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EJvtoN 
u<o '""''" '""'''ńk" Mk" Mo A 
najukochańszy jedyny najdroższy mój najwspanialszy na świecie 
nie wybaczysz mi, prawda? 
i co zrobisz, tatusiu? Zabierzesz mi kieszonkowe? Nie utulisz na dobranoc? 
Krzykniesz? 
Jestem jui dużą dziewczynką. Zauważyłeś? Mam piersi i biodra i własny zapach. 
Misie na łóżku trzymam tylko za względu na ciebie. I mojemu ciału jui nie wystarczą 
"noski, noski - eskimoski" z tatusiem na dobranoc. 
- Zawsze martwiłeś się, ie niczego nie czytam, nic mnie nie interesuje, że się nie uczę. 
Że tylko mi w głowie „ciuchy i pierdoły". A teraz popatrz: pokochałam człowieka, 
który wszystko wie, wszystko go interesuje, wszystko przeczytał - wie o wiele więcej 
nii ty„. niż wszyscy ludzie razem wzięci! ON mnie kocha taką, jaką jestem i godzinami 
potrafi słuchać mojej paplaniny, choć ja (co zawsze tak cię denerwowało) skaczę 
z tematu na temat i nie kończę myśli . 

- Z awsze się bałeś, że poznam jakiegoś "nieodpowiedzialnego gówniarza", który 
zawróci mi w głowie. ON nie jest gówniarzem, tato. Mógłby być moim ojcem, gdybyś 
ty nim nie był... no i oczywiście gdyby ON sam nie był moim mężem. 

tato tatusiu tatusieilku tatku tato 
najukochailszy„. 
cały czas słyszę w głowie twój głos: 
„Po co nosisz okulary słoneczne, skoro nie ma słoilca? To taka moda?" 
„Nie zachowuj się tak sztucznie." 
„Zakryj się!" 
. Czemu się malujesz? Nie wystarczy ci jedna twarz? Musis-L. koniecznie namalować 
sobie drugą?" 

„Po kim ty masz taki gust?" 
„Mów normalnie, nie piszcz." 
a potem: 
,Jesteś mój najukochailszy skarb na świecie." 
Zawsze mnie to zastanawiało. Ta sprzeczność . VVszystko, co robiłam, było nie po 
twojej myśli a jednak byłam „najukochailszym skarbem na świecie". Dlaczego? 
Z założenia? Czy dlatego, że byłam twoja? 
Bo widzisz tato, ON mnie kocha bez zastrzeżeń. Powiedział, że nauczyłam go 
radości. Że nauczyłam go żyć. ON nie chce wiedzieć, czemu jestem taka„. ON tylko 
chce żebym była . 

Miałeś rację, tato - brak mi ambicji . 
Bo jedyną ambicją jest bycie z NIM. Cały świat sprowadza się do naszej miłości i nic 
poza tym mnie nie interesuje. O N jest moim światem a ja nie chcę niczego poza 
życiem w JEGO cieniu. 
Wiem, to takie nienowoczesne. 
Jak ty to zniesiesz, mój kochany, biedny tato? 
Nie wybaczysz mi, prawda? 

Bardzo się boję świata bez ciebie, tato. Boję się, ie kiedy o wszystkim się dowiesz, 
właśnie w takim świecie będę musiała żyć. Ale cóż.Jestemjui duża. 



AT IAN O 
To moja matka uparła się, żeby mnie tak nazwać. Ojciec chciał, żebym był Markiem, 
na cześć patrona Wenecji. Ale dla mojej matki jego wola nigdy nie miała znaczenia. 
Dla Wenecjan zaś wola Doży jest prawem. 

Moja matka urodziła mnie, kiedy zbliżała się do pięćdziesiątki. 
Przede mną wydawała na świat tylko martwe dzieci. Ojciec obwiniał ją za to a ona 
obwiniała jego. Nienawidzili się przez całe życie. Ona miała kochanków, on wydawał 
fortunę na podarunki dla żon swoich przyjaciół. Z przyczyn oczywistych prowadzili 
tzw. „dom otwarty": przyjęcia, wieczory muzyczno - poetyckie, dysputy literackie, 
bankiety „ku czci" i „z okazji każdej okazji".Jako dziecko bardzo to lubiłem: byłem 
zawsze główną atrakcją. Potem zacząłem się nudzić. Dostałem tyle, że trudno mnie 
dziś czymś zaskoczyć. 

Należymy do najstarszej weneckiej arystokracji, „a to zobowiązuje". Zobowiązuje do 
„uczestniczenia w życiu publicznym i religijnym miasta, do pielęgnowania tradycji i 
pamięci wielkich przodków, do charytatywności i świecenia przykładem". Mój ród 
kieruje się tymi zasadami od wieków. 'Większości moich przodków płci męskiej, 
przypadł zaszczyt piastowania funkcji Doży. Mnie też przypadnie. 

Moja matka nie żyje. Ojciec udaje, że żyje ale coraz mniej mu to wychodzi. 
Kolekcjonuję różne kosztowne rzeczy, ale bez większego entuzjazmu. 
Mój dom należy do najwykwintniejszych w Wenecji. 
Nie ulegam niskim pobudkom. 
Nie wywołuję skandali. 
Nie ulegam wpływom i o wszystkim decyduję sam. 

Moją jedyną słabością jest to, że nie potrafię ukryć pogardy. 
Gardzę ubóstwem, bo wynika z głupoty i braku organizacji. 
Gardzę religią, bo wynika ze strachu. 
Gardzę namiętnością, bo jest przejawem atawizmu i ośmiesza człowieka. 
Gardzę brakiem umiaru, bo świadczy o złym guście. 
Gardzę ludźmi, którzy nie potrafią nad sobą panować i obarczają innych swoimi 
uczuciami. 
Uważam, że sfera uczuć nie jest tematem do rozmów a same uczucia są jak wstydliwe 
i trudne do wyleczenia choroby. Trudne ale możliwe. 

Uważany jestem za kogoś w rodzaju arbitra we wszystkich sprawach z wyjątkiem 
mody. 
Moją udręką jest tłum potrzebujących i tych „co byliby mi bardzo wdzięczni". Param 
się więc działalnością charytatywną, choć uważam to za pospolite zajęcie. Wolę 
wydawać pieniądze w sposób bardziej wyrafinowany: na kupowanie urzędów 
i godności, popleczników, stronników i ideowców. Organizuję uroczystości, 
obchody, obrady, posiedzenia, rauty, jubileusze. 

Jestem przyszłością \Venecji. 
Nie wiem, czy jestem szczęśliwy, ale wiem, że jestem niezbędny. 

Nie doceniacie mnie. A to błąd. 
Jestem zawsze o krok za wami, w waszym cieniu ... na granicy widoczności. 
Ja jestem. Choć ten fakt może wydawać się zaskakujący. 
Nie widzicie mnie, bo nie jestem jaskrawy a wasze krecie oczka widzą tylko ostre kolory. 
Potrafię być każdym z was. Myśleć. Mówić. Czuć. Udawać. - Tak samo jak wy. 
Robię to tak dobrze, Że nie sposób odróżnić, czy to wy czy ja. 
Używacie mnie bez świadomości konsekwencji. Ale one nadejdą. Nauczyłem się już bardzo 
wiele. Od ciebie tato. Od ciebie siostrzyczko. Od was panowie, którym się wydaje, że trzy
macie świat za twarz. 
Nienawidzę was, wiecie? 
Mój ojciec nadał mi imię i odzwyczaił od odczuwania czegokolwiek. 
Odczuwanie zarezerwowane było tylko dla mojej siostry. 
Może dlatego Desdemona ma tak rozbudowane serce. Niestety kosztem umysłu. 
Ale po co jej umysł? I tak zawsze ktoś myśli za nią. Nienawidzę cię Desdemono. 
Nie ma we mnie agresji; nie ma nawet tej odrobiny, która jest potrzebna żeby być 
mężczyzną. 

Jestem największą porażką mojego ojca. On -wielki żołnierz, bohater wojenny i ja - jedyny 
syn: chorowity nieudacznik. 
Wytresował mnie jak psa. Jestem psem mojego ojca. Umiem aportować, warować i szczuć 
zwierzynę. 

Nienawidzę cię tato. 

Moja matka pachniała lawendą. Tak samo pachniała moja babka. Te dwie kobiety były 
przy mnie od zawsze i, z braku innych zajęć, zajmowały się moim wychowaniem. 
Nienawidzę zapachu lawendy. 
Lubię zapachy. Lubię WĄCHAĆ. WĄCHANIE, to jedyny bezpieczny sposób kontaktu 
z drugim człowiek.iem.Jak każdy pies mam dobry WĘCH - nie muszę blisko podchodzić, 
żeby wiedzieć z kim mam do czynienia. 
ZAPACH jest jedyną właściwością otaczających mnie ludzi, której nie potrafię naśladować. 
Nie lubię, jak się mnie dotyka. Sam nigdy z własnej woli nikogo nie dotknąłem. 
Myślę, że świat byłby lepszy gdyby ludzie nie zbliżali się do siebie za bardzo. Brzydzę 
się szczególnie rąk. Nienawidzę powitań, uścisków dłoni, poklepywań i innych form 
grzecznościowych, które ponoć wynikają z ogłady ale nie służą niczemu poza naruszaniem 
przestrzeni drugiego człowieka. 
Dlatego staram się trzymać z daleka i zawsze dokładnie wycieram ręce. Rękawiczki, 
też są dobrym rozwiązaniem dopóki ktoś nie trzyma mojej dłoni w swojej zbyt długo. 
Wtedy czuję ciepło jego ciała i zbiera mi się na wymioty. 
Bóg, o ile istnieje, wymyślił starość, żeby ukarać ludzi za ich życie. 
Mój ojciec ma straszną starość. Pilnuję, żeby Thanatos nie zabrał go zbyt szybko ... więc 
wyrozumiały Thanatos czeka. 
Desdemona zajęta jest jak zwykle jedynie sobą ... Nie ma czasu dla tatusia. 
Matka umarła jakiś czas temu ... 
Tatuś zdany jest więc tylko na mnie a nic gorszego nie mogło mu się przytrafić. 
„Zostaliśmy sami, tato - tylko ty i ja - twój psi syn. Zaopiekuję się tobą tak, 
jak ty opiekowałeś się mną ... " 

Prędzej czy później zaopiekuję się wami wszystkimi. 
Będziecie zdani tylko na mnie. A nic gorszego nie może wam się przytrafić. 



Jestem kanalią. 
Jestem sam. 

RIGO 

Zawsze byłem. Nikt i nic nie wytrzymywało ze mną długo. Nawet pies 
ode mnie uciekł. Nie lubił mnie jeszcze bardziej niż ja jego. 
Noszę dobre, stare nazwisko, które otwiera mi wszystkie drzwi. 
No, prawie wszystkie. 
Lubię małe, metalowe przedmioty bez połysku. 
Oczyszczam swoje serce z uczuć nieistotnych. 
Nie zapamiętuję pierdół. 
Sram regularnie i zawsze o tej samej porze. 
Nie mam tzw. przyjaciół a na piwo chodzę z tym, z kim powinienem. 
Dużo palę, bo tak mi się podoba i nie znoszę gadania, że to szkodliwe. Wszystko, 
co człowiek robi jest szkodliwe; albo dla niego samego albo dla innych, 
więc po co pierdolić o tym w nieskończoność. 
Nie marnuję energii na rzeczy nieważne i wszystko, co robię, robię dla siebie. 
Drażnią mnie wszelkie wspólnoty. Pary. Związki zawodowe - małżeńskie -
międzyludzkie. 

Drażni mnie banał relacji i to, że do życia człowiekowi niezbędny jest drugi człowiek. 
Jestem kanalią. 
Jestem sam. 
- Nie wiem, czy istnieje coś takiego jak dusza.Jeżeli istnieje, to moja składa się 
z systemu piwnic, w których nikt nie chce trzymać weków. 
- Nie wiem, czy istnieje coś takiego jak Bóg. Jeżeli istnieje, to nieładnie z jego strony. 
- Wiem, że istnieje piekło i wcale nie trzeba umrzeć, żeby się w nim znaleźć. 
Jestem kanalią. 
Jestem sam. 
Od jakiegoś czasu patrzę na Desdemonę. Widziałem jąjui wcześniej ale zobaczyłam 
dopiero niedawno - kiedy ON: wielki Otello dostrzegł ją i wyróżnił swoją miłością. 
On - kolos - symbol- mędrzec, z którego nawet ja nie miałem odwagi 
się śmiać - zakochał się jak każdy. 
Wenecja może tego nie przeżyć . 
Nie ma człowieka, który nie pochylałby się przed nim z szacunkiem. 
Nie ma zasługi, której nie można by mu przypisać. 
Otello jest wielki i, choć jestem kanalią, mój podziw dla niego był bezgraniczny. 
A teraz ... Otello zakochany. DOTYKALNY. NARUSZALNY. LUDZKI. ... Słaby ... 
Jak mógł tak bardzo mnie zawieść? 
Patrzę więc, na kobietę, która sprawiła, ie mędrzec zgłupiał i myślę sobie ... czemu nie? 
Zaczynam się z nim porównywać ... Staję się jego rywalem ... staję się zagrożeniem. 
Tak, Desdemona warta jest każdego grzechu. 

Patrzę na ciebie, Desdemono. Czekam chwili, kiedy i ty mnie zobaczysz. Może ja też 
jestem zdolny do miłości? Tylko ty możesz mnie o tym przekonać ... 

Jestem kanalią - i tak już zoscanie 
Jestem sam - dopóki cię nie zdobędę. 

ILIA 
.Jesteśmy z ciebie zadowoleni" - mówił mój ojciec. I faktycznie byli. Zadowolenie co 
stan, w który wprawiałam wszystko i wszystkich dopóki nie pojawił się ON. 
ON - mój IAGO. 
Blady, z krzywym nosem i oczami żydowskiego dziecka jak z książek o Holokauście. 
Najpiękniejszy człowiek na świecie. Mój ukochany. 
Uwielbiałam jego głos, to jak się zmieniał, żeby na końcu wypowiedzi przerodzić 
się w wybuch śmiechu. 
Uwielbiałam jego smutek, do którego nie miałam dostępu. 
Uwielbiałam jego ręce, kiedy spokojnymi ruchami kreśliły w powietrzu myśli. 
Uwielbiałam jego mądrą głowę, pełną pomysłów i obrazów, które potem trzeba było 
nakreślić rękami w powietrzu . 
Uwielbiałam rytm jego kroków na schodach. I kiedy wchodził do domu wnosząc 
ze sobą wszystkie zapachy świata. 
Uwielbiałam przenikliwość, z jaką patrzył na ludzi i wynikającą z niej trafność sądu . 
Uwielbiałam jego archaiczność: honor, zuchwałość, prawość, prostotę. 
Uwielbiałam to, że zawsze wiedział, kiedy milczeć a kiedy mówić. A kiedy mówił, było 
to zawsze prawdą. 
Uwielbiałam jego sarkazm - jedyną broń,jakiej używał do walki z rzeczywistością. 
Uwielbiałam jego czułość. Tak oczywistą i zwyczajną, że nie wiem, jak kiedyś mogłam 
bez niej żyć. 
Uwielbiałam wszystko, co ma z nim związek. 
ON - mój IAGO. 
Nasza historia nie zaczęła się od ekscytującego ciągu zdarzeń .nie z tej ziemi". 
Nagle spostrzegliśmy, że się kochamy i, że ten fakt jest oczywisty ... bo przecież 
kochamy się od zawsze. Od stworzenia świata. Ale był jeszcze Cassio. Prosty. Jasny. 
Johny Bravo. Hej, ho i świat się śmieje! Wieczna zabawa! Szał że łoł. Stanowili 
przedziwną parę - król lew i Józef K. Cassio był jedynym człowiekiem, jakiego I ago 
kochał. Poza mną, oczywiście. Znikał z nim często a kiedy wracał jego oczy świeciły się 
łobuzersko. Kiedyś, po powrocie z takiego ich wspólnego wypadu, lago powiedział, że 
Cassio i ja jesteśmy jedynym sensem jego życia. 
„Cassio i ja" ... 
Wcześniej nie wierzyłam w piekło. W diabła tym bardziej. Uważałam, że ludzie pieprzą 
o źle osobowym, żeby usprawiedliwić własną podłość.Teraz wierzę we wszystko. 
A istnienie szatana jest jedynym usprawiedliwieniem, jakie mam. Nad ranem, kiedy 
imprC't.a weselna dobiegała końca, poszłam do łóżka z najlepszym przyjacielem mojego 
męża. Potem tegoż przyjaciela wyrzuciłam za drzwi i próbowałam doprowadzić do ładu 
swoją ślubną suknię. Kiedy lago wszedł do pokoju wiedział od razu, co się stało. Nie 
wiedział tylko z kim. Na weselu byli wszyscy, których znał ... to mógł być każdy. Dlatego 
od tamtej chwili zaczął nienawidzić wszystkich i przestał patrzeć ludziom w oczy. 
W ciągu paru chwil zniszczyłan1 w moim ukochanym wszystko, co tak uwielbiałam. 
Nie zapalają się już w nim żadne światła a ręce przestały kreślić myśli w powietrzu. 
Jeszcze tylko z Cassiem potrafi wydobyć z siebie dźwięk, który przypomina jego dawny 
śmiech. Tylko Cassio u jego boku sprawia, ie jest podobny do człowieka jakim był. 
ON - mój JAGO. 
Mam na imię Emilia. 
Moim mężem jest lago . Najwspanialszy człowiek na świecie . 
Najlepszym przyjacielem mojego męża jest Cassio. 
Mój mąż kiedyś powiedział, że Cassio i ja jesteśmy jedynym sensem jego życia. 

l 



E LLO 
Już jako bardzo młody człowiek dostrzegłem jak upadają obyczaje mego narodu, 
jak jego duch karleje i kurczy się ustępując miejsca żądzy bogactwa, rozpuście 
i okrucieństwu. Pogarda i cynizm zastąpiły dawną wiarę. Moje oczy ranił wszechobecny 
zbytek i brak umiaru, moje sny wypełnione były wizjami zniszczenia, wojen, 
grabieży - bez honoru, bez męstwa. 
Czułem coraz dotkliwszy ból z powodu tego upadku i coraz większą potrzebę działania. 
W końcu nadszedł mój czas. 
Moje prawdziwe imię zatarły lata i powołanie. Zrozumiałem, że urodziłem się po to 
by strzec słabych, walczyć i zmieniać świat zgodnie z moją wolą i sumieniem. Ciężar 
tej odpowiedzialności przygniótł mnie do ziemi i uczynił samotnym. 
W nagrodę było mi dane widzieć, jak dzięki mnie, świat się zmienia na lepsze. 
To potrafi wypaczyć człowieka a jego serce napełnić pychą. Dlatego, kiedy poczułem, 
że wynoszę się nad innych, postanowiłem odsunąć się od spraw publicznych. 
Byłem zmęczony. 

Zrozumiałem, że jestem stary. I że nie mam nic poza sławą i szacunkiem narodu, 
któremu poświęciłem życie. Zrozumiałem, że tak naprawdę jestem sam. 
A wtedy zdarzył się cud - Bóg postawił na mojej drodze Desdemonę. 
Miłość i strach to jedyne uczucia niezależne od człowieka.Jedyne uczucia czyste. 
Strach poznałem już jako bardzo młody człowiek. Miłość dopiero teraz, 
kiedy wydawało mi się, że moje dni dobiegają końca. 
Desdemona jest san1ą radością. 
Nie ma w niej zepsucia ani pychy. 
Jest delikatna i świeża jak powietrze świtu a jej śmiech 
jest najpiękniejszym dżwiękiem,jaki znam. 
Desdemona sprawia, że ubywa mi lat. Moje plecy prostują się a serce śpiewa z radości. 
Desdemona nauczyła mnie wielu rzeczy: 
patrzenia na chmury 
cieszenia się 
rysowania po zaparowanej szybie 
jedzenia słodyczy 
nieliczenia czasu 
leżenia w łóżku i obserwowania pęknięć na ścianie 
rozmów o sprawach nieważnych 
plucia na odległość 
kochania się przy zapalonym świetle 
wydawania pieniędzy w sposób, który sprawia radość 
obserwowania zjawisk, które dotąd uważałem za banalne 
śmiania się z różnych nakryć głowy 
pokazywania języka 
Desdemona pokazała mi świat, o którego istnieniu nie miałem pojęcia. 
Dała mi nowe życie. Dała mi młodość.Ja przecież tak naprawdę nigdy nie byłem młody. 
Dopiero teraz. Przy niej. 

Do tej pory jedynym moim źródłem wiedzy o kobietach byłą Księga: 
Teraz, kiedy chcę się czegoś dowiedzieć o świecie patrzę na Desdemonę. 
Teraz ona jest moją Księgą ... Biblią człowieka szczęśliwego. 

Zaprawdę, Bóg jest wzniosły i wielki! 



GO 

Człowiek to coś, co zostało zawieszone pomiędzy niebem a piekłem. 
Samotność owego miejsca jest tak straszna, że prędzej czy później dokonujemy 
wyboru pomiędzy jednym a drugim. 
\Vybór nie zawsze jest świadomy, za to zawsze jest nieodwracalny. 
Nie ma czynów trochę złych albo nie do końca dobrych. 
Jest tylko zło i dobro. 
Światło i ciemność. 
Bez okoliczności łagodzących ani polubownych rozwiązań. 

Wolna wola to największa ściema, jaką Bóg albo inny palant zafundował 
człowiekowi. 

Mam na imię lago. l jestem człowiekiem. Do niedawna byłem nawet mężczyzną. 
Mam żonę Emilię, którą kocham bardziej niż potrafię znieść. 
Mam przyjaciela Cassia, dla którego gotów jestem zrobić wszystko. 
Służę staremu wodzowi, który nazywa się Otello i jest wielkim człowiekiem. Mój 
podziw dla niego jest bezgraniczny. 

Jestem kimś, kto zawsze mógł patrzeć ludziom prosto w oczy. 
Jestem kimś, kto nigdy nie skłamał. 
Jestem kimś, kto nigdy nie musiał się wstydzić. 
Jestem kimś, kto nigdy nikogo nie oszukał. Nie zdradził. Nie wykorzystał . 
Nie poniżył. 
Czy to znaczy, że jestem głupcem? 

Jestem kimś, kto został zawieszony pomiędzy niebem i piekłem. 
l będzie musiał dokonać wyboru. 

' Ass10 
Świat wcale nie jest raki skomplikowany. Składa się z rzeczy ważnych i gówno wartych. 
Z mężczyzn i dupków. Z kobiet, które niczym specjalnym się od siebie nie różnią; no, 
może z wyjątkiem ... no wiadomo. 
Nie lubię sobie komplikować życia. Nie miewam depresji, kryzysów wiary i wątpliwości. 
Lubię siebie. Choć się nie przeceniam. Noblistą raczej nie zostanę. Mistrzem 
szachowym również. I chuj. I tak wszystko, czego nie wiem, wie lago i w razie czego mi 
powie . Zawsze tak było. 
lago. lago był zawsze . lago jest wszystkim rym, co we mnie najlepsze. 
Choć biegam szybciej niż on. Mam więcej szczęścia niż on. Więcej kobiet. \<Vięcej 
zwycięstw: małych, dużych, każdych. 
Na podwórku zawsze tłukłem się za niego i łamałem serca pizdom, które go nie chciały. 
Za niego spuszczałem wpierdol karkom ze starszych klas. Spłacałem jego długi. Brałem 
na siebie jego winy i obrywałem za to od matki. Raz skatowałem psa sąsiadów, 
bo skurwiel ugryzł go w łydkę. 
Ludzie kochają takich jak ja. lago powiedział mi kiedyś, że to dlatego, że świecę własnym 
światłem a większość populacji pobłyskuje tylko światłem odbitym. 
Może dlatego zawsze wszystko mi się udaje. 
No, prawie zawsze. 
Prawie WSZ\'Stko. 
Jakiś czas t~mu w jego życiu pojawiła się ona. Emilia (co za głupie imię? Jak nazwa 
środka na mole). lago popełnił błąd. Zakochał się. Spsiał. Próbowałem naprawić 
ren błąd. Przecież zawsze naprawiałem jego błędy. Emilia była dokładnie taka 
jak przewidziałem, nawet nie musiałem się specjalnie wysilać. Dala mi dupy chętnie 
i bez ceregieli parę godzin po tym jak ze łzami w oczach ślubowała mu „miłość, wierność 
i uczciwość małżeńską i że go nie opuści aż do śmierci". Potem z takimi samymi łzami 
w oczach włożyła majtki i wyrzuciła mnie z apartamentu nowożericów. \Viem, że mu 
nie powiedziała. Ja tego też nie zrobiłem. Jak ostatni chuj. Nie przyznałem się ... 
A przecież po to to wszystko było, żeby mu uświadomić, żeby zrozumiał 
że ona jest nic niewarta 
że może ją mieć każdy 
że to tylko kobieta 
że niczym się nie różni od innych 
że na niego nie zasługuje 
że się pomylił 
Ale dopiero po ws-qstkim zadałem sobie pytanie, co będzie, jeśli ona jest dla niego 
ważniejsza niż ja?„. i to mnie a nie ją usunie ze swojego życia? Wtedy, wczesnym 
rankiem, w korytarzu hotelowym uświadomiłem sobie, że jedyne czego naprawdę 
się boję to utraty jego przyjaźni. 
Od tamtego czasu ciągle wpatruję się w jego twarz, szukając w niej swojej winy. Czekam 
na chwilę, kiedy ro do niego dotrze. 
Pozornie nic się nie zmieniło. 
Czasem mam tylko wrażenie, że on już nie sypia ... i patrzy na świat jak przez warstwę 
EOpiołu. 
Zyję jak z wyrokiem. 
I muszę z rym żyć . 
I pójdę za to do piekła. A ja wierzę w piekło. 
Uważaj, patrzę na ciebie Emilio. I zrobię z tobą to, co z psem sąsiadów, jeżeli kiedyś 
przyjdzie ci chęć na zwierzenia. Ty to wiesz, prawda? 
Emilia jest żoną I agona.Ja - Michał Cassio jestem jego najlepszym przyjacielem. 
Zdradziliśmy go we dwójkę i on kiedyś to zrozumie. 



I ANKA 

Ile mam lat? Około 40 - u, a może .pomiędzy 40 a 50" ... kogo to obchodzi? 

Nie chciałam pracować w ł aźni. 
Pierwszy dzień był bardzo ciężki. \.Yszystkie dni były ciężkie, ale potem przywykłam. 
Od gorąca i pary ciągle puszczała mi się krew z nosa, ale panom to nie przeszkadzało. 
Używali mnie do wszystkiego: od szorowania im ciał, masowania, polewania aż do 
rozpusty - czasem robili mi rakie rzeczy, że ... 
Przywykłan1 . Nauczyłam się wyfruwać z mojego ciała gdzieś daleko, za Cypr. .. 
wracałam kiedy mężczyzna był już zaspokojony. Może właśnie dlatego, mówili 
przy mnie o wszystkim. 

Ludzie mówią, że to najstarsza łaźnia na Cyprze . Na Cyprze jest wiele łaźni, niektóre 
o wiele piękniejsze niż ta. Ale do tej przychodzą wszyscy prawdziwi Cypryjczycy, 
bo jest . stara jak sam Cypr i ich przodkowie też tu przychodzili". Ja też już chyba 
jestem stara. Ale co to ma za znaczenie? 
Mam wrażenie, że moje ciało zaczyna rozpuszczać się od ciągłej wilgoci. 

Nie chodzę juź do kościoła. Bóg mnie za to ukarze. Tylko co jeszc-.ie może mi zrobić' 

Od niedawna przychodzi tu Montano - namiestnik Cypru. Oglądanie gołego 
namiestnika jest przykre. Namiestnik zawsze powinien być ubrany ... bogato, pięknie 
ubrany. Ten namiestnik to miły chłopiec. Przypomina mi oskubanego indyka ... 
oskubanego, dużego indyka. Mówią, że jest dobry. Nie wiem, może. Pierwszy raz zadał 
się ze mną w trakcie kąpieli ... był żylasty i trochę niezdarny. Potem cały czas się 
do mnie uśmiechał. Zauważyłam, że ma ładne, smutne oczy. Później już nikomu 
innemu nie było wolno mnie używać i tylko jego mogłam myć . Zaczął mnie też 
wzywać do swojego domu , kiedy nie chciało mu się przyjść do łaźni. 
Kiedy pierwszy raz tam weszłam - zsikałam się z wrażenia. Pan namiestnik śmiał się 
ze mnie i kazał mi po sobie posprzątać. 

Montano lubi mnie przebierać. Lubi patrzeć, jak tańczę i nie przeszkadza mu, 
że ślizgam się na mokrych kafelkach. Daje mi mnóstwo rzeczy i zachwyca się 
wszystkim, co robię. ,Jesteś moją perlą" mówi ... ale ja nigdy nie widziałam perły. 

Przestałam liczyć czas. Mam wrażenie, że jestem tu od zawsze. 
Nie jestem ani szczęśliwa ani nieszczęśliwa, choć może teraz więcej się śmieję . 
Nie przeszkadza mi już gorąca woda i para. 
Przyzwyczaiłam się do lepszego jedzenia i drogich kremów. 
W czasie bankietów i przyjęć jestem „osobą towarzyszącą" pana namiestnika. „Osoba 
towarzysząca" - nikt wcześniej tak ładnie mnie nie nazwał. 
Jestem jak woda. 

Panie namiestniku, nie potrafię poczuć do pana nic poza wdzięcznością. Moje serce 
czeka na NIEGO i kiedy ON się wreszcie zjawi, zacznę śpiewać i tańczyć naprawdę . 
Nie wybaczy mi pan, wiem. Ale pańskie wybaczenie nic mnie nie będzie obchodziło. 
Jest pan rylko kamieniem na mojej drodze ... jak każdy mężczyzna, przez którego 
muszę przejść, by odnaleźć TEGO JEDYNEGO. 

N TAN O 
Jestem po prostu fantastyczny. Naprawdę. 
Gdybym był kobietą, zwariowałbym na swoim punkcie. Kobiety niestety nie są dzisiaj 
zbyt bystre i tracą głowę dla byle kogo. Ale nie zrażam się. 
Jestem pozytywnie nastawiony do życia i staram się cieszyć tym, co jest. 
A j est wiele wspaniałych rzeczy. 

Jest Cypr. Zapach wiatru, który budzi mnie co rano ... Ciepła, kamienista ziemia w kolorze 
miodu ... Morze, które znam i rozumiem ... nieraz rozmawiamy ze sobą jak starzy 
przyjaciele. 
Swój dom kazałem zbudować na brzegu, na wysokiej skale. Od południowej strony na jego 
ścianach wygrzewają się małe, nakrapiane jaszczurki. 
Kochan1 Cypr. I kocham mój dorn. Te jaszczurki też kocham, co nie świadczy o mnie 
najlepiej ... no dobrze, jestem romantyczny. 

Jest Bianka. I jej brzuch. Najpiękniejszy brwch,jaki kiedykolwiek widziałem. Rany 
Boskie, jaki ona ma brzuch! \.Yszystko ma wspaniałe ale brzuch jest wyjątkowy. Uwielbiam 
jej śmiech, którym wypełnia mój dom. Zapach jej rąk, kiedy głaszcze mnie po włosach ... 
jak mama. Kiedy ją znalazłem w jednej z miejskich łaźni, nie potrafiła nic poza 
nacieraniem klientom pleców. Była jak dzika perła . Ukształtowałem ją tak jak chciałem 
i teraz jest tylko moja. Nawet jej myśli należą do mnie. 
Kocham ją. Chyba. A już na pewno kocham jej brzuch. Ma szczęście, że na mnie trafiła. 

Jest mój urząd. Urząd namiestnika Cypru. To bardzo ważna funkcja, bo daje mi władzę 
nad moją wyspą i pozwala chronić ją przed ignorancją tych z lądu. Dlatego nie lubię 
jeździć do Wenecji. Oni nic nie wiedzą o Cyprze a próbują się wtrącać. Od lat próbuję ich 
trzymać z daleka, tak jak wcześniej robił to mój ojciec i dziadek i dziadek mojego dziadka. 
Znam tu każdy kamień i każdą twarz. To moja ziemia! I nikomu nie damjej skrzywdzić. 
Być namiestnikiem Cypru znaczy dla mnie więcej niż być królem świata. 
Wzruszyłem się ... ro pewnie dlatego, że jestem taki romantyczny. 

Żyjemy w burzliwych czasach. I choćbym nie wiem, co robił, nie mogę zapomnieć, 
że dookoła mojej wyspy jest świat, który w każdej chwili może mnie ugryźć w dupę . 
\Vielka polityka. Wielkie wojny. Wielkie pieniądze. 
Kurwa jego mać jebana w dupę chuj boję się. 
Ale od jakiegoś czasu mój strach rośnie i sprawia, że nie mogę spać . 
Boję się, że tu przypłyną - jedni albo drudzy. Podbiją. Zdobędą. I zostaną. 
Boję się, że nas zrewolucjonizują i usprawnią. Tak, że stracimy własną ro7,samość. 
Boję się, że zniszczą moją wyspę w imię postępu i wielkiej polityki. 
Boję się zmian . Bo możemy już się z nich nie podnieść . 

Stałem się nerwowy. 
Wieczorem trzęsą mi się ręce. No i te kłopoty ze snem. 
Jeżdżę ciągle do \Venecji żeby pilnować naszych spraw ale nie wiem czy to coś da. Patrzą 
tam na mnie jak na prowincjusza i nikt nie traktuje mnie poważnie . 

Ale dam radę . Jestem w końcu fantastyczny, nie? 

Nie lekceważcie mnie. Nawet w najłagodniejszym człowieku tkwi bestia, która wyrwie 
wam serce, jeśli zabierzecie jej to, co kocha. 


