy się oprzeć, skoro i tak oskubią 
nas do kości i wyrzucą? Skoro moglibyśmy się i poruszać w no

woczesnym prostokącie po nowoczesnym polu? Ale n ie możemy. 

Nie umiemy. Można by nas rzucić w szkło, a nie odtajalibyśmy. 
Można by nas rzucić na kobietę, a nie odtajali byśmy. Już to kie
dyś wypróbowano w eksperymencie na ludziach. Nie zadziałało. 

Mężczyzna zszedł. Ten tam też. jak dotąd wszyscy zeszli. Można 
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by nas rzucić w otchłań, a choć bylibyśmy martwi, i tak n ie odta
jalibyśmy. już to wszystko kiedyś wypróbowano w eksperymen
cie na ludziach, ale nie zadziałało . Mężczyzna zszedł. Mężczyzna 

był spalony. Mężczyzna się palii. My za to wyłaniamy się zawsze 
tylko tam, gdzie ktoś do nas nie zagrywa, bo on się tam nie wyła

nia. W każdym razie nie w tym samym czasie co my. My wyłonili
śmy się w zupełnie innym czasie i zanurzyliśmy się z powrotem. 

Proszę wybaczyć. Nic n ie szkodzi. Wiedzą państwo co: najchęt

niej bylibyśmy swoimi własnymi przeciwnikam i, wtedy wiedzie
l ibyśmy najlepiej, jak nas pokonać. Nawet Bóg nie wie, jak tego 
dokonał, że na· wykonał. Ale wszyscy wiedzą, jak mogliby nam 
dokopać. I mówią o tym. Mówią o tym! Co robiliśmy dotąd źle? 

Teraz zrobimy to porządnie. Oczywiście musi być podawany do
łem, ale nie może też przeceniać swojej ceny, ten człowiek po
wołany przez Boga. Musi się dostosować, choć jest Bogiem Piłki. 
Zawsze podległym innemu Bogowi Piłki, świeżo powołanemu 

przed meczem, ale poza tym nikomu nie podległy, wyjąwszy 
publiczność i prasę i telewizję i całą resztę, którą zapominam 
te raz wyl iczyć. Uwaga: zapomniałam. Nie, nie o pani, na l itość 

boską. nie o pani! Nie jest pani zapomniana ani nie zapomniała 
pani n iczego, nie może pani zapomnieć niczego. Nie jest pani 
podległa nikomu, wyjąwszy publiczność i prasę, która schlasta 
panią po gębie . Mów, praso! Gadaj, nie prasuj! Co mam zrobić? 
Sprasować? Ale z tego nic nie wyjdzie! No, nic u mn ie! To co ja 

mam teraz zrobić . Niech pan przyjmie na litość boską, że to ja 
decyduję, kiedy mam zagrać i do kogo! Zwycięstwo przyznaj ra
czej kobiecom, jeśli nie masz pewności ! Na l itość boską! Nie ko

bietom' Komukolwiek, byle n ie kobietom' A może jednak lepiej 
kobiecom? Lepiej dziewczynom niż kobiecom. Zwyciężające ko

biety co przecież nic tak iego. Zwyc iężanie dziewczyn to jest coś! 

Dziewczyny są dziś zupełnie inne niż dawniej. Za ro my, my, kiedy 
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my, mężczyźni, nie zwyciężamy, od razu ma my trzęsie nie ziem i. 
Niebo się wali. Swiat się kończy. Kibic rohi pod siebie. My zosta
jemy między sobą. On, gracz uniwersalny, zawodnik indywidu

alny. musi załagodzić sprawę, ale n ie może być też zbyt łagodny. 
jak cena będzie odpowiednia, będzie mu wolno wszys tko i nie 

będzie to koniec świata. Będzie mógł odejść, jak cena będzie się 
zgadzać. Będzie mógł wrócić, jak cena będzie się zgadzać i jeśli 

nie potrwa to zbyt dł ugo. W korkach . Żeby przynajmniej na bo
isku został po nim jakiś ślad h mowania. Co on się tak ciągle 
ha muje, idiota? Po co chce wymazać ziemię, na której stoi? Prze
cież innej nie dostanie! Tam, gdzie sic,: ziemie rozdziela, tam j u ż 
teraz nikogo nie ma. Dozorca boiska dawno sobie poszedł. Stad 

hamowania jeszcze pozostał. Żeby przynajmniej coś było po nim 
widać. Choćby ten j eden czarny ślad hamowania . Żeby nic nie 
było widać. Nie sądzę, bym był m niejszy, n i ż jestem, mówi miody 
człowiek. l tak zostało powiedziane, co zostało. 

Responsale: Oliver K. i Beckmann. 

liver K. : 

jestem tu u Państwa, aby wyjaśnić, że w przyszłości nie za mie
rzam publicznie dyskutować na tematy prywatne. Po to tu jestem , 
po w tu jestem, po to tu jestem! Po to tu jestem! 

Beckmann: 

Czyli, żeby to raz jeszcze wyjaśnić. Z Vere n ą już nic Pana nie łą
czy„.? Dobrze mówię? Dobrze mówię? 

K.: 

Więc i tutaj doszliśmy właśnie dokład nie do tego punktu. Do
kładnie dokładn ie dokład nie. 
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Beck mann: 

Tak. Tak. Tak. Tak. 

K.: 

Bo dla mnie to po prostu niesłychanie ważne, żeby to wresz
cie powiedzieć to wreszcie powiedzieć, że w przyszłości dołożę 
wszelkich starań wszelkich starań, żeby chronić swoją sferę pry

watną , wszystko, co dotyczy mojego życia na polu prywatnym. 
I że zrobię wszystko wszystko wszystko wszystko, żeby ta sfera 
była odtąd nietykalna nietykalna n ietykalna. A na takie pytania 
o moje życic prywatne też nie będę udz ie l ać odpowiedzi. Bo na 

fo rum publicznym one po prostu są nie na miejscu n miejscu 
na miejscu. 

Beckma nn: 

Ale przecież to jest fakt: przecież Pana żon a pow iedziała, chcę 

rozwodu . Chcę rozwodu. 

K.: 

A Pan my li, że to takie łatwe takie łatwe takie łatwe, w obliczu 
kłamstw i sprzecznych informacji, wśród spraw, które permanent
nie są wywlekane na foru m publ iczne forum publiczne foru m pu
bliczne, że to takie łatwe, się naprawdę naprawdę naprawdę„. 

Beckmann: 

Ten rozwód tO sprzeczna informacja? To kłamstwo? Kłamstwo? 
Kłamstwo? 

K.: 
Widz i Pan, właściwie jestem wdz ięczny swojej żonie , wdzięczny 

swojej żon ie, bo mieszkamy osobno, ijest mjej bard zo wdzięczny 
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wdzięczny wdzięczny, że umożliwi ła mi, żebym zawsze mógł się wi
dzieć z dziećmi . Ale sprawy dotyczące rozwodu rozwodu rozwodu.„ 

Beckmann: 
Hm hm. 

K.: 
.„takie intymne sprawy właściwie najbardziej intymne właściwie 
najbardziej intymne właściwie. Wie Pan, kogo one obchodzą? 

Moją żonę one obchodzą. Mnie one obchodzą . I moją dwójkę 

dzieci one obchodzą. Moją żonę obchodzą mnie obchodzą moją 

dwójkę dzieci obchodzą . Moją żonę obchodzą mnie obchodzą 

moją dwójkę dzieci obchodzą. Moją żonę obchodzą mnie obcho
dzą moją dwójkę dzieci obchodzą. 

Beckmann: 
Hmhm. 

K.: 

I n ikogo więcej. Nikogo więcej . Nikogo więcej. 

Beck mann: 

Pa nie Kahn, jest Pa n w tym biznesie biznesie biznesie już tak 
długo, Pan wie. że jest Pan człowiekiem publicznym czlowiekiem 
publicznym, cieszy się Pan cieszy się Pan dużą popu larnością po

pularnością popularnośc ią . Wiele osób mówi: ten Kahn to jedna 
z nielicznych gwiazd piłki nożnej u nas. A to znaczy, wie Pan 
o tym, że ludzie interesują ię, co jest rzeczą natu ra l ną , Pańskim 

życiem prywatnym. I kiedy Pa na żona mówi: chcę rozwodu z Oli

verem Kahnem Oliverem Kahnem Oliverem Kah nem, to żąda 
Pan od prasy bru kowej, żeby o cym nie pisała pisała p i sała? 
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K.: 

Wydaje mi się, że wyjawiłem już wyjawiłem wyjawiłem rzeczy 
publicznie - aczkolwiek nieświadomie aczkolwiek nieświ ado

m ie aczkolwiek nieświadomie - prywatne rzeczy prywat ne rze
czy prywatne rzeczy.„ 

Beckmann: 

Które to były? Ile ich było? Które to były? Ile ich było? 

K.: 

Wiele wiele wiele wiele! 

Beckmann: 

Weźmy taką weźmy weźmy taką sytuację, w jakiej był Sebastian 
Dcisler. Kiedy po raz pierwszy stało się sprawą publiczną pu
bliczną publ iczną, że ktoś może nie radzić sobie na d łuższą metę 

z taką presją presją presją, z tak chorą chorą chorą sytuacją . I on 
rozmawiał o tym zupełnie otwarcie otwarcie otwarcie, zwyczaj
n ie ujawnił ujawnił ujawnił sprawę, i to w sposób niesłychanie 

sympatyczny sympatyczny. Czy w Pańskim życiu , życiu piłkarza, 

zdarzaty się sytuacje, iedy ta presja presja presja tak Panu do
piekła dopiekła, że Pan też pomyś l a ł pomyślał pomyślał sobie: 
o nie nie nie, to mn ie j uż nie uszczęśliwia uszczęśliwi a uszczę

ś l iwia. jestem już tylko smutnym człowiekiem człowiekiem czło
wiekiem człowiekiem. 

K.: 
Oczywiście oczywiście oczywiście. W mojej karierze sportowej 
zdarzyła się wręcz skrajna skrajna skrajna sytuacja tego typu. 

W pewnym momencie doszło do takiej sytuacji, że fizycznie, ale 
i duchowo fizycznie i duchowo fizycznie i duchowo wysiad ło 
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wszystko. I to był ta i pu nkt punkt, gdzie musiałem właściwie 
coś zmienić . Mu ialem z powrotem poszerzyć horyzont hory

zont, odkryć inne strony życia życi' . 

Beckmann: 
Żadnej pomocy pomocy pomocy z zewnątz? ie poszedł Pa n do 
kogoś: ty, słuchaj, jestem wypompowany, czuję się tak martwy 
uczuciowo martwy uczuciowo martwy uczuciowo, że sam sobie 

z tym nie poradzę nie poradzę nie poradzę? 

K.: 
No no no no no. Oczywiście oczywiście oczywiście zawsze są lu
dzie, z którymi można porozmawiać i o tej sytuacji . Tylko że to 
jest dla mn ie no tak bardzo intymna ba rdzo intymna bardzo in

tymna bardzo intymna sfera, że właściwie nie chciałbym o niej 

mówić o niej mówić o niej mówić. 

Bcckmann: 
Hmhm. Pomówmy pomówmy pomówmy pomówmy o tym! Po

mówmy o tym! Pomówmy o tym! Pomówmy o tym! Mówm 
Mówmy o tym! Mówmy! Mów! Mów! Mów! Mów! 

K.: 
Wszystko. Wszystko. Wszystko. Wszystko. Wszy t o. 
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