Audiodeskrypcja okładki dla osób niewidomych
Na pierwszym planie widzimy leżącą na boku ludzką postać kobiety kitsune lisa z japońskiej mitologii. Jej twarz, ludzka, ale z lisimi uszami - brunatnymi,
z białymi końcówkami, skierowana jest w stronę widza, na którego spogląda
zalotnie żółtymi oczyma o pionowych śrenicach. Usta ma pomalowane
czerwoną szminką. Jej dłonie zakończone są długimi, ostro zakończonymi
paznokciami, pomalowanymi również na czerwono. Palce prawej dłoni zapląta
między brunatnymi, długimi włosami, spływającymi na podłogę. Lewa dłoń
przeciąga po udzie. Ma na sobie czerwoną yukatę, rozchyloną u góry, przez
co widać jej ramiona oraz wydatny dekolt. Jej stój przepasany jest turkusowym
obi - japońskim pasem do kimona. Z dołu jej pleców wystaje długi ogon
w kolorystyce intentycznej, co uszy.
W górnej części okładki, pośrodku, znajduje się tytuł czasopisma „Magazyn
Biały Kruk”, ISSN 2544-6304 oraz numer 21 sierpień - wrzesień 2022. Tuż pod
nim znajduje się wyrażenie, pisane dużymi literami “Erotyka w Fantastyce”.
W lewym rogu mieści się lista utworów. Lista znajduje się w spisie treści na
następnej stronie.
W lewym dolnym rogu figuruje logo wydawcy z nazwą w kolorze czarnym
z białym konturem. Koło w kolorze niebieskiego, rozgwieżdżonego nieba,
z białym krukiem pośrodku i czerwonym zarysem księżyca. Pod logo widnieje
napis Klub Miłośników Fantastyki Biały Kruk.
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Na początek warto przypomnieć, że numer Erotyka w Fantastyce
(nieformalnie nazywanym przez nas Erotycznym Sernikiem, ale dlaczego,
to dowiecie się z dwóch opowiadań) miał być żartem na pierwszego
kwietnia. Jednak po tygodniu, widząc Wasze pozytywne reakcje na pomysł
numeru erotycznego, przyznaliśmy się do psoty i zapytaliśmy na poważnie.
Zadecydowaliście, że ten numer miał stać się faktem.
Podeszliśmy również do tematyki na tyle poważnie, na ile mogliśmy.
Szczególnie dużą uwagę skupiliśmy na doborze tekstów, ponieważ
od początku chcieliśmy, by opublikowane opowiadania niosły ze sobą wysoki
poziom literacki. Tak, wiem. Brzmi mocno górnolotnie, jak na małe czasopismo
fanowskie wydające fantastykę. Pamiętajmy jednak, że słowo „erotyka”
często kojarzy się ze stosunkiem lub porno, a nie z intymnym połączeniem
dwóch osób w miłosnym rytuale. Bo erotyka to nie tylko seks. To spojrzenia,
zapach, dotyk, głos, widok nagiego partnera, uczucia. Intymność połączona
z miłością jest czymś więcej, jest czymś pięknym. I to również chcieliśmy pokazać
w publikowanych opowiadaniach.
Należy Wam się również krótkie wyjaśnienie. Zapewne zauważyliście,
że ten numer jest podpisany jako dwudziesty pierwszy, a nie drugi specjalny.
Musieliśmy zastosować taki zabieg, by wrócić do rytmu. Poprzedni numer
specjalny w tym roku, zupełnie nieplanowany sprawił, że nam się wszystko
pomieszało i musieliśmy przywrócić porządek. Dlatego potrzebne były pewne
przesunięcia. Jednakże to nadal na swój sposób jest dla nas numer specjalny,
bo to w końcu Wy wybraliście jego temat, drodzy czytelnicy.
A w środku dwudziestego pierwszego numeru „Białego Kruka”
znajdziecie osiem opowiadań, po których zrobi Wam się ciepło na sercu.
Dwa drabble z konkursu, który zorganizowaliśmy wraz z Krzysztofem Piersą,
autorem książki Camgirl. Polecamy również artykuł Wiktorii Szydłowskiej –
Potworne zauroczenie.
Chcielibyśmy podziękować Agnieszce “Wiedźmie” Matyśniak za stworzenie
pasjonującej ilustracji na okładkę.

W imieniu redakcji „Białego Kruka” życzę Wam miłej lektury!
Redaktor Naczelny
Grzegorz Czapski
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Potworne zauroczenie
Wiktoria Szydłowska
Baśń o Pięknej i Bestii. Romanse z wampirami w roli głównej. Komiksowa
relacja symbionta Venoma i Eddiego Brocka. Film Kształt wody otrzymujący
statuetkę Oscara.
W kulturze niemal od zawsze obecny był motyw relacji romantycznej
lub erotycznej człowieka i fantastycznej istoty. Co jednak sprawia, że potwory
są tak pociągające? Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie.
Romans z potworem wygrywa Oscara
Kształt wody (The Shape of Water) to film z 2017 roku w reżyserii Guillerma
del Toro. Jego fabuła to taka współczesna baśń. Historia toczy się w Ameryce
w latach 60., na tle wydarzeń zimnej wojny. Główna bohaterka – samotna,
niema Eliza – pracuje jako sprzątaczka w ukrytym, ściśle strzeżonym laboratorium
rządowym. Prowadzi całkiem zwyczajne, nieco życie, ale wszystko się zmienia,
gdy ona i jej współpracowniczka Zelda odkrywają przedmiot pewnego tajnego
eksperymentu. Mianowicie do laboratorium zostaje przywiezione tajemnicze
stworzenie. Jest nim humanoidalny płaz schwytany w Ameryce Południowej.
Eliza potajemnie się z nim zaprzyjaźnia, a z biegiem czasu ich relacja ewoluuje
w romans. Gdy bohaterowie dowiadują się, że wojskowi chcą uśmiercić istotę
w celu dalszych badań, Eliza wraz z pomocą swojego sąsiada Gilesa pomaga
kochankowi w ucieczce.
Okazało się, że film skoncentrowany na relacji seksualnej między płazem
a ludzką kobietą wywołał spore zamieszanie, a zarazem przyniósł zyski
producentom zabawek erotycznych. Kształt wody poruszył opinię publiczną
i uświadomił niektórym, że potwory potrafią być pociągające. Dodatkowo
historia ta kwestionuje inną współczesną normę społeczną osadzoną w typowej
narracji romantycznej o potworach: ideę, że kobiety nie są agentami własnego
pożądania seksualnego.
Zazwyczaj takie opowieści służyły jako ostrzeżenie dla młodych dziewcząt
zagrożonych własną kruchą seksualnością i drapieżnością mężczyzn.
3

Potworne zauroczenie
Piękna i Bestia, Księżniczka i Żaba czy Czerwony Kapturek to historie, w których
bohaterka musi albo „uzdrowić” potwora własną miłością i cierpliwością,
albo ostatecznie go zgładzić.
Kształt wody z kolei odwraca to wszystko do góry nogami – nie dość, że daje
swojej bohaterce dużo więcej kontroli w tej relacji, to dodatkowo dopuszcza
do głosu osoby z marginesu społeczeństwa. Jako że protagonistka jest niema,
najwięcej wypowiedzi pochodzi od czarnoskórej kobiety i siedzącego w szafie
geja. W końcu ogólne przesłanie Kształtu wody dotyczące inkluzywności
i dehumanizacji przyniosło mu cztery Oscary. Jednak co najciekawsze,
seans ten uświadomił ogół, że istnieją ludzie, którzy dużo częściej szukać będą
bestii, a nie pięknej.
Kilka mądrych słów
Słowem, którym możemy określić seksualny pociąg do fantastycznych
stworzeń, jest teratofilia. Termin pochodzi od starożytnych greckich słów teras
i philia oznaczających kolejno potwora i miłość. Ponadto słowo terato, wywodzące
się od teras, odnosi się do wad wrodzonych i innych nieprawidłowości fizycznych.
Teratofilia to parafilia, a pociąg do osób po amputacji (akrotomofilia) oraz
do blizn (stygmatofilia) często klasyfikowane są jako rodzaje teratofilii. Chociaż
termin ten jest używany w szczególności do określenia pociągu seksualnego
do potworów, może być również używany ogólniej do opisania pociągu
do osób z niepełnosprawnościami lub „potwornie wyglądających”. Mimo
iż jest klasyfikowana jako parafilia, niektórzy ludzie sugerują, że ta klasyfikacja
jest niesprawiedliwa. Zamiast postrzegać tak ukierunkowany pociąg jako
dziwactwo, obrońcy teratofilii uważają, że pozwala on ludziom dostrzegać
piękno wykraczające poza standardy społeczne.
Poza tym jest to całkiem nieszkodliwy stan, gdyż zazwyczaj nie wychodzi
poza strefę fantazji. Warto tu zaznaczyć, że teratofilia nie ma nic wspólnego
z zoofilią czy innymi tego typu niekonsensualnymi praktykami. Satysfakcję
seksualną można osiągnąć na przykład przy pomocy specjalnych zabawek
erotycznych. A popyt na takowe stale wzrasta. Wszystko dzięki takim filmom,
jak wspomniany Kształt wody, To czy Venom, które nieco otworzyły ogół
społeczeństwa na tego typu pociąg.
Teratofilia stała się bardziej popularna, ponieważ społeczeństwo stworzyło
więcej sposobów dzielenia się nią. Od ustnego mitu i wczesnej literatury po
przymilających się internautów – nie wygląda na to, żeby teratofile gdziekolwiek
się wybierali, zwłaszcza, gdy film z atrakcyjnym dla nich motywem został
nagrodzony Oscarem.
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Dlaczego kochamy potwory?
Teraz zadajmy sobie pytanie – co jest takiego pociągającego w potworności?
Okazuje się, że odpowiedź jest złożona.
Po pierwsze jest to pewnego rodzaju bunt wobec sztywnych kanonów
piękna. Potwory są seksowne, gdyż wymykają się sztywnym ramom tego,
co powszechnie uważane za atrakcyjne, piękne, pociągające. Intrygują,
bo ich wygląd znacząco różni się od tego, co „powinno” nas pociągać. Ponadto
często posiadają cechy ludzkiej anatomii, które w powszechnym mniemaniu są
nieatrakcyjne, mimo że naturalne. Gęste owłosienie u wilkołaków czy oślizgłe
ciało potwora z Laguny nie odrzuca, chociaż zdecydowanie nie wpisuje się
w obowiązujące kanony piękna. Ponadto Teratofilia może być sposobem
na zbadanie pociągu seksualnego do czegoś, co wykracza poza tradycyjne,
mainstreamowe, podporządkowane panującej modzie przedstawienia.
Po drugie tego typu historie bardzo popularne są wśród grup społecznych,
które doświadczają dyskryminacji i żyją na marginesie. Dlatego romanse
z potworami przypadają do gustu najczęściej kobietom, osobom LGBTQ+
czy osobom z niepełnosprawnościami. Jeśli ktoś kiedykolwiek poczuł się inny,
niedopasowany do reszty, łatwiej mu będzie odnaleźć się w inności w sztuce.
Outsiderzy będą w stanie utożsamić się z przeżyciami kogoś, kogo społeczeństwo
odrzuca ze względu na „potworność”.
Potrzeba akceptacji tego, kim się jest, łączy inność z potwornością. Gdy sami
wyróżniamy się z tłumu, naturalnie ciągnie nas do tych, którzy również nie
wpisują się w społeczne normy. Znajdujemy komfort w uświadomieniu sobie,
że paradoksalnie nie jesteśmy sami uczuciu odosobnienia.
Wypowiedź reżysera Kształtu wody zdaje się potwierdzać tę teorię.
Guillermo del Toro wyznał, że jego wczesna, niemal erotyczna obsesja na
punkcie potworów, w pewnym stopniu wynikała z jego poczucia odosobnienia
jako imigranta.
Ponadto takie historie łamią tabu. Właściwie to zawsze łamały.
Przykładowo opowieści o wilkołakach i wampirach często podszyte są
homoseksualnym podtekstem. Samo wilkołactwo można odczytywać jako
metaforę rozprzestrzeniających się chorób wenerycznych. Romanse ludzi
z potworami przedstawiają część ludzkiej seksualności, która mimo że jest
normalna i naturalna, z jakiegoś powodu została wyparta lub naznaczona
mianem perwersji czy dewiacji. Łamanie tabu czy przekraczanie granic tego,
„co wypada”, jest zdecydowanie pociągające.
Dlatego czasem romanse z potworami w roli głównej oddają kontrolę
swoim bohaterkom. Kobieca seksualność wepchnięta jest zazwyczaj w ciasne,
surowe ramy, a takie historie pozwalają jej rozwinąć skrzydła. Ponadto można
stwierdzić, że potwory mogą funkcjonować jako fantazja eskapistyczna dla
5
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niektórych kobiet, ponieważ potwór jest w stanie uosabiać męskie atrybuty bez
przedstawiania się jako człowiek-mężczyzna. W tym przypadku męskość może
przypominać o traumie albo o sztywnej patriarchalnej dynamice w relacjach
damsko-męskich.
W filmie del Toro dynamika między bohaterami została odwrócona –
to protagonistka ma więcej kontroli, uwodzi bezbronnego stwora, zagubionego
w świecie, w którym niespodziewanie się znalazł. Ponadto w przeciwieństwie
do bohaterek z Pięknej i Bestii czy Księżniczki i Żaby, Eliza nie musi okiełznać
swojego kochanka, a potwór nie jest zmuszony do zrzucenia swojej groteskowej
powierzchowności, aby dostosować się do bardziej akceptowalnej ludzkiej
postaci. Wręcz przeciwnie – to on symbolicznie przekształca jej odmienność
(bliznę na szyi) w moc.
Potworne romanse kwestionują surowe normy seksualne i naświetlają
istnienie nietradycyjnych form seksualności, z którymi walczymy. Zanim
zapanuje całkowita akceptacja szerokiego spektrum seksualności, minie jeszcze
sporo czasu, ale kto wie, może właśnie takie opowieści przyczynią się do
poprawy tego stanu.
Dodatkowo tym, co może przyciągać do opowieści o seksownych potworach,
jest czysta fikcyjność i niedostępność takiego rodzaju relacji. Większość
podobnych fantazji pozostaje w strefie… no cóż, fantazji, jest głównie
bezpiecznym, eskapistycznym marzeniem. Seksualną satysfakcję można
osiągnąć poprzez czytanie erotyki z gatunku fantasy, oglądanie zdjęć potworów
w internecie lub nawiązywanie relacji seksualnych z ludźmi, którzy mogą nie
pasować do społecznych standardów piękna. Pełna kontrola nad fantazjami jest
szczególnie pociągająca dla osób, którym z różnych powodów została odebrana
ta dotycząca ich seksualności.
Taką fantazją jest właśnie film Guillerma del Toro. Historia opowiedziana
w Kształcie wody nie tylko pokazuje, że można pokochać to, co „potworne”,
ale mówi również o kobiecej seksualności, która od wieków była głównym
narzędziem w niewoleniu społecznym kobiet. W tym filmie seksualność
bohaterki zawsze jest pod jej kontrolą. Nie zostaje uwiedziona, wplątana
w aranżowane małżeństwo, nie musi naprawiać swojego kochanka. Na początku
właściwie to ona ma nad nim więcej władzy jako wolna osoba obok uwięzionego
stworzenia, z kolei po uratowaniu istoty z laboratorium stają się sobie równi.
Eliza z własnej woli inicjuje intymne zbliżenie i jest ono po prostu częścią jej
relacji z kochankiem. Nie zostaje ukarana czy przeklęta za swoją śmiałość.
Co rzadko się zdarza w tego typu historiach.
Tej historii bieg
Wygląda na to, że motyw romansu człowieka z fantastyczną istotą pojawia
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się w kulturze nie bez powodu. Czasem kochanka miała za zadanie odmienić
bestię, czasem to stwór został uwiedziony przez piękno.
Nie da się jednak ukryć, że pewna część ludzkości od zawsze doświadczała
jakiegoś pociągu do tego, co inne lub pozornie odstręczające. Niestety
w większości historii nie było miejsca na akceptację. Takie osoby były albo
wykluczone społecznie, albo postradały zmysły, albo musiały same zabić obiekt
ich uczuć. Rozłożenie tego zjawiska na czynniki pierwsze może nam dużo
powiedzieć o tym, w jaki sposób społeczeństwo traktuje wszelką odmienność.
Warto jednak zauważyć, że społeczne nastroje powoli się zmieniają.
To, co kiedyś było piętnowane, dziś zaczyna zyskiwać bardziej pozytywny
lub neutralny wydźwięk. Zmieniają się także historie o potworach.
We wspomnianym Kształcie wody bohaterka nie musi zabić swojego potwornego
kochanka, nie jest też ukarana za swoje uczucie. Ta opowieść przede wszystkim
mówi o inności, o społecznym wykluczeniu i o wsparciu, które wzajemnie
udzielają sobie marginalizowane grupy.
Koniec końców tak naprawdę nie chodzi tylko o sam pociąg do potworów,
a o to, co on symbolizuje. To bunt przeciwko zastanym normom i kanonom
piękna. To dowód, że inność wcale nie musi być odstręczająca. Historie
o potworach pozwalają marginalizowanym jednostkom na utożsamienie się,
a kobietom na realizowanie swojej seksualności w sposób inny niż ten narzucony
przez patriarchalne normy.
Oczywiście nie każdy z nas zapłonąłby uczuciem do Bestii czy
humanoidalnego morskiego stwora. Taki pociąg odczuwają konkretne grupy
ludzi, jednak większość nich łączy wspólny mianownik. To osoby, dla których
rzeczywisty świat jest zbyt surowy i ograniczający, dlatego łatwiej odnajdują się
w opowieściach o wygnanych ze społeczeństwa istotach.

Opis Autora
Osoba, która w popkulturze szuka nietuzinkowych historii, a w grach video zwierząt
do głaskania. Jej listy “do ogrania” i “do przeczytania” nigdy się nie kończą. Jako Wikszy
tworzy na blogu Planeta Popkultura i portalu Grajmerki. Milsza niż się wydaje. Nie potrafi
siedzieć prosto w krześle.
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Zakazany owoc
Paweł Dybała
Słowa kluczowe: sernik, rodzynki, seks istot nieludzkich, niestandardowe
kulinaria
– Ja to bym chciała do makowca... – rozmarzyła się Flora z tęsknym wyrazem
zmarszczek. – Takiego wiecie, zawijanego, z lukrem na wierzchu.
– E tam, makowca – zbyła ją Klara, jej najlepsza przyjaciółka jeszcze sprzed
Narodzyn. – Kutia, powiadam wam, to jest dopiero coś! Wyobraźcie sobie, jak
musi być cudownie, płynąć w lepkich objęciach miodu, coraz dalej w głąb michy,
na której dnie już czekają przystojne, obtłuczone nasiona, wypatrujące swoich
ślicznotek... Popłynę na samym przedzie, żeby zlepić się z najlepszym, albo
i dwoma! Zresztą, co się będę ograniczać, polepię się z każdym, z kim zechcę,
w końcu jestem sułtańska, aż się prosi o harem...
– No i masz, zaczęło się. Ona tak zawsze – wzruszyła ramionami Marylka,
drobna, mocno pomarszczona, z długą, filuternie wywiniętą szypułką. – Jeszcze
w gronie w kółko powtarzała, że nie chce do Uwinienia, tylko na Ususzenie, i nic,
tylko kutia i kutia. Będzie heca, jak trafi do jakiegoś dziwnego batona.
– Wypluj to! – wrzasnęła Klara, przerywając fantazjowanie.
– Ty uważaj, żeby ciebie nie wypluli! – zachichotała złośliwie Marylka.
– Wyobraź sobie jakiegoś dzieciaczka, który, niczego nie świadomy, kupuje w sklepiku szkolnym batonika, niecierpliwie rozrywa papierek, pakuje
słodycz do paszczy, z chrupnięciem nadgryza czekoladę i nagle... Fuj! Tfu! Ble!
W nadzieniu kakaowym pływa jakaś ohydna Klara! Dziecię płacze, pluje, wzgardzona Klara toczy się po szkolnym korytarzu, deptana przez stado uczniaków...
– Teraz to przesadziłaś!
Klara i Marylka stanęły naprzeciw siebie, gniewnie pomarszczone, gotowe
skoczyć sobie do szypułek.
– A... mogłybyście przestać? – bąknęła nieśmiało milcząca dotąd Winona. –
Po co te kłótnie? Przecież wszystkie i tak umrzemy.
Zapadła krępująca cisza. Wzrok wszystkich rodzynek spoczął na Winonie.
– Słuchaj no...! – warknęła oskarżycielsko Klara. – Może ty umrzesz, proszę
cię bardzo, nikt płakał nie będzie. Natomiast my... – Jej zmarszczki wygładziły się
8
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dumnie. – ...my już niedługo przejdziemy rytuał Konsumpcji!
Przecież to to samo, przeszło przez myśl Winonie. I tak nas zjedzą.
– I zamierzamy czerpać z niego tak wielką przyjemność, jak tylko zdołamy! –
dorzuciła z mocą Flora. – Nie po to tyle czekałyśmy od Zbiorów, męczyłyśmy się
z pestkami, suszyłyśmy na Narodzynach, żeby teraz jakaś ponuraczka życzyła
nam śmierci!
– Sorry, Winka, tym razem dziewczyny mają rację. – Marylka spojrzała na
nią przepraszająco. – Konsumpcja to coś, o czym opowiada nam się od winnicy.
Rzecz jasna, bez szczegółów. – Zachichotała znacząco.
– A właśnie szczegóły są najciekawsze! – zawtórowała jej Flora, jeszcze
bardziej ciemniejąc z ledwie ukrywanego podniecenia. – Słyszałam o rodzynce,
którą dodano do lodów, konsumowanych potem z kawą. Wyobraźcie sobie:
zanurzacie się w zimnej toni, nagle zalewa was fala gorąca, czujecie, jak
wszystko wokół się rozpuszcza... Bajka, no nie?
– Ano bajka... – westchnęły zaskakująco zgodnie zarumienione Klara
i Marylka.
Przez chwilę trwała ciężka od romantycznego rozmarzenia cisza.
– A ty, Winka? – odchrząknęła wreszcie Marylka. – O jakiej Konsumpcji
ty marzysz? Tylko nie gadaj, że ci wszystko jedno, nie kupuję tych bzdetów!
– Kiedy naprawdę wszystko mi jedno... – mruknęła Winona, po czym skuliła
się pod karcącym wzrokiem koledzynki. – Ale... no dobra, gdybym mogła wybrać
i gdybym naprawdę przejmowała się tym, jak mnie zeżrą, to chciałabym...
chciałabym do sernika.
Cisza wróciła, tym razem pełna gęstej niczym masa serowa zgrozy.
– Ciebie chyba upuścili przy Winobraniu... – wymamrotała wyraźnie
skonfundowana Klara.
– I niedosuszyli przy Narodzynach... – jęknęła Marylka. – Winka, dziewucho,
co ci do tego pomarszczonego grona strzeliło?!
– A co mi miało strzelić? – wzruszyła zmarszczkami Winona. – Niby czemu
skończenie w serniku miałoby być gorsze od waszych pomysłów?
– Nie wiem, może temu – rzuciła jadowicie Klara. – że twój pomysł jest po
prostu beznasienny? W kiści ci nie mówili, że tylko złe rodzynki idą do sernika?
– No dobrze, ale czemu? – Pytanie Winony zawisło nad kuchennym stołem
niczym balon unoszony w atmosferze zgorszenia.
– Bo sernik – wycedziła wreszcie Flora. – musi być bez rodzynek.
To najważniejsza modlitwa w Kuchni, najwyższe prawo i tabu, a rodzynki, które
je łamią, zamiast przyjemności i spełnienia podczas Konsumpcji czeka sczez
i ohyda. W serniku lądują tylko dewiantki, rodzynne rozpustnice, niegodne
innych potraw. Na serio chcesz zostać kimś takim? Więc teraz ty mi powiedz:
czemu?
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– Bo... – zawahała się zapytana, po czym westchnęła z rezygnacją. – Nieważne.
I tak tego nie zrozumiecie.
– I to akurat pierwsza rzecz, co do której możemy się dziś zgodzić – rzekła
Marylka pojednawczym tonem. – Dobra, rodzyny, dość gadania. Wracamy do
puszki, niedługo ranek, trzeba się wyspać, bo jutro w nocy szkoła i sprawdzian
z deserów na ciepło.
– Idźcie same. – Winona poprawiła szypułkę. – Niedługo do was dołączę.
– Jesteś pewna?
– Jestem, jestem. Przejdę się trochę i wracam.
– Tylko się nie spóźnij – nakazała pouczającym tonem Klara. – Pamiętasz, co
się stało z Jadzią?
Dziecko Gospodarzy znalazło ją na stole i zeżarło, pomyślała Winona,
wzruszając zmarszczkami. Czym to się różni od wylądowania w makowcu czy
w serniku?
– Pamiętam – obiecała tylko. – Spokojnie, będę przed świtem.
– No to pa.
– Pa.
Poszły, pytlując zawzięcie półszeptem. Winona nie musiała zgadywać
o czym, ale miała to głęboko między niższymi zmarszczkami. Właściwie chwilę
po odejściu koledzynek ledwo pamiętała już o ich spotkaniu. Miała ważniejsze
sprawy. Szybkie zerknięcie za kuchenne okno utwierdziło ją w przekonaniu,
że ciemnych odcieni szarości jeszcze przez jakiś czas nie przeszyją pierwsze
promienie słońca. Świetnie. Zdąży. O ile on przyjdzie.
Ostrożnie, cichaczem zbliżyła się do starego, ozdobnego wazonu, rozejrzała
się po stołowej okolicy. Przyszedł już? Chyba nie. Przyjdzie? Pewnie przyjdzie.
Nie, żeby Winonie zależało, ale przecież przyjdzie. Nie musi, oczywiście.
Ale jednak musi.
Przecież nie po to sterczała cały dzień na szkolnych zajęciach, słuchając
o czekających rodzynki możliwych sposobach Konsumpcji, żeby teraz nie
wydarzyło się to, na co tak czekała.
Winona zatonęła w myślach jak Kuchnia w przedświtowym półmroku – z tą
różnicą, że Kuchnię wypełniały dobrze znajome sprzęty, jak choćby stojące
nieopodal pieprzniczka z solniczką, takie od kompletu, wtulone w siebie idealnie
dopasowanymi kształtami. Tymczasem tego, co kłębiło się w Winkowym
wnętrzu nijak znajomym nazwać się nie dało. Nie pojmowała, po jakie licho
właściwie sterczy pod wazonem, czając się jak szczur Albert na resztki. Dlaczego
nie wróciła z dziewczynami do puszki? Ba, dlaczego słowem im nie pisnęła
o prawdziwym powodzie domniemanej przechadzki?
Może dlatego, że potrafiła wyimaginować sobie, co te trzy pleciugi powiedzą?
Dzisiejsza rozmowa utwierdziła ją w przekonaniu, że pewne rzeczy lepiej
10

Zakazany owoc
zachować dla siebie. Co też ją podkusiło, żeby palnąć o serniku? Głupia, jakby
nie wiedziała, jak zareagują... A może podświadomie chciała wywołać u nich
taką, a nie inną reakcję, żeby utwierdzić się w przekonaniu, że najzwyczajniej
w świecie jej nie rozumieją? Nie byłyby jedyne – nauczyciele, na czele ze starą,
twardą rodzyną zwaną Betonową Martą, też reagowali zgorszeniem, gdy tylko
wspominała o swoich konsumpcyjnych planach. Czemu więc nadal to robiła?
Może żeby usprawiedliwić kiełkującą gdzieś w głębi zmarszczek potrzebę
posiadania kogoś, kto ją zrozumie? Kto zaakceptuje ją taką, jaka jest, nawet to,
że...
– ...ja naprawdę chcę do sernika – westchnęła półgłosem.
– No i super, a ja na pizzę – odpowiedział jej wesoły szept.
Drgnęła. Zza wazonu wyjrzał żółtawy krążek z kolistą dziurką w środku.
Zbyszek.
– No proszę. – Winona odchrząknęła, starając się ukryć radość, która
niechybnie w nadmiarze pobrzmiewała w jej głosie. – Kto to się zjawił. Jednak.
– Sorki, sorki – Zbyszek z cichym plaśnięciem oparł się obok niej o ściankę
wazonu. – Kumpel ze słoika jest maniakiem pinacolady i tak porywająco
o niej opowiadał, że straciłem poczucie czasu. Zresztą, nie ja jeden. Paru
chłopaków nawet dało się przekonać. Tadzio zrezygnował z deseru, dasz wiarę?
Teraz chce skończyć w koktajlu, koniecznie takim z parasolką, niezwykle się tą
wizją podjarał, świntuszek.
– A ty nadal swoje? – Rodzynka błyskawicznie wmówiła samej sobie,
że muśnięcie przybysza zmarszczką było zupełnie przypadkowe. Acz przyjemne,
przyznała w myślach, czując dotyk jego jędrnego miąższu.
– Ano swoje – uśmiechnął się tym swoim lekko kpiącym, ananasowym
grymasem. – I wiesz co? Myślę, że niektórzy trochę mi nawet zazdroszczą.
Oczywiście żaden głośno tego nie powie, będą prześcigać się w przechwałkach,
jakiego deseru, tortu czy drinka nie zaliczą, ale kurde, widzę, że tak skrycie,
w głębi ducha, jednak najbardziej kusi ich to, co zakazane. Takie tabu, rozumiesz.
– Jeszcze jak... – uśmiechnęła się smutnawo Winona. Ze zdziwieniem
skonstatowała, że całkiem mocno przylgnęła już do Zbyszkowego plastra,
właściwie się w niego wtulając. Jeszcze bardziej zdziwiło ją, jak błogo się
z tym czuła.
– „Pizza z ananasem, widział kto!” – perorował Zbyszek udawanym, pełnym
zgorszenia tonem. – „Toż to plugastwo, ohyda jakaś hawajska, honolulskie
świństwo dla małp...!” Świństwo dla małp, dobre, co? Normalnie szczyt
zezwierzęcenia. „Kto to zamawia, kto to zjada, nikt normalny, dewianty jakieś,
Zbychu, Konsumpcję sobie zmarnujesz, ja cię proszę, przestań się wygłupiać
i chodź z nami do desera!” Tak gadają. Tobie też?
– Też. Ale my twardzi jesteśmy.
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– Jak ten zamrożony udziec! – Zbyszek demonstracyjnie naprężył miąższ,
a Winona poczuła, że w głębi grona kiełkuje jej przyjemne ciepło.
– Dewianty z nas, co? – mruknęła, czując wilgoć wydzielających się
ze Zbyszkowego plastra soków.
– Najdewiantsze – zgodził się ananas dziwnie miękkim głosem.
Trwali tak chwilę w ciszy, wtuleni w siebie jak solniczka z pieprzniczką.
– Mówiłam ci, że byłam wybrana do Uwinienia? – odezwała się
wreszcie Winona.
– Nie. Powiedz.
– Byłam wybrana do Uwinienia – powiedziała posłusznie rodzynka.
– O kurde. Nie wiedziałem – zdziwił się teatralnie Zbyszek. – Niech zgadnę:
stąd takie, a nie inne imię?
– Brawo, zgadłeś – uśmiechnęła się Winona i umościła wygodniej w objęciach
mocno już wilgotnego miąższu. – Gdy mnie zerwano, trafiłam do kosza
z gronami do fermentacji, tylko ktoś nasypał nas tam z czubem, zwieńczonym
moją skromną owocą.
– Jakże zacną, dodajmy.
– Nie przerywaj, co?
– Kiedy to prawda... Dobra, sorry. Mów.
– No i tak nas niesiono, że spadłam. Spokojnie, nic mi się nie stało, gdyż
wylądowałam w czymś miękkim, białym, gęstym i tak cudownie pachnącym...
– Twarożek?
– Twarożek. – Winona westchnęła z nostalgią. – Ktoś sobie jadł najwidoczniej,
a może coś pichcił, grunt, że stał sobie na stole taki kubełek, a ja do niego
wpadłam. Od razu mnie ktoś wyłowił, umył, wrzucił do kosza, tym razem
z gronami do Ususzenia. No i... w sumie tyle. Tylko tyle.
– Aż tyle. – Okrągła dziurka w Zbyszkowym plastrze zdawała się promienieć.
– Nie wiem, kto tam postawił ten twaróg, ale jestem mu cholernie wdzięczny.
– Czemu...? – Rodzynka ledwo mogła zebrać myśli. Czuła, jak pod wpływem
soku z ananasa prostują jej się zmarszczki.
– Bo dałbym się za ciebie pokroić, wiesz?
Winona nie była pewna, czy rozpuszcza się w jego słodkim nektarze,
czy w słowach.
***
Zastanawiała się, czy jakaś jej część nie pozostała rozpuszczona już na dobre.
To by wyjaśniało zamieszanie, jakie panowało w jej szypułce i tamtej nocy, gdy
tuż przed świtem wróciła do puszki, i każdej następnej przez ostatnie tygodnie. Coś przecież musiało jej się stać. Ona, nieuwiniona indywidualistka i nihil12
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istka, za nic sobie mająca pokusy Konsumpcji, zbuntowana rodzynka marząca
o zatonięciu w masie twarogowej, nagle czuła się rozmiękła, wręcz pływająca
w conocności, jak nie przymierzając w ananasowym soku. Nie irytowało jej
paplanie Klary, a Marylkę, czyniącą kąśliwe uwagi o Winonowym rozkojarzeniu,
nawet przytuliła, zresztą ku ich obopólnemu zdziwieniu.
Nie przemogła się, by powiedzieć dziewczynom o Zbyszku. Bo i po co?
Pewnie, pogadałyby i w końcu przestały, ale nie o to chodziło. Po prostu chciała
mieć go dla siebie. Kto wie, może współpuszkantki domyślały się, co stoi za
zwyczajowymi „samotnymi spacerami”, uskutecznianymi przez Winonę przed
każdym porankiem? Były głupawe, ale nie głupie, a może, jeśli faktycznie się
zorientowały, nawet na swój sposób wyrozumiałe, gdyż niczym się przed nią
nie zdradziły.
Dużo ze Zbyszkiem rozmawiali. O wszystkim i niczym.
Dużo ze Zbyszkiem milczeli, tonąc w sobie w ciszy.
Opowiedział jej o swojej fascynacji pizzą, jej kształtem, tak podobnym do
jego plastrowatego. Na uwagę Winony, że okrągłe bywają również inne wypieki,
choćby torty, zgodził się, dodając, że przed Pokrojeniem i Usyropieniem brał
pod uwagę i taką możliwość, jednak obecność ananasa na torcie nie jest niczym
niezwykłym, a już na pewno nie buntowniczym. Zbyszek zaś, jak perorował
z zapałem, obficie puszczając soki, czuł się powołany do czynienia kontrowersji.
O zaletach tortów, ciast i innych deserów nasłuchał się dość. O wylądowaniu na
pizzy marzył on jeden.
Pomilczeli kiedyś o tym, jak bardzo im ze sobą dobrze, innym razem –
o feerii zapachów, którymi wypełniała się Kuchnia, co niechybnie świadczyło
o nadchodzących świętach. Wiedzieli, co to oznacza. Co ciekawe, wizja
nadchodzącej gorączki wypieków, również takich z rodzynkami, niespecjalnie
ich martwiła. Po prostu cieszyli się tym, co tu i teraz.
Na zajęciach przygotowawczych do Konsumpcji Winona nie uważała już
wcale, oddając się rozmyślaniom o Zbyszku i serniku – ku swemu zaskoczeniu,
w takiej właśnie kolejności. Usiłowała zaczarować wzrokiem kuchenny zegar,
rzucała tęskne spojrzenia ku wazonowi, znienawidziła poranki i zaczęła
fantazjować o nocach polarnych. Ananasowych, rzecz jasna. Niemal wszystko
w jej życiu stało się ananasowe, nawet sny, snute w dzień w pełnej rodzynek
puszce, która jednak wydawała się boleśnie samotna.
Z jednego z takich snów wyrwał ją zduszony okrzyk.
– Winka! Winka, wstawaj! Szybko!
Winona wymamrotała coś, co, miała nadzieję, nie zabrzmiało jak „Zbysiu,
jeszcze chwilkę...!”.
– Winka, pobudka! – W nachalnym półgłosie rozpoznała Marylkę. – To już!
– Co już...? – jęknęła zaspana rodzynka.
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– Właśnie dostałyśmy cynk od wartodzynek! Za chwilę Córka Gospodyni
będzie robić keks!
– Keks...!? – zerwała się Winona, usiłując sobie przypomnieć, co też im
w szkole mówiono o keksach.
– Takie ciasto z bakaliami! – wyjaśniła podekscytowana Klara. – W tym
z rodzynkami. Dużą ilością rodzynek! Co prawda to nie kutia, ale nadal na
bogato! Mówię ci, lepiej trafić nie mogłyśmy...! Niech żyje keks!
– Rzadko go tu pieką, ale wywiad donosi, że absztyfikant Córki wprost za
nim przepada! – dodała zawsze dobrze poinformowana Flora. – Dziewczę chce
zrobić na nim wrażenie, więc wypiek ma być na bogato. Jest prawie pewne,
że w nim wylądujemy!
Winona niby rozumiała słowa koledzynek, miała jednak wrażenie,
że wszystko to dzieje się obok, że zupełnie jej nie dotyczy. Może nadal śniła?
A może na dłuższą chwilę przymknęła oczy, wtulona w ananasowy miąższ,
zapadając w błogą drzemkę, z której zaraz wybudzi ją znajome mruknięcie
o nadchodzącym świcie?
– ...co tu jeszcze mamy? A, no tak, rodzynki – rozległ się nagle kobiecy głos.
Skrzypnęło wieczko, wnętrze puszki zalało światło, przesłonięte przez cień
wielkiej dłoni. Winona poczuła nagłe kołysanie, gdy Córka Gospodyni uniosła
puszkę. – W sumie dam wszystkie, Kamil je lubi.
– A bo on dziwny jest, Siostra – parsknął inny głos, młody, męski. – Wiesz,
co mi obiecał? Pizzę z ananasem, własnej roboty. Ma tu przyjść i pichcić. Mamy
ananasy, nie?
– Owszem, cały słoik. Serio chce przyrządzić hawajską?
– Tak twierdzi. Wariat, co?
– Mój wariat. – Winona mogłaby przysiąc, że Córka Gospodyni uśmiecha się
z czułością. Podobnie jak ona sama. Uczucie odrealnienia nie mijało, ale teraz
mogła z pełnym przekonaniem powiedzieć sobie, że jest jej już wszystko jedno,
co się z nią stanie. Nie zobaczy już Zbyszka, ale świadomość, że spełni się jego
marzenie, zakiełkowała ciepłem w głębi jej wyschniętego grona i wypłynęła na
zewnątrz słodko-gorzkimi łzami.
Puszka stuknęła o drewno blatu. Przez dłuższą chwilę Winona nasłuchiwała
kuchennej krzątaniny. Chciała zagadać do koledzynek, powiedzieć, że w gruncie
rzeczy zawsze je lubiła, może przeprosić za to i owo, jednak gdy zobaczyła ich
podekscytowane, promieniujące radosnym oczekiwaniem miny, uznała to za
bezcelowe. Niech się dziewczyny cieszą. Może i ona przed Konsumpcją zazna
choćby chwili przyjemności?
Gdy Córka Gospodyni szybkim ruchem uniosła i przechyliła puszkę, Winona
poczuła pęd powietrza, po czym z plaśnięciem wylądowała w lepkiej, żółtawej
mazi. Obok niej chlupnęła Klara, surowe ciasto z cichym „blup” połknęło Florę.
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Marylka, mrugnąwszy do Winony porozumiewawczo, skleiła się z kawałkiem
kandyzowanego mango, przylgnęła doń każdą zmarszczką. Wokół, dosypywane
przez autorkę wypieku, lądowały kolejne bakalie – orzechy laskowe, ociekające
jeszcze syropem wiśnie, suszone figi... Nieopodal niej, połączone ciastową masą,
migdaliły się migdały. Gdy do akcji wkroczyła drewniana łyżka, rozpoczęła się
wielka, wirująca orgia, a znajdująca się w samym jej centrum Winona nagle
poczuła się bardziej samotna niż kiedykolwiek.
Mieszana masa wciągała ją coraz głębiej pod powierzchnię, oblepiała,
pochłaniała, wpijała się pod każdą ze zmarszczek. Łyżka co rusz windowała
ją ku górze, by za moment znów wepchnąć w otchłań ciasta. Nagle wszystko
ustało, na moment zapadła lepka cisza. Splecione w uściskach bakalie, wtulone
w siebie w najprzeróżniejszych konfiguracjach, nabierały sił na kolejny etap
miłosnego maratonu.
Mikser, przypomniała sobie mętnie Winona. Teraz dopiero się zacznie...
Tuż obok niej coś plasnęło.
– Dziwny ten twój sernik – rozległ się znajomy, lekko kpiący głos. – Taki jakiś
mało serowy.
– Ananasa też dodajesz? – zdziwił się jednocześnie Syn Gospodyni. – Nie
zostawisz do pizzy?
– Tylko jeden plaster. Wojtkowi i tak starczy, a do keksa też mi pasuje,
co prawda nie ma tego w przepisie, ale...
Winona nie słuchała wyjaśnień Córki. Trwała w bezruchu, jak zaczarowana
wpatrzona w uśmiechnięty, trójkątny kawałeczek Zbyszkowego plastra.
– Coś ty... Co ty tu... Czemuś ty tu... – wydukała przez ściśnięte gardło.
– Przecież mówiłem, że dałbym się za ciebie pokroić.
Chciała coś powiedzieć, retorycznie zapytać, co z pizzą, ochrzanić go za
zrezygnowanie z marzeń, ale zrozumiała, że wszystko to – i wiele więcej –
zawiera się w klejącym, wilgotnym uścisku, w którym zatonęli pośród keksowej
masy. Trwali w nim kilka wieczności, a gdy w cieście zanurzyły się łopatki miksera, spojrzeli na siebie bez słowa i uśmiechnęli się do szczęścia.
Świat wokół nich zaszumiał, zawirował, a oni zawirowali wraz z nim. Choć
pędzący nurt ciasta pełen był tańczących bakalii, czuli, że nikt poza nimi nie
miał wstępu do ich małej, jedynej rzeczywistości. Nawet gdy opadły ich inne
kawałki Zbyszka, otulając niczym płaszczem, wiedzieli, że liczą się tylko oni.
Delikatnie, kawałek po kawałku, Zbyszek przemierzał zakamarki
Winonowych zmarszczek, a gdy odkrył te dotąd nieodkryte, rodzynka poczuła,
że w jej wnętrzu żywym ogniem rośnie z dawna skarlałe nasienie. Na słodką od
soku chwilę poddała się temu uczuciu, smakując je jak najwykwintniejsze z dań,
potem zaś to ona wyruszyła w podróż ku spełnieniu. Krawędzie nowego kształtu
Zbyszka okazały się niezwykle ponętnym przystankiem, jednak prawdziwy cel
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leżał dalej. Głębiej. Wciąż wirując w ciastowym tańcu, zwilżona ananasowym
nektarem, naparła na miąższ partnera, który z cichym jękiem rozchylił się
przed nią. Weszła w niego, rozedrgana, szczęśliwa, czując, jak każdy milimetr
jej pofałdowanej skórki ociera się o żółte ścianki.
Świat zatonął w nich bez reszty, gdy stali się jednością.
Byli nią nadal, gdy wirowanie ustało, gdy rzeczywistość usnęła w łożu
podłużnej formy, w cieple piekarnika. Jedność nie potrzebowała słów, trwali
więc w pełnej wzajemności ciszy, niezmąconej ani stopniowym ochłodzeniem,
ani przełożeniem z formy na talerz. Czas przestał istnieć. Mógł przestać. Nie był
im już potrzebny.
Jak przez mgłę dobiegły ich zupełnie nieważne głosy z innego, bo nie ich,
świata.
– Pyszny ten keks, kochanie. Po postu rewelacja.
– Dziękuję. Starałam się.
– No właśnie widzę! Takie coś to tylko ty potrafisz! Spójrz na to!
– Hm?
– Nie wiem, jakich czarów użyłaś, ale w tym kawałku ananasa jest rodzynka!
– O rany, faktycznie. Jak to się mogło stać?
– Nie mam pojęcia, ale wiem jedno – ktoś, kto potrafi takie cuda, wart jest
tego, by spędzić z nim całe życie.
– Wojtuś... Co ty mi chcesz powiedzieć? Co masz w tym pudełeczku?
– To, co myślisz. Wyjdź za mnie, Iwona.

Opis Autora
Ur. w 1981 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Z wykształcenia filolog-japonista
i językoznawca-informatyk. Ponad sześć lat spędził w japońskim Sapporo, ucząc sztuczną
inteligencję trudnej sztuki opowiadania sucharów. Obecnie wykładowca w Instytucie
Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od ponad siedemnastu lat
tłumaczy mangi dla wydawnictwa J.P.F.
Współautor ponad stu publikacji naukowych w językach polskim, angielskim
i japońskim. Pisaniem „rozrywkowym” zajmuje się od czasów liceum, jednak dopiero od
niedawna podchodzi do niego nieco poważniej. Jego opowiadanie Dzień człowieka w 2018
roku wygrało konkurs „Pióro Metatrona”, w tym samym roku tekst pt. Zdrajca zdobył
drugą nagrodę w konkursie „Nadszaniec fantastyki”. W kolejnej edycji tego konkursu
zwyciężyło opowiadanie pt. Grant. Inne opowiadania były publikowane m.in. w portalu
Przekrój, w magazynach Histeria i Biały Kruk, jak również w antologiach: Świętologia
(Wydawnictwo IX), Neolegendy krakowskie (Stalker Books) oraz Bestie 2020 (wyd. KSF).
Od września 2019 r. aktywnie działa w prowadzonej przez Pawła Majkę Sekcji
literackiej Krakowskiej Sieci Fantastyki.
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Lew i Jednorożec
Katarzyna Podstawek
Ze wszystkich wschodnich sztuk znanych Vikramowi Bhasie architektura
poruszała najtkliwsze struny w jego sercu. Jednak – w posępnym, ciemnym
wnętrzu pałacowej kaplicy było coś, co sprawiało, że czuł się w niej zupełnie nie na
miejscu. Rzecz jasna, podziwiał jej smukłe proporcje, podkreślone dekoracyjnymi,
schodzącymi aż do podłogi pękami służek. Lekkość i subtelność formy osiągnięte
poprzez oszczędne zastosowanie złota. Ba! Byłby w stanie zapewne napisać cały
poemat na temat współzależności matematycznych traktatów i fantastycznego
zmysłu artystycznego architektów. Samo umiłowanie piękna nie wystarczyło
jednak, by igiełki niepokoju przestały nerwowo i boleśnie tańczyć wzdłuż jego
kręgosłupa. Jeszcze przed wyruszeniem poselstwa ostrzegano go przed bogami
wschodu, którzy rzekomo mieli nie patrzeć przychylnym okiem na innowiercę
przekraczającego próg poświęconego im chramu.
Ach, wschód. Miał w sobie tak wiele zaborczej zazdrości, której znaczenia
nijak nie potrafił pojąć. Gdy był jeszcze w ojczyźnie, w Paharamie, poprzysiągł,
przed obliczem samego Pana w Pani, że prędzej zginie, niż złamie którąkolwiek
z panujących w Taivas zasad. Los zechciał inaczej, mimo płomiennych obietnic,
które nadwyrężył, nadal miał własną głowę tam, gdzie być powinna: na karku.
Każdy stawiany przez niego krok był cichy, jednak brzdęknięcia licznych
bransolet zdradzały jego obecność w zakazanym miejscu. Skąpane w półmroku
figury tutejszych bóstw spoglądały na niego malowanymi drewnianymi oczyma
z jakimś dziwacznym wyrzutem. Próbował dostrzec w nich jakieś znajome
symbole czy może twarze. Na próżno.
Czekał.
Czekał długo, przechadzając się po wnętrzu, z ciekawością, oglądając
pokrywające ściany polichromie. Widniała na nich lokalna roślinność
i zwierzyna, a do tego jakieś jasnoelfie postaci o złotych skórach. Piękne, rzecz
jasna. Zachwycające pod względem porządku małżeństwo rozsądku z finezją.
Ale obce. Nawet zapach kadziła, który wydawał się niemalże wgryźć w ciężkie,
drewniane ławy (do tego podpisane imionami i nazwiskami, jakby dla bogów
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miało to jakiekolwiek znaczenie!), był inny. Sallaki, nieco zwietrzałe oraz
rozpalone zbyt obfitą porcją węgla, przez co naturalna woń została zaburzona
i przytłoczona innym, mniej przyjemnym aromatem. Zmarszczył długi,
zakrzywiony nos i pociągnął nim z dezaprobatą.
Natrafił wreszcie na stary fresk, wepchnięty pomiędzy dwa strojne, całkiem
nowe ołtarze. Przekrzywił ciekawsko głowę, nastroszył nieco długie uszy,
wcześniej oklapnięte z powodu poczucia wyobcowania. Zbliżył się do malowidła,
prawie dotykając jego powierzchni rzęsami, i powiódł palcami wzdłuż
wyraźnych konturów. Był niewielkich rozmiarów w porównaniu do pozostałych.
Zdawał się być też starszy od reszty. Widniał na nim koń, zapewne jakaś lokalna
odmiana jednorożca, którego biały róg wbijał się w pień potężnego drzewa.
Rumak wyginał długi kark, a pysk rozwarty miał w grymasie wściekłości
i agonii, bowiem do jego pleców uczepił się drapieżnik. Vikram jednak nie
należał do wielkich znawców lokalnej fauny, by bez żadnych wątpliwości orzec,
cóż to za bestia. Cokolwiek malarz chciał przedstawić za pomocą swych pędzli,
bydlę atakujące jednorożca wyglądało dość straszne – miało wszak wyłupiaste,
zezowate ślepia, odrobinę osłabiające zamierzony, wstrząsający efekt. Coś jednak
w tym dynamicznym przedstawieniu przyciągało oczy. Jakiś niewysłowiony ból.
Poczuł chłodny dotyk czyjejś dłoni na swym ramieniu – odskoczył
momentalnie do tyłu, mimowolnie sięgając w stronę rękojeści szabli
i upuszczając jednocześnie wcześniej trzymaną świecę.
– Vikram. – Głos, którego nie pomyliłby nigdy z żadnym innym, choć jeszcze
kilkanaście dni temu pozostawał dla niego całkiem obcy.
Wyłoniła się z ciemności niczym aurora, zwiastunka poranka. Spowijał
ją ciężki woal, opadający luźno na złocistą twarz wprost ze strojnego czepca
ozdobionego połyskującymi w półmroku markazytami. Pospiesznie chwyciła
za świecę i odstawiła ją na jedną z ław. Odetchnął z ulgą, widząc jej delikatne
oblicze i naraz zapomniał o groźnych bogach łypiących na niego zewsząd
pełnymi urazy spojrzeniami. Uniósł delikatnie welon, a potem równie
subtelnym gestem odrzucił go do tyłu, zbliżając usta do jej czoła, dłonie zaś do jej
policzków tak, że wprawne oko od razu wyłapałoby intymność, właściwą tylko
zgodnym, namiętnym kochankom. Zmrużyła oczy, uśmiechając się delikatnie
jak zadowolony kot.
– Lokki – wyszeptał niemal bezgłośnie. Jego cynobrowe ślepia nabrały
ekspresji tak maślano-odurzonej, jak tylko mogło być spojrzenie zakochanego
młodzieńca. – Bałem się, że się dziś nie spotkamy.
– Przepraszam, nie miałam jak dać ci znać. – Oparła głowę o jego
pierś, przystrojoną pięknie w purpurową dżamę szytą z lekkiego muślinu.
Najwspanialszą, jaką tylko mógł ze sobą wziąć w daleką podróż na drugi kraniec
świata. Dziewczyna wciąż uśmiechała się pod nosem, szczupłym palcem wodząc
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wzdłuż gałązek wyhaftowanych na szacie roślin, wyczuwając naprężenie
umięśnionej piersi chłopaka. – Musiałam ubłagać ojca, by pozwolił mi stawić się
na balu maskowym.
– Udało ci się? – Nawet nie próbował ukryć nadziei tańczącej w jego głosie.
Pokiwała głową ze śmiechem, dodając:
– Tak. Strasznie mu nakłamałam przy okazji, że podkochuję się w moim
bogatym, dalekim krewnym, który ma się pojawić na maskaradzie. To zdjęło
ze mnie cień podejrzenia, że chciałabym uciec z jakimś paharamskim chłopcem.
Wziął ją w ramiona, oniemiały ze szczęścia i, niewiele myśląc, oparł
filigranowe ciało ukochanej o jedną z wysmukłych kolumn. Przestraszył się,
że jego reakcja była zbyt gwałtowna. Nie chciał jej zrobić nawet najmniejszej
krzywdy. Przyciągnęła go jednak do siebie mocniej, odsłaniając zmysłowym
gestem szyję, gotową do przyjęcia delikatnych podgryzień i pocałunków. Dłuższy
moment walczył z pokusą – już miał zanurzyć twarz w splątanych, miodowych
lokach, sięgnąć pod obfitą spódnicę, by wyczuć ciepło jasnego, złotego uda, znów
jednak natrętna myśl, że coś było mocno nie tak, powstrzymała jego chęci lepiej
niźli wysoki, nieprzystępny mur.
– Pewnego dnia trzeba mu będzie powiedzieć.
– Jeszcze długi czas do wiosny. – Teraz to ona wspięła się na palce, muskając
wargami jego odsłoniętą skórę. – Ledwie liście spadły z drzew, a ty już myślisz
o odjeździe i wielkich planach.
– Nie daje mi to spokoju… – syknął, jakby poczuł w sobie fizyczny ból, który
ukoić mogły tylko jej spragnione usta, wciąż rozchylone jak do namiętnego
pocałunku. – Boję się, po prostu. Tylko tyle.
– Zaufaj mi, proszę. Powiem im, tak jak ci przyrzekałam. Ale znam ich
dobrze, więc wiem: to nie jest jeszcze dobra pora. – Teraz wodziła już dłońmi po
jego zielonych policzkach i wargach, z tęsknotą graniczącą niemalże z rozpaczą.
Nie widzieli się równy tydzień, ale… Miłość zawsze znajdzie drogę. Każdego
dnia, czasem nawet i częściej, wysyłał jej drobne, krótkie liściki, które dostarczał
jego bystry sługa. Korespondencja, a i owszem, dochodziła, ukryta skrzętnie pod
tacą z pysznymi rasgullami (każda z panien w majątku otrzymywała takie od
poselstwa w ramach grzeczności), wywołując niemałą radość w sercu Lokki,
ale odszyfrowanie kodu, będącego mieszanką paharamskiego i powszechnego,
najczęściej okazywało się zwyczajnie niemożliwe. Vikram nie był zbyt biegły
w alfabecie powszechnym. Liczyła zatem, że nefrytowy elf pisał jej same
przyjemne rzeczy – na które odpisywała w uprzejmym tonie. Jemu z lekturą
szło lepiej tylko dlatego, że uzbrojony był w pierwszorzędny słownik – jak na
prawdziwego dyplomatę przystało.
– Wiem – odparł krótko, po czym uśmiechnął się szeroko, gładząc po
długiej, koziej bródce ozdobionej złotym pierścieniem. Ponownie zanurkował
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nosem w jej złocistej czuprynie, wdychając słodki aromat różanych perfum
i przymknął oczy z rozkoszą, szepcząc: – Nie mogę się doczekać, by cię porwać
w końcu do tańca.
– A potem uciec gdzieś od wścibskich oczu?
– Niech patrzą i nam zazdroszczą – westchnął, na co ona zaśmiała się szczerze.
– Mam nadzieję, że mnie rozpoznasz.
Teraz to on roześmiał się czule, odgarniając jej splątane kosmyki z twarzy.
– Mam pewien niezawodny sposób – oznajmił, unosząc jej złocistą dłoń
w kierunku promienia świecy. Czubkiem palca wskazał znamię, które nosiła
po wewnętrznej stronie dłoni. Zarumieniła się i kurtuazyjnie cofnęła rękę,
szepcząc:
– Że też w ogóle to dostrzegłeś! Nikt nigdy nie zwrócił na nie uwagi.
– W Paharamie mówi się, że znaki we wnętrzu dłoni to oznaka wielkiego
szczęścia. Symbolizują oczy bóstw, które patrzą, by nic złego ci się nie przydarzyło
– wyjaśnił, cyrklując opuszkiem palca wokół niewielkiej, ciemnozłotej plamki.
– A jak ja rozpoznam ciebie? – zapytała nieco onieśmielona, ale nadal na tyle
odważna, by móc patrzeć mu w oczy. I on nadstawił rękę w stronę płomienia, tak,
że światło mogło paść na znaki wytatuowane wokół jego nadgarstka, ciągnące
się aż do połowy przedramienia. Pokazywał jej jeden za drugim, tłumacząc:
– Vikram Bhasa. Tkacz yantr na dworze najwyższego Pana w Pani i Pani
w Panu, Sinthini.
– Myślisz, że zapamiętam? – Nadąsała się lekko, marszcząc uroczo nosek. –
Twoje imię? Gdzie jest?
– Tutaj: Vi, k, ra, m. Ród: Bh, a, sa.
Wpatrywała się milcząco w tusz pod jego skórą. Nefrytowy elf rozejrzał się
dookoła, natrafiając wzrokiem na oczy figur łypiących na niego groźnie. Vikram,
by nie urazić lokalnych bóstw, złożył ręce, pokręcił głową i ukłonił się.
– Mówiono mi, że do waszych chramów i świątyń nie powinni wchodzić
innowiercy. To podobno wbrew waszej religii – wyjaśnił jej.
– Nie przejmuj się tym. Przecież nikt nie widzi. A ty możesz sobie pozwiedzać.
– To całkiem ładny chram.
– To kaplica.
– Tak, kaplica. – Pokiwał głową, starając się zapamiętać to słowo. Sięgnął po
świecę, by poprzyglądać się wnętrzu. Drugą ręką zagarnął dziewczynę blisko
i zapytał. – Jest dość stara, prawda?
– Tak. Ojciec postawił ją, jak był młody, trzysta lat temu. Wtedy była taka
moda na te strzeliste okna, witraże. Część mieszkalną przebudował wraz
z narodzinami mojego starszego brata. A kaplica… No, kaplica miała poczekać
na mój ślub – wydukała ostatnie słowa ze zdenerwowaniem. Vikram mruknął
cicho z niezadowoleniem:
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– Jak się dowiedzą o naszych planach, to pewnie z przebudowy nici.
Och, właśnie, miałem cię spytać. Co to za malowidło? – Wyrwał się momentalnie
z posępnego zamyślenia i dziarskim krokiem ruszył do ściany, nad którą
medytował przed przybyciem Lokki.
– Lew i jednorożec – odparła pewnie, jej towarzysz nie wydawał się być
jednak usatysfakcjonowany jej odpowiedzią.
– Niemożliwe. Lew zdecydowanie tak nie wygląda. Malarz pewnie w życiu
nie spotkał lwa. Trochę taki pies mu wyszedł. Tylko ogon jest w porządku.
Ale ten jednorożec! On jest przepiękny. Nie taki jak u nas, wyglądający jak
skarlała antylopa czy wychudły koziołek. – Vikram zaciekawiony wodził dłonią
po pęcinach mitycznego konia. Po chwili potrząsnął głową i zapytał z wielkim
entuzjazmem. – To jakiś symbol?
– Jest taka stara historia – podjęła, wiodąc go za rękę do ławy, dając
mu znać, by na niej usiedli. – Trochę mit, trochę legenda. A może nazwać
ją apokryfem? Sama nie wiem. Niemniej, leci to tak. W dawnych czasach,
które zwiemy tu pogańskimi, nie czczono w Taivas Kevaanisa, boga ojca, ani jego
całej rodziny. Wierzono w matkę księżyca, nazywaną Voisarvi. Jej symbolem
był właśnie jednorożec. Voisarvi toczyła walki z bóstwami światła. I została
pokonana. Wedle podań wyglądało to następująco: bogini księżyca wezwała
swego świętego jednorożca, by odparł atak lwa wysłanego przez Kevaanisa.
Tak się stało. Rumak zagnał drapieżnika do głębokiej jamy. Keevanis nie
miał jednak zamiaru się poddać. Wezwał swą córkę Sydamen, panią piękna,
by zwabiła jednorożca pod starożytną jabłoń. Oczarowany jej śpiewem koń
rozpędził się do dzikiego galopu i wylądował na drzewie z wbitym weń rogiem.
Wówczas lew wyszedł z pieczary i go rozszarpał. To głupia metafora pewnych
historycznych wydarzeń: obecny królewski ród Alva, czczący Kevaanisa, podbił
mniejsze plemiona i zjednoczyli Taivas pod egidą swoich rządów, wprowadzając
przy tym nową religię. Ale o tym sza! Bo to herezja. Nie mówi się głośno
o Voisarvi.
– Czyli… – Czerwone oczy Vikrama zawzięcie wpatrywały się w malowidło,
próbując odszukać w nim coś, co zaspokoiłoby jego ciekawość. – To trochę taki
obraz propagandowy?
– Można tak powiedzieć. Ma symbolizować wierność mojego rodu
Valkoinen względem rządów Alvów – wyjaśniła, opierając zmęczoną głowę
o ramię k
 ochanka.
– Takie obrazy mają wielką moc. Jak twoje sygile czy moje yantry. Każda linia, każda jedna krzywizna to przepływ energii. Gdyby zgromadzić wiele takich
wizerunków i poprzerywać ich znaczenie, można byłoby odwrócić bieg historii.
– Doprawdy? – W jej głosie pojawiło się powątpiewanie. – Jak niby?
– To dość… Skomplikowane. – Roześmiał się, wbijając oczy w czubki swoich
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pantofli o podwiniętych noskach. Jego malachitowe oblicze przybrało zaś
intensywnie bakłażanowy odcień na skutek rumieńca, który wykwitł na jego
twarzy. Dziewczyna owinęła chłodne dłonie wokół jego karku i pozwoliła sobie
przywrzeć ustami do jego pociągłego ucha.
Cóż, nie było co się oszukiwać – słowa były jego specjalnością, ale teraz,
kiedy się zakochał, nie było z niego ani bajarza, ani historyka. Starał się jednak
nie zawieść i dopełnić swych obowiązków jako dobry poseł i przedstawić
własną ojczyznę jako cywilizowane miejsce. Choć nie sprawiło to rzecz jasna,
że nefrytowe elfy nagle zaczęto traktować w Taivas jak równych sobie.
Co to, to nie. Można powiedzieć, że pojawienie się zielonoskórych dyplomatów
w niektórych środowiskach odniosło zgoła to odwrotny skutek – można było
zauważyć nawet ślady swego rodzaju masowej paniki. Uważano bowiem,
że młode, jasnoelfie dziewczęta zaczną nagminnie znajdować sobie
narzeczonych z dalekiego zachodu. Wobec takiego obrotu spraw powstawały
kolejne, ksenofobiczne grupy niezadowolonych taivaskich młodzianów,
którym przewodziło hasło: Ręce precz od NASZYCH kobiet.
Bo jasne elfki musiały do kogoś należeć. Do ojca czy do brata, najczęściej
jednak do męża. Tak było przez wieki, a może i długie tysiąclecia, i nic nie
zapowiadało, że ulegnie to zmianie: do czasu.
Bowiem do taivaskich portów zaczęły przybijać statki pełne nie tylko
marynarzy, ale i marynarek, handlarzy, ale i handlarek. Paharamki chodziły
nieskrępowane bez męskiej obstawy po ulicach stołecznego Kartano, wywołując
niemałe zamieszanie. I bolesną zazdrość swoich dalekich, jasnoskórych kuzynek.
Z tego właśnie powodu Lokki trzymano pod kluczem, odkąd tylko u granic ziem
jej rodu pojawiło się poselstwo. Bo przecież wiadomo, jaka teraz jest młodzież;
a dobra familia Valkoinenów nie mogłaby sobie pozwolić na skandal, jakim
byłoby mieszane małżeństwo – albo co gorsza! – niechciana, jasnozielona
pamiątka pozostawiona bez ojca. Bo przecież wiadomo, jacy są mężczyźni.
A szczególnie tacy dzicy z zachodu!
Oczywiście, nie mówiono nic głośno. Gościom nie dano odczuć, że są…
No cóż, odmieńcami i elfami drugiej kategorii. Rozmowy tego typu odbywały się
jedynie w kuluarach.
Lokki nie mogła zliczyć, ile razy kazano jej uważać na przybyszów i nie
spoufalać się z nimi w absolutnie żaden sposób. Aż pewnego dnia zorganizowano
łowy, w których wyjątkowo pozwolono uczestniczyć młodej dziewczynie.
Nie w głowie jej były miłostki. Chciała tylko ustrzelić godną zwierzynę.
I tak się stało, że… Postrzeliła Vikrama. Jak w paharamskim eposie, strzała,
która przeszyła mu ramię, metaforycznie dotknęła serca i jakoś tak się dziwnie
stało, że oboje z lasu wrócili odmienieni. Czas płynął i o rozwoju sytuacji
należałoby poinformować rodziny. Nefrytowy elf zebrał się na odwagę pierwszy.
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Położył długie, wykolczykowane uszy do dołu, poszedł do matki i powiedział, jak
się sprawy miały. Usłyszał co swoje: że pomysł jest dość głupi, że będzie skandal,
że na złote dziewczęta należy uważać, bo są delikatne, i że rodzice Lokki na
pewno dostaną zawału.
Wszyscy, którzy wiedzieli, po prostu liczyli, że zakochańcom się odwidzi.
Jednak, jak na złość, nic takiego się nie wydarzyło – zakazany owoc zawsze
smakował najlepiej. Szczególnie, gdy był młody, nabrzmiały i soczysty, a raczyć
się nim było można jedynie przez krótkie, ulotne chwile. Mijały kolejne
tygodnie westchnień i ukrytych schadzek, nieporadnych liścików i setek
nieobecnych spojrzeń.
Coś się działo. Dwórki Lokki już węszyły, zauważając, jak ich młoda pani
snuła się po krużgankach, wypatrując w grupie Paharamczyków tego jednego,
w jaskrawym turbanie z pawim piórkiem (zawsze wybierał najbardziej żywe
kolory, by mogła go bez problemu dostrzec).
Jesień – tłumaczyła. To jesień tak melancholijnie mnie nastraja. Rodzice,
na szczęście, jeszcze to łykali. Rówieśnice niekoniecznie, szepcząc między sobą,
że niechybnie wpadł jej w oko któryś z zielonoskórych.
Ale będzie skandal.
Drzwi do kaplicy zaskrzypiały żałośnie – nim jeszcze zebrał wszystkie myśli,
Vikram momentalnie zgasił świecę, padając na ziemię jak długi.
– Jest tu kto? – – Lokki usłyszała donośny głos należący do swego ojca, Artego
Valkoinena. Wzięła głęboki wdech i pospiesznie klęknęła w ławie, przykrywając
nefrytowego elfa swoją suknią. Nie był to może najlepszy pomysł, ale jedyny,
na jaki tak szybko wpadła. Chłopak nie uważał swojego położenia za jakiś
wybitny powód do narzekania. Zyskał bowiem okazję do podziwiania
wyjątkowo zgrabnych nóg ukochanej, ukrytych zazwyczaj pod kotarą z aksamitu
na drewnianym stelażu, obecnie odzianych w śmieszne, grube spodenki, w pasie
związane sznurkiem; a także jedwabne pończochy z pięknymi, haftowanymi
manszetami, przez które lekko prześwitywały drobne znamiona czy cieniutkie
blizny. Niecodzienny przyodziewek aż prosił się, by delikatnie zsunąć go
z jej kolan, jednak Vikram nie śmiał robić czegokolwiek bez pozwolenia pani
swego serca.
– Tylko ja, panie ojcze – zagruchotała niewinnie Lokki, starając się desperacko
brzmieć na spokojną, pobożną, dobrze wychowaną panienkę. – Modlę się do
matki Kevaanaiti.
– Ach, moja dziecinko, dobrze, dobrze. Już się bałem, że któraś z tych
zielonych małp wpadła i zaczęła urządzać jakieś bezeceństwa w kaplicy.
Połóż się niedługo spać. Bogini jutro cię wysłucha.
– Oczywiście, panie ojcze. – Pokiwała posłusznie główką i zaczęła na głos
recytować kolejne wersety modlitwy wieczornej. Ojciec odwrócił się na pięcie
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i wymaszerował dziarskim krokiem z kaplicy. Gdy tylko niebezpieczeństwo
spotkania z przyszłym teściem oddaliło się na właściwą odległość, Vikram
poderwał się do góry w wyraźnie już gorszym nastroju, przedzierając przez
fortugał trzymający suknię wybranki w odpowiednim kształcie.
– Zielona małpa – mruknął. – Też mi coś.
– Nie słuchaj tych głupot, Vikram. Nie słuchaj… – Utuliła go czule,
obsypując drobnymi pocałunkami jego miękkie, wilgotne usta i wysokie
arystokratyczne policzki.
I tak to trwało przez wszystkie mijające tygodnie. Balansując od miłość
znajdzie drogę, do ale będzie skandal, nigdy nie osiągając równowagi.
***
Maskę, spoczywającą obecnie na pięknej, srebrnej tacy, wymalowano
w gwiazdy – z czoła, szczelnie obudowanego delikatną, chłodną porcelaną
sterczał srebrzysty, rzeźbiony półksiężyc. Klasnęła w dłonie uradowana,
widząc to małe dzieło sztuki wykonane przez lokalnych rzemieślników.
Służki rozczesywały jej włosy. Obok na wygodnym fotelu siedziała jej szanowna
matka, przeglądając broszurę od towarzystwa Przyjaciół Pięknego Życia.
– Kochanie, w życiu nie spodziewałabym się, że kuzyn Tolvo tak bardzo
zawróci ci w głowie – podjęła flegmatycznie pani Valkoinen, ze znudzeniem
przerzucając kolejne kartki.
– Ach – westchnęła Lokki. – Pani matko, pomyślałam, że, skoro nadchodzi
mój czas na zamążpójście, to Tolvo wydaje mi się odpowiednią partią.
Jest ze stolicy. Jada codziennie na dworze królowej. Wiesz, że byłaby to dla
nas szansa…
– Moja najdroższa gwiazdko, nie ma słów, by wyrazić, jak cieszy mnie twój
rozsądek. Z ojcem baliśmy się, że to wszystko przez tych paharamskich posłów.
Po prostu nie da się nie zauważyć, że chodzisz ostatnio taka… Nieobecna.
– Wiesz, matko… – Lokki przełknęła ślinę głośno, próbując zmusić się do
wyplucia z siebie soczystego steku kłamstw. – Ich akurat się trochę boję. –
Pierwsze łgarstwo, dalej mogło być już tylko lepiej. – – To przez te czerwone
ślepia. – Kolejne, tu głos jej już nieco zadrżał na samo wspomnienie lśniących,
namiętnych oczu Vikrama koloru szkarłatu, które mrużył rozkosznie za każdym
razem, gdy obcałowywał jej nabrzmiałe piersi. – Jak u wąpierzy. Któż by chciał
zatańczyć z takimi choćby nawet i przez chwilę? – Znow blaga: od rana nie
marzyła już o niczym innym, jak tylko pójściu w saltarello wespół ze swym
paharamskim paniczem.
– Rozsądne, mądre dziecko. – Dłoń rodzicielki spoczęła na jej ramieniu.
Matrona usłyszała nagłe wołanie zza drzwi komnaty. Poderwała się z siedzis24
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ka i westchnęła głośno. – Ojciec znów czegoś chce. – Lokki odprowadziła ją
wzrokiem, uśmiechając się nieszczerze.
– Varello – zawołała jedną ze swych służek. Jasnowłosą jak i ona sama, dość
wysoką i smukłą. W masce bez problemu mogłaby uchodzić za nią… – Zostań
ze mną na moment. Pozostałe, możecie się rozejść – zakomenderowała pewnie.
Dziewczęta zabrały przyrządy do rozczesywania włosów i czyszczenia odzienia,
po czym milcząco opuściły komnatę swej panienki.
Wszystkie, prócz skrajnie przerażonej Varelli.
Lokki tymczasem sięgnęła do szkatuły w swej toaletce i wyciągnęła z niej
trzy złote monety, mówiąc rzeczowo:
– Pierwsza jest za twoje milczenie. Druga za twoją zgodę. Trzecia za to, żebyś
założyła tę maskę na balu.
Służąca zatrzęsła się, słysząc te słowa, dziedziczka jednak nie miała
najwyraźniej zamiaru się tym przejmować – dziarsko wcisnęła jej zapłatę
w otwartą dłoń, po czym zamknęła ją stanowczym gestem.
– Kolejnych pięć dostaniesz, jeśli będziesz umiała być cicho – dodała
złowieszczo, wyraźnie zadowolona z występnego planu.
– Panienko, ja… Dlaczego?
– Za każdy taniec z tym przeklętym Tolvo kolejne dwie złote monety.
– Za taką sumę będę mogła wyprowadzić się do stolicy.
– A ja do Paharamu – zachichotała Lokki. – Rozumiesz? To jest gra
warta świeczki.
Służka przełknęła głośno ślinę. Marzyć o wakacjach było rzeczą niestosowną,
lecz złote monety spoczywające w dłoni sprawiały, że ich perspektywa po raz
pierwszy w jej życiu nie wydawała się zbyt odległa.
***
W ciemnej sukni i prostej masce wkradła się do sali, gdy tylko spostrzegła,
że zaczął panować w niej ścisk. Upięła włosy wysoko i schowała je za ciężkim
woalem. Jedynie dłonie pozostawiła odsłonięte. Wypatrywała go w tłumie
tańczących stateczną pawanę. Na parkiecie było już mnóstwo podchmielonych
czy upalonych opium Paharamczyków, jednak żaden z nich nie miał krzykliwego
turbanu. Wszyscy zaś, jak jeden mąż i jedna żona, nie znali kroków tańca i szyli
coś po swojemu, wyglądając jak postrzelone żurawie. Lokki widziała swego
kuzyna, który prowadził nieśmiało biedną Varellę. Służąca, która co prawda
wiejskie tańce jak tarantela miała opanowane do perfekcji, plątała się niestety
w dworskiej pawanie.
Dobrze, wszyscy niech myślą, że to ja, onieśmielona krewnym ze stolicy.
Przeciskała się przez spoconą tłuszczę, obserwując swych pijanych wujków.
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Nagły uścisk na nadgarstku. Już chciała cofnąć się i uciec, gdy stanęła twarzą
w twarz z końskim obliczem, z którego sterczał prowizoryczny, drewniany róg,
pomalowany dość koślawo. Spojrzała na przedramię tajemniczego jegomościa,
który tak bezceremonialnie chwycił ją i uspokoiła się, widząc znajome znaki.
Bh, a, sa.
– Więc jesteś jednorożcem? – spytała, szepcząc mu na ucho, gdy poprowadził
ją za jedną z kolumn, gdzie mogli zaznać choć odrobiny spokoju.
– Trochę na złość twemu ojcu – wymamrotał. Widziała przez otwory
w jego masce, jak spuścił wzrok. Gdyby teraz mogła unieść to końskie oblicze
i ucałować go najdelikatniej, jak umiała. Ach, marzenie. Roześmiała się jedynie
i zarzuciła ręce na jego ramiona, gdy usłyszała pierwsze takty galliarda,
który miał przerodzić się w voltę. Pognała z nim radośnie na środek sali.
– Mów, co robić – wyszeptał spanikowany.
– Skacz, gdy ci powiem. Trzy krótkie, hop! Teraz długim skokiem, noga za
nogą. Cadence. Lewa za prawą. Z życiem – instruowała, on zaś próbował nadążyć.
Chwycił ją mocno w talii, obrócił się, unosząc dłoń elegancko, wykonując
parę zgrabnych mudr na dodanie sobie animuszu i na chwałę swego pana,
Sinthini. Jakże to było nieodpowiednie, ale i jak piękne. Roześmiała się czule,
chwaląc go szeptem i zerkając na inne pary. Bogowie, jedynie oni tańczyli nie
ze swymi współplemieńcami. Ale jej rodzice zbyt zajęci byli obserwowaniem
pokazu służącej odgrywającej jej rolę, by spostrzec to, co najpewniej nazwaliby
bezeceństwem. Mogła zatem pozwolić sobie na więcej i więcej, od czasu do
czasu, niby przypadkiem, trącając dłonią biodro młodzieńca. Maski pląsających
dookoła nie zdradzały zbyt wiele, lecz ukryte za nimi pary oczu obnażały
niedowierzanie, że coś takiego miało miejsce. Dojmująca była jednak zazdrość
młodych, złotoskórych dziewcząt, zmuszonych do tańczenia z bogatymi starcami.
Nieszczęśnice te pragnęły, choć na chwilę, musnąć palcami tak żywotnego,
silnego, młodego ciała, pachnącego sandałową pastą wsmarowaną w kark
i przedramiona. Lokki jeszcze nigdy nie czuła się tak szczęśliwa.
Vikram wpatrywał się w nią uważnie. Dolna, poszarpana część maski
obnażała szeroki uśmiech. Jego dłonie zdawały się być roztańczonymi
skrzydłami barwnego ptaka, który wykonywał swój godowy taniec. Pewny
siebie i zdecydowany. Taki musiał być, by nie zawieść jej oczekiwań. Jej ciało
drżało pod jego palcami, wołając go w zniecierpliwieniu.
– Teraz bliżej – nakazała mu. Powinien jedną dłonią schwycić ją tam, gdzie
kończył się jej gorset, a drugą położyć na jej plecach. Trzymał je nieco za nisko,
jednak nie dbała o to. Nikt wszak nie wiedział, że to dziedziczka tańczy voltę
z Paharamczykiem. Lokki oparła dłonie na jego ramionach i pozwoliła mu
wirować wedle zachodniego zwyczaju, widząc, jak jego dżama zdawała się
rozkwitać niczym pąsowy kwiat, usłany złocistym blaskiem misternych haftów.
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Cokolwiek tańczył, przestało być ważne. Poprowadził ją do stołu, z którego
porwał butelkę wina i poczęstował ją łykiem. Uchyliła lekko maskę i wzięła
solidny łyk, po czym podała mu trunek, którym i on uraczył się szczerze. Napierał
na nią zdecydowanie, a i ona nie pozostawała dłużna, próbując owinąć się wokół
jego nóg. Klasnął w dłonie, zakręcił się wokół własnej osi, po czym złapał jej
ręce i gestem nakazał powtórzenie jego kroków. Śmiała się szczerze, gdy starała
się naśladować jego ruchy. I tak taniec za tańcem. Zmęczona, wyczerpana,
szczęśliwa. A wina było coraz mniej. Za to krew krążyła tysiąckroć szybciej.
Lokki pognała ku wnęce sali i oparła się plecami ciężko o kamienną, chłodną
kolumnę. Przyciągnęła Vikrama ku sobie, patrząc w jego skupione oczy. Wodziła
palcami po jego ramionach rozpaczliwie, jakby chciała własnymi siłami zedrzeć
z niego tę wspaniałą szatę. Wiedziała, że jej nie wolno. Wygięła długą szyję,
wyzwalając ją spod sztywnej kryzy. Jeden szybki ruch i nie było po niej śladu.
Schował ją za pas gestem wytrawnego złodzieja. Nie pozostała dłużna, wypinając
perłową broszę z jego piersi i chowając ją za gorsetem. Już miał ją odzyskiwać,
gdy pacnęła go w dłonie.
– Nie. Nie. Tak nie można – zaśmiała się głośno. Jej głowa opadła ciężko
na jego ramię.
Czuła jego oddech na karku. Ciepły i zmęczony, niemal lepki od nadmiaru
tańca i skwaru rozśpiewanego wnętrza. Przysunęła się jeszcze bliżej, napierając
na niego całym ciałem – cienka, muślinowa szata, klejąca się do skóry od słonego
potu, doskonale podkreślała jego umięśniony brzuch i silne, szerokie ramiona.
Tak zupełnie inne od miękkich, nijakich ciał jej kuzynów. Dłonią sięgnęła pod
rozchełstaną dżamę, wodząc palcami po barczystych plecach Vikrama i szukając
rozkosznych krzywizn wystających łopatek.
– A tak można? – wymruczał wprost do jej ucha, teraz jednocześnie senny, jakby
odurzony jej obecnością, i poruszony, aktywny, nienasycony bliskością. Więcej,
ciągle więcej, ciągle za mało. Językiem musnęła płatek m
 alachitowego ucha.
– Gdzie jest moja córka?! – Beztroskę przerwał donośny ryk Valkoinena.
Przerażona Lokki wyjrzała zza kolumny i dojrzała nieszczęsną służkę
pozbawioną swej maski.
– Vikram, bogowie! – jęknęła tylko, chwytając kurczowo wyciągniętą w jej
stronę dłoń.
– Uciekajmy – rzucił pospiesznie i począł rozglądać się za najbliższym
wyjściem. Sala zawrzała. Zapanował w niej nienaturalny ścisk i poruszenie.
Idealny moment. Pociągnęła go mocno za nadgarstek i ruszyła bocznym
korytarzem, prowadząc i jego, i siebie, bogowie raczą wiedzieć gdzie.
– Dokąd biegniemy? – spytał przerażony. Zrzucił z twarzy maskę, a jej oczom
ukazały się sprężyny długich, granatowych loków, które wydostały się spod
turbanu, i jego przerażona, pobladła, niemal miętowa twarz.
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– Kaplica! – Był to jedyny, choć dość głupi, pomysł, na który wpadli.
Któż w dzień balu ukryłby się w miejscu modlitwy?
Pędzili więc krętym korytarzem aż do obitych, metalowych drzwi, na których
widniały sceny ze świętych ksiąg, i całym impetem wparowali do środka.
Vikram zamknął wrota za sobą, a Lokki wbiegła na emporę. Kilkanaście par
rozbieganych kroków i głosów nawoływało na zewnątrz:
– Tutaj! Tutaj wbiegli!
– Do kaplicy? Na Matkę i Ojca! – wrzeszczał Arte Valkoinen. Nim nefrytowy
elf dołączył do ukochanej, drzwi do kaplicy rozwarły się z hukiem. Vikram
stanął jak wryty i znieruchomiał, oślepiony światłami niesionych przez ojca
Lokki i jego sług, pochodni.
– Ty diable! – Wyraźnie podpity gospodarz ruszył w kierunku młodzieńca
i chwycił go za poły szaty. – Gadaj, gdzie moja córka?
– Córka? – Vikram wyglądał na szczerze zdziwionego. Patrzył wprost w parę
rozwścieczonych oczu swego przyszłego teścia z dziwacznym spokojem.
– Lokki, moja gwiazdka! Gdzie ona jest?
– Nie widziałem pana córki… Ja tylko chciałem zwiedzić ten chram – jęknął
chłopak, starając się brzmieć na w miarę zrelaksowanego. Podchmielony
gospodarz pozostawał jednak czujny.
– Łżesz jak pies. A nawet jeśli nie, to na wszystkich bogów! Nie wolno ci tu
być. Jesteś innowiercą.
– Już idę. Raczy pan wybaczyć. Chciałem tylko zobaczyć jednorożca.
– Jednorożca? Ty wiesz, co to znaczy, ten jednorożec? Patrz! Teraz skończysz
jak i on! Ja jestem lwem, a ty tępą chabetą, która próbowała mnie przechytrzyć.
Co robiłeś z moją córką? Jak spaskudziłeś ją swoimi zielonymi paluchami?
– Panie Valkoinen. – Dźwięczny głos matki Vikrama rozbrzmiał zza plecami
jasnych elfów, które obróciły się jednocześnie w jej stronę. Wyminęła wszystkich
pewnie i rozsiadła się wygodnie w jednej z ław. Chwilę potem odnalazła
zagubione spojrzenie zroszonego nerwowym potem syna.
– Vikram Bhasa. – Dwa oskarżycielskie słowa.
Młodzieniec spojrzał jej w oczy i położył uszy do dołu.
– Wiesz zapewne, że bardzo obraziłeś gospodarza tego domu i w świetle prawa
powinieneś ponieść karę – ciągnąła matka, klepiąc się znacząco po rękojeści
swej szabli. Młodzieniec pokiwał głową energicznie. Pani Bhasa kontynuowała:
– Jednak istnieje jeszcze inny sposób. Powiedz prawdę, a Sinthinia na pewno
pomoże ci z tego wybrnąć.
Westchnął głęboko. Mama słynęła z tego, że czasem lubiła kogoś skrócić
o kończynę bądź dwie, nie było więc po co ryzykować takiej straty.
– Ja i Lokki… – zaczął nieco niepewnie Vikram, przenosząc wzrok na ojca
swej ukochanej.
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– Ta bezużyteczna, durna dziewucha? Gdzie ona jest?! Warta jest jednej gry
w kości. Plugawa żmija! – wrzeszczał Arte, tłukąc pięściami w ławy.
Poczuł to wyraźnie, uczucie, którego nie da się pomylić z żadnym innym.
Boski podszept, śpiewne, mądre słowa, tak wyraźne, jakby nagle wyryto
je w jego wnętrzu, wypalono rozgrzanym rylcem na ciemnej, podobnej
szmaragdom skórze. Pan w Pani, Pani w Panu przemówiła. Vikram wiedział,
co powinien zrobić.
– Kości? Dobrze. Skoro tyle jest warta, to zagrajmy. Takie mam prawo.
Jako poseł. Prosić o to, czego pragnę. – Chłopak wpatrywał się teraz w jednorożca
na ścianie. Światła pochodni oświetlały go doskonale. Wszystko stało się jasne,
nie musiał słuchać nawet słów, wydobywających się z jego własnych ust.
Jednorożec o skręconym, zdeformowanym ciele, jak Sinthinia, boski paw,
wyśmiewany przez wszystkich i ukochany przez Pehvi, nefrytową wojowniczkę.
Voisarvi to Pehvi. Ja to sługa Sinthini. A Lokki niech w opiece ma pani księżyca.
W cichych modłach poprosił o błogosławieństwo. Pamiętał historię,
którą opowiadało się młodym akolitom. O tym, jak kupiec, który uważał się
za najlepszego w grze w kości, zastawił swą duszę w pojedynku z Sinthinią
i przegrał. Ale duszy nie stracił.
– Bezczelny, zielony… – nim Valkoinen senior dokończył, zapowietrzył się,
widząc karcący wzrok pani Bhasy.
– Kości – syknąła kobieta. – Jeśli pan wygra, panie Valkoinen, może pan ściąć
mojego syna tu i teraz. Sama dopilnuję wykonania wyroku.
Przez dłuższą chwilę cisza w kaplicy była niemalże namacalna, tak dotkliwa,
że słychać było tylko palące się knoty świec i niespokojne, elfie oddechy.
– Dobrze, ale zagramy moimi kośćmi – odpowiedział gospodarz po chwili
namysłu, śmiejąc się złośliwie. Lokki ledwie tłumiła płacz, kuląc się na
skrzypiącej emporze.
Bogowie! Ojciec ma fałszywe kości!
Tylko cud mógłby uratować Vikrama. Ale przecież jeden cud już się zdarzył,
gdy go postrzeliła i ledwie odratowała. Niebianie zdawali się za nic mieć jej
modlitwy. Spojrzała więc błagalnie w stronę jednorożca. Tylko ty jedna mi
zostałaś. Pani Nocy, Voisarvi. Ocal Vikrama!
Przyniesiono kości, w pięknym, złotym puzdrze. Stary Valkoinen usiadł
ciężko w kaplicznej ławie. Naprzeciw, na ziemi, spoczął Vikram. Był dziwacznie
spokojny. Sięgnął po kości i poczuł ich ciężar. Obracał je chwilę w dłoniach.
Tak, dano mu zestaw, który zawsze będzie wyrzucał najmniejsze liczby. Zamknął
oczy, gładził ich kamienną powierzchnię. Wydawała się miękka jak skóra Lokki.
Stawała się ciepła pod jego dotykiem.
Bóstwa zasiadły do gry.
Lokki oddychała miarowo, czując, jakby widmowe dłonie Vikrama gładziły
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ją po ramionach, oswobadzając ją z ciężaru aksamitnej sukni. Wzniósł ręce
i wyrzucił kości z dłoni. Trzy i cztery. Valkoinen roześmiał się i sięgnął po swoje
kości. Dwa i jeden. Zamarł. Czyżby je pomylił? Łapczywie sięgnął po nie dłonią
i sprawdzał ciężar. Wszystko było w najlepszym porządku.
– Dziesięć rzutów – mlasnął głośno z niezadowoleniem. – Gramy na
dziesięć rzutów.
– Oczywiście. – Vikram zgodził się bez żadnych oporów i uśmiechnął się
delikatnie. – Po dziewięciu kolejnych pojmę twoją córkę za żonę.
– Skrócę cię prędzej o głowę, zielony bydlaku. Rzucaj. Ale już!
Młodzieniec chwycił kości, choć myślami był już gdzie indziej. Jego dusza
powoli zmierzała ku emporze. Pięła się po drewnianych schodkach. Wplątywała
pomiędzy jasne pasma włosów Lokki. Wtulała w jej łabędzią szyję, obsypując
ją deszczem pocałunków. Każdy jeden sprawiał, że elfka pokrywała się gęsią
skórką, a z jej ust wydobywały się kolejne, niemal bezgłośne westchnienia.
Wzniosła się ponad materię. Lekka niczym pióro.
Cztery i pięć. Trzy i jeden. Jak na złość. Nawet oszukana kość nie przezwycięży
boskiej woli.
Nieskrępowani. Żadną warstwą fizyczności, żadnym strojem i maską.
Żadnym kłamstwem i niedopowiedzeniem. Obleczeni jedynie w nocną,
srebrzystą poświatę. Bezczas i bezmiejsce. Wtulił się w jej piersi. Jego usta
przywarły do bladozłotych brodawek z nabrzmiałymi sutkami. Jej włosy były
jak ogony komet, ginące w jego atramentowych puklach, ciemnych niczym
próżnia kosmicznego ładu.
Pięć i dwa. Jeden i jeden.
Jej ramiona otoczyły go czułym uściskiem. Smukłe nogi owinęły się wokół
rozgrzanych niczym nowonarodzona gwiazda lędźwi. Dziewczęce palce wpijały
się w napięte łopatki, rozcinając je niczym światło zorzy. Napięcie i oczekiwanie
na kolejny ruch. Jej oczy lśniły, podziwiając jego sylwetkę oswobodzoną
z iluzorycznych muślinów.
Trzy i trzy. Dwa i trzy.
Rozchyliła usta, głucha na cały kapliczny gwar. Jedynie malachitowe niebo
powtarzało jej wprost do ucha Lokki, moja najpiękniejsza Lokki. Ich języki
splotły się ze sobą, a ciała krążyły jak dwie istoty niebieskie, niezdolne do
pogodzenia się, która z nich powinna wirować wokół drugiej. Kosmiczny kurant.
A może niebiańska raaga? Bogowie raczą wiedzieć. Czy to Sinthinia i Pevhi?
Czy Voisarvi i jej gwiezdny kochanek Pohjantahti?
Pięć i jeden. Trzy i dwa.
Chwyciła mocno za jego biodra, ciągnąc ku sobie, złakniona nabrzmiałej
ciemności, rozświetlonej nieznanym ogniem. Słodycz bólu. Paznokcie wydawały
się rozrywać jego skórę. Śmiał się głośno, gdy wyrzucił dwie szóstki, skontrowane
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mierną trójką i dwójką.
Wilgoć nocnej rosy, w której połyskiwały maleńkie kropelki krwi. Obrót.
Ona, jaśniejąca supernowa, żeńska energia stworzenia, dająca upust
namiętności, wpijająca usta łapczywie w jego szyję. Tańcząca ponad nim
szybciej i szybciej. Wbrew rytmowi kuranta. Vikram – wołała śpiewnie, a jej
głos wydawał się docierać do najodleglejszych planet, przecinać martwą ciszę
wszechświata czymś nowym. Kiełkującym i rozkwitającym w jednej chwili
niczym kwiat o tysiącach płatków, z których każdy przerodził się w kolejną,
młodziutką gwiazdę. Była lekka. Bez trudu trzymał jej biodra wznoszące się
i opadające w wygłodniałym zniecierpliwieniu.
Cztery i cztery. Jeden i trzy.
Obrót. Kolejna figura mistycznych zaślubin. Pocałunki na złocistych udach.
Ciepłe i kojące. Pewne zwycięstwa. Łapczywe, im bardziej zbliżały się do
zwilżonego podbrzusza. Fale długich pukli, rozrzucane każdym ruchem jej
długiej szyi. Wspinała się na łokciach. Wplątywała dłonie w jego czuprynę,
krzycząc raz po raz: Vikram – niosło się pomiędzy kolejnymi galaktykami, choć
kaplica pozostawała na to głucha. Jego język był jaśniejącym pasmem gwiazd,
oddech przeistoczył się w lśniącą mgławicę. Próżnia wypełniała się nabrzmiałym
uczuciem młodzieńczego spełnienia.
Pięć i dwa. Jeden i pięć.
Perlisty, przeciągły zaśpiew. Odrzuciła głowę do tyłu. Opadała z nim, powoli,
leniwie, a jej ciało płonęło. Szarpały nią kolejne spazmy, jakby spalała się na
popiół. Chwyciła go pewnie. Nieskromnie i zawzięcie. Jak? Pytała bezgłośnie.
Prowadził jej dłoń. Objęła go czule, pozwalając jego głowie opaść ciężko na
jej ramię.
Sześć i dwa. Dwa i jeden.
Wydawał się otoczony pawimi piórami, płonącymi jasnym ogniem. Naprężone
ciało gorzało w jej ramionach. Cynobrowe oczy rozszerzyły się. Wilgoć.
Wilgoć, rosząca jej dłonie. Pukle jak złociste kobry zawinięte w spirale konch,
wznoszących głośny okrzyk. Usta przy ustach, połączone ze sobą błogością.
Sześć i sześć. Jeden i jeden.
Gra skończona. Lokki, smukła jak łodyżka lotosu, oddychała spokojnie na
piersi kochanka. Szemrali wersety modłów w najsłodszym metrum, brzęcząc
jak upojona nektarem pszczoła. Okrutnie jaśni w mroku ciemności. Zaślubieni.
Potrząsnęła głową. Otworzyła oczy. Krzyk niedowierzania.
– Jak można wygrać, mając kości z ciężarkami? – ryczał jej ojciec, wściekły
jak ranna zwierzyna.
Nie bacząc na niebezpieczeństwo, dziewczyna zbiegła z empory. Vikram
siedział spokojnie, podobnie jak jego matka zapisująca w milczeniu wyniki.
Słudzy jęknęli, widząc panienkę z włosami nieładzie, której sztywna kryza
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gdzieś przepadła. Arte Valkoinen ruszył ku Lokki z wyciągniętymi łapami –
paharamski panicz natychmiast poderwał się na równe nogi i zasłonił ją sobą,
dobywając szabli.
– Nie tak wyglądała umowa – ostrzegł gospodarza. Matka rzuciła mu
wymowne spojrzenie i nakazała opuścić broń.
– Panie Valkoinen – podjęła kobieta głosem, który przywołałby do porządku
nawet piekielnego aszura. – Nie wygrał pan żadnego rzutu. Byłaby to wielka
obraza dla całego Paharamu, gdyby pan teraz wystąpił przeciw ustaleniom
i uszkodził posła.
Jasny elf zakołysał się. Po raz kolejny zawył niczym zraniona bestia,
po czym runął jak długi na ziemię. Jęknęła i reszta zgromadzonych. Nikt jednak
nie patrzył w stronę starego obrazu, nawet młoda para, tonąc we własnych łzach
i uściskach. Jedynie pani Bhasa zauważyła różnicę w treści pięknego malowidła.
Stary fresk zdawał się ożyć.
Jednorożec wyzwolił swój róg z pnia i z wyraźnym zadowoleniem rozdzierał
pierś lwa na strzępy. Oto czas Pani Księżyca.

Opis Autora
Rocznik 1991,sprzedawczyni w sklepie z ubraniami vintage. Przez lockdown i zastój
w handlu, zaczęła pisać opowiadania i powieści o elfach, inspirowane ulubionymi
produkcjami filmowymi z Indii (kino kopane i produkcje wojenne). Debiut w Białym
Kruku opowiadaniem Susza.
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Galaktyczne interakcje,
czyli m.in. o ilościowej
przewadze sernika nad
mamutem
Małgorzata Lewandowska
Słowa kluczowe: kosmici, kosmiczni najeźdźcy, praca naukowa, studia, badania
naukowe, tuziemcy, obce tuziemcom formy życia (OTFŻ), guziczek, poezja
– Halo! Uwaga! Proszę o uwagę! Yyy… To jest najazd kosmicznych najeźdźców,
yyy… Z kosmosu!
– Nie, nie! Nie w ten sposób! Przecież masz być agresywna, a nie miła jak
robot protokolarny!
– To co, mam krzyczeć? „Policja, otwierać”? Znaczy „Kosmici, otwierać”?!
– Głos kobiety zaczął wchodzić w niebezpiecznie wysokie rejestry.
– Nie, kochanie, proszę, nie denerwuj się. – Mężczyzna podszedł i złożył
na jej ustach pocałunek. – Może nic nie mów? – zamruczał i przesunął opuszkami
palców po zawieszonej między jej piersiami fanowskiej wersji agiela aktualnie
zaadaptowanej na czujnik identyfikujący obce formy życia. – Po prostu wywal
drzwi kopniakiem, wpadnij do pokoju, postrzelaj i zacznij mówić jak w filmach,
no wiesz, że niezidentyfikowana forma życia i tak dalej. Wymyślisz coś,
a później, tak jak ustalaliśmy, przywiązujesz i badasz… Wolisz blaster czy miotacz antymaterii?
– A co to za różnica?
– Przerażasz mnie. – Złagodził wypowiedź uśmiechem. – Masz blaster.
Zamiast sięgnąć po replikę pistoletu, zapytała z wahaniem:
– Nie możemy zrobić tego jakoś inaczej? Prościej?
– Czyli? – Spojrzał na nią wyczekująco.
– No prościej. Bardziej… konwencjonalnie?
Nie odpowiedział, lecz w jego oczach pojawił się dziwny cień.
– Nie musi być całkiem tradycyjnie! – sprostowała szybko. – Możemy zrobić
lorda i pokojówkę albo Wikinga i Bretonkę. Albo poczekaj, mam! Walkę o ogień!
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Wtedy moglibyśmy użyć twojego futerka od niezidentyfikowanej formy życia
– dodała z zalotnym uśmiechem, kręcąc między palcami jedno z długich pasm,
którymi ozdobiony był jego strój.
Mężczyzna opuścił głowę ze smutkiem, na co kobieta natychmiast wycofała
się z wcześniejszych propozycji, by chwilę później wyjść z kolejną inicjatywą:
– A może pójdziemy bardziej w fantasy? Tak jak w zeszłym tygodniu?
Dokończymy przygody orka barbarzyńcy, który przyłapał elfią brankę
na próbie ucieczki?
Nie! Na Wielką Otchłań! Kosmici! Muszą być kosmici, a nie elfy!
– Nie cierpię kostiumu orka – zaprotestował, kręcąc głową. – Nie mogę się
skupić przez kły. Poza tym – przerwał na moment jakby szykował się do ważnego
wyznania. – naprawdę ostatnio źle się czuję jako dominator w trakcie seksu.
I ogólnie w domu. Jestem zmęczony ciągłym zarządzaniem ludźmi. Wystarczy,
że muszę pilnować tych idiotów w pracy. Niby pracuję z dorosłymi, a czasem
zachowują się gorzej niż dzieci w przedszkolu. Wczoraj na przykład…
– Błagam, nie mówmy teraz o twojej pracy! – weszła mu w słowo i sięgnęła
po trzymany przez niego blaster. – Zrobimy tych twoich kosmitów! Idź już
do pokoju. Liczę do trzech i wchodzę.
Skinął głową i z lekkim uśmiechem skierował się w stronę drzwi.
Zanim wyszedł, dodał:
– Tylko pamiętaj, masz być poważna i zdeterminowana! Jesteś kosmicznym
najeźdźcą. Masz zbadać jaskinię, w której znajdują się złoża rzadkich
minerałów. Jaskinia jest jednak zamieszkana przez lokalny gatunek, o którym
nic nie wiadomo…
– Tak, pamiętam – przerwała mu. – Daj mi moment.
Zamknęła oczy i wzięła głęboki oddech. Policzyła do dziesięciu, aby się
uspokoić i jednocześnie dać czas partnerowi na przyjęcie odpowiedniej pozycji
w drugim pokoju.
– Jesteś kosmicznym najeźdźcą na nieznanej, dzikiej planecie. Jesteś
kosmicznym najeźdźcą na nieznanej, dzikiej planecie – powtórzyła szeptem
kilka razy niczym mantrę, po czym uniosła powieki i podeszła do drzwi.
– Bum! Bum! – Znalazła się w środku. – Bank! Bank! Bank! Trrrrrrr! Bank!
– Pchnęła pokrytą futrem istotę na łóżko i przywiązała. – Baza, melduję
unieszkodliwienie jednego okazu lokalnej fauny. Sytuacja opanowana, brak
dalszego zagrożenia. – Odłożyła blaster, uklękła w rozkroku nad obiektem,
odpięła wydłużony czujnik wiszący na łańcuszku między piersiami i powoli
zaczęła przesuwać nim nad pasmami sierści pokrywającymi ciało obcego. –
Poprawka. Z obiektu porośniętego futrem podnosi się niezidentyfikowany,
podłużny, gładki kształt…. Melduję, kod ryzyka pomarańczowy. Przypuszczam,
że to może być swoisty rodzaj sondy bądź wypustki… Teraz, yyy, przeprowadzę
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analizę tego czułka, znaczy sondy, manualnie, a następnie za pomocą
wewnętrznego analizatora.
Tak!
– Obiekt powiększa się… Po wprowadzeniu do analizatora wyczuwam… –
jęknęła –Aaach… Dostrajam sutki! Aaach… czujniki! Over – wydyszała.
Taaak!!!
– Kijara?
Nie
teraz! Kijara zignorowała głos, lecz ten ponowił pytanie.
Na Wielką Otchłań! Co może być aż tak ważne?! – przeklęła w myślach,
zdjęła holosłuchawki, zostawiła je w trybie nagrywania, i odwróciła się w stronę
natręta. Nagłe wyrwanie z rzeczywistości badanych okazów spowodowało,
że minęła chwila, nim zidentyfikowała stojącą przed nią osobę.
– Profesorko Lirijan! – wykrztusiła zawstydzona.
Opiekunka grupy zmierzyła ją krytycznym spojrzeniem.
– Jakiś ciekawy kontakt?
– Tak, pani profesor! – odpowiedziała, starając się opanować narastające
w niej ciepło, które zaczęło ujawniać się kolorem. – Bardzo ciekawy! Wreszcie
mamy mamuta, a nie sernik!
Profesorka uniosła w zdziwieniu fałdę nadoczną.
– Czyli tuziemców używających futra, a nie jedzenia jako elementu
współdzielonych zachowań seksualnych zakończonych penetracją – wyjaśniła
Kijara, zdając sobie sprawę, że odruchowo użyła nazw, które stworzyli w grupie
doktorantów podczas ostatnich badań terenowych na Ziemi.
– Z odgrywaniem OTFŻ?
– Tak! Kosmiczny mamut! – Zaklęła w myślach, że znowu posłużyła się
laboratoryjnym slangiem, i poprawiła się na głos: – Z odgrywaniem obcej
tuziemcom formy życia. Stąd moje podniecenie, eee… a raczej radość.
Od początku dyżuru przeskanowałam – szybko spojrzała na licznik, by ukryć
narastające zmieszanie – dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa przypadki
penetracyjnych interakcji tuziemców z tuziemcami, czyli typu TT, zanim
znalazłam tę.
– Rejestracja?
– Tak! Od samego początku!
Profesor sięgnęła po holosłuchawki i sprawnym ruchem dostosowała je do
swoich receptorów.
– Dobra robota – powiedziała po chwili i odłożyła aparat. – Jeszcze kilka
takich znalezisk i będziesz mogła zamknąć część badawczą swojego projektu.
Tak trzymać!
Kijara, doktorantka Planetarnego Instytutu Historii i Etnografii Seksuologii
Stosowanej Obcych Form Życia, zajaśniała z radości żywą zielenią.
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***
Wróciła z laboratorium zmęczona, ale zadowolona. Gdy właz zasuwał
się za nią z cichym szumem, Risija, doktorantka z jej roku, z którą dzieliła pokój,
oderwała się od holoczytnika i smętnie zafalowała brunatną szarością.
– Tak źle? – zapytała Kijara.
– Powinnam była wybrać inny temat.
Kijara zapulsowała złociście.
– Dzięki – odpowiedziała przyjaciółka smutno. – Ale nie wiem,
czy będzie lepiej. Minęły już trzy cykle, a mam zaledwie garstkę wierszy.
Trzeba było wybrać tak jak ty obserwacje żywych organizmów albo przynajmniej
film czy prozę. Ale nieee! Chciałam wyzwań! Zachciało mi się bada
modele pozostałości kontaktów ziemskiego gatunku Homo sapiens z OTFŻ
na podstawie poezji erotycznej! Żeby chociaż religijnej! Ale nie, na pięćset
czarnych dziur! Wybrałam profanum i do tego ludzi. Czemu nie mogłam skupić
się na humbakach? Od cyklu datowanego na Ziemi numerem tysiąc dziewięćset
osiemdziesiąt sześć u tych fiszbinowców następuje rozkwit erotycznej poezji
kosmicznej. Dlaczego musiałam sobie wszystko tak utrudnić?
Kijara spojrzała na nią współczująco.
– Czy mogłabyś zmienić temat pracy? Może twoja promotorka by się na
to zgodziła?
– Nawet jeśliby się zgodziła, musiałabym zacząć wszystko od początku.
Rodzice nie darowaliby mi takiej rysy na honorze rodziny!
Kijara podrapała się macką za membraną słuchową.
– Czasem brak wyników też jest wynikiem – powiedziała wreszcie,
ostrożnie dobierając słowa.
– Zgadza się. Jest. Ale znałaś kogoś, kto dostał jakąkolwiek nagrodę lub
awans za TAKI brak wyników?
– Hmmm… – Kijara zszarzała lekko. – Co zebrałaś podczas ostatnich badań?
Risija z niechęcią podała jej holoczytnik. Znaki zawirowały, by chwilę później
osiąść w równych linijkach. Przyjaciółka zaczęła czytać.
Wyszła na swe pole Kaś, czekał ją kosmita,
Co się z nią przywitać chciał, lecz zwiała kobita.
Biegnie Kaśka ile tchu, więc ten za nią leci.
– Stójże – wrzeszczy – Przestań biec, gdyż cię złapię w sieci!
Ta nie słucha, chyżo gna. Więc on sieć wyjmuje.
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Chce ją rzucić, ale sprzęt coś nie współpracuje.
Co tu robić? – myśli więc. Wszak mnie już widziała.
Muszę w mig wymyślić coś, co na nią zadziała!
Biegnie, duma, nagle wie! Toż sercem spróbuję!
– Błagam, stójże – prosi w głos. – A coś wyczaruję!
Weź nie biegnij, wtedy ci zdradzę tajemnicę:
Jak rozkochać Jasia, gdyć zajrzy pod spódnicę!
Unieś tylko kapkę ją, dziurkę ci pokażę,
Co wielce magiczna jest, gdy ci coś w nią wrażę.
Kaś stanęła, lico w pąs, gdyż Jasia lubiła
I z ogromną chęcią by dziś mu dogodziła.
Spódnic gąszcz podwija w mig, patrząc w dół ciekawie.
I szukając dziurki swej, aż usiadła w trawie.
– Dyć pomogę? – pyta on i czeka w napięciu.
Kasia kiwa głową, nim zliczył do dziesięciu.
Strzela macka niczym wąż! Dziurkę odnajduje,
Wnet rumieniec oblekł Kaś! Juści postękuje!
Zuch kosmita, co tu rzec, wcale nie próżnuje,
Macką drugą sięga w dół i tak konstatuje:
– Tu, dziewko, guziczek masz, trochę go połechcę.
– Nie przerywaj – szepce Kaś – Więcej jeszcze, ach, chcę!
On podwija bluzki biel i mackami maca.
Silną macką – bujną pierś. Ach, cóż to za praca!
Jęczy ona, obcy zaś znów macki zamienia.
– Och, matulu! – krzyczy Kaś, tak bliska spełnienia.
I otwiera usta swe, juści prawie mdleje,
A on czeka, aż się w niej błogość ta rozleje.
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I tak mówi: – Dziewko ma! Drogaś ty mi wielce.
Dyć pomogłabyś mi że w ogromnej rozterce?
Mam ja zbadać ludzi i sondy im założyć.
By to zrobić, muszę im coś do głowy włożyć.
Nic się nie bój, droga ma, krzywdy ci nie zrobię,
Wręcz przeciwnie! Sonda ta da ci wieczne zdrowie.
Myśli Kasia chwilę i… Tak! Wreszcie się zgadza!
Więc kosmita szybko coś na mackę nasadza.
I w różane usta jej wkłada tę zagadkę,
Mówiąc słowa: Ssij ją, ssij, jeśli kochasz matkę.
Każdy we wsi wiedział, iż Kaśka matkę kocha.
Więc ssie dziewczę ile sił, aż z wysiłku szlocha.
Juści macka dziwnie drga, coś się w niej kotłuje
I falując w ssania rytm, jasno pobłyskuje.
I wezbrała w macce moc, i w usta wytrysła.
I opadła w ziemi czerń. Więcej nie rozbłysła.
Obok macki leży on – całkiem wykończony,
Obok niego leży Kaś – włos jej rozrzucony.
Wreszcie obcy wstaje i coś z torby wyjmuje,
Gładząc lico Kasi swej, coś szybko notuje.
W ucho dziewki szepce też: – Sen to był, nie jawa,
Duch, latawiec czy coś tam… Grunt, że jakaś zjawa.
Co tam wolisz, droga ma. Abdukcja skończona,
Na statek mi wracać czas, misja zakończona.
Nie zapomnę nigdy cię, a te słodkie chwile,
Czci
w pamięci będę swej przez kosmosu mile.
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Po czym wyjął z macki sprzęt do wstawiania czipów
I rozwiał się w szary dym wśród mlaskań i bipów.
Kaźmir P., Grubale 1968
Kosmiczna tęsknota
Cicha woda brzegi rwie.
Będę w sercu nosił Cię.
Bez Cię świat jest betonowy
Otępiałym jak w dzień sowy!
Szumi życie za zasłoną
Gwiazdy we wspomnieniach toną!
Kosmos zamknął oczy swoje,
Chcę znów ujrzeć lico Twoje!
Poczuć dotyk macki swej,
Wśród wilgoci dziurki Twej.
Kaźmir P., Siedlce 1970
Magazyn regionalny nr 3 (10)/2014, z cyklu: Niezwykłe rzeczy znalezione
w pamiętnikach
– Na wielką otchłań! – wyjęczała Kijara, odkładając holoczytnik.
– Taaak… – odparła z westchnieniem Risija.
– Ten wiersz. To znaczy te wiersze… – Kijara szukała odpowiednich słów
– mają… swoje momenty, ale… Może tłumaczenie nie jest idealne? I stąd...
Może… Hm… – przerwała i zmieniła kolor pod wpływem pytającego spojrzenia
przyjaciółki – Są takie… No wiesz.
– Wiem. Jak mówią ludzie: „tonący brzytwy się chwyta” – odpowiedziała
Risija bez przekonania. – Ale nie sądzę, by to była wina mojego tłumacza. Robię
kalibrację lingwistyczną dwa razy częściej, niż nakazują w ogólnych zaleceniach,
przy zachowaniu nazw oryginalnych dla zjawisk niewystępujących w naszej
kulturze.
– Hm… – zaczęła Kijara i podrapała się za membraną słuchową. – W sumie
wygląda na pierwsze próby kontaktów ze strony Gharrrów, co jest ciekawe.
To były takie pionierskie czasy! – dodała po chwili, nie bardzo wiedząc,
czy w ten sposób bardziej chce pocieszyć przyjaciółkę, czy podtrzymać rozmowę.
Gdy jej słowa wybrzmiały, nad holoczytnikiem zapadła cisza.
Wreszcie Kijarę przeszył dreszcz połączony z ożywioną pulsacją kolorów
oznaczających, że właśnie wpadła na nowy pomysł.
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– Mam! – wykrzyknęła, unosząc triumfalnie mackę. – Poezja podlega
interpretacji, a do tego możesz korzystać z tekstów piosenek, tak?
Risija potwierdziła.
– W takim razie masz jakieś utwory, które można nagiąć do tematu?
Zapytana poszarzała jeszcze bardziej i nacisnęła przycisk na ścianie.
Wysunęły się z niej holosłuchawki. Doktorantka wybrała odpowiedni numer
i podała urządzenie przyjaciółce.
– Zwróciłam na uwagę na tę piosenkę ze względu na wcześniejszy utwór
autora o astronaucie dryfującym w kosmosie.
Kijara kiwnęła jedną z macek, po czym zanurzyła się w holoświecie obcych
dźwięków zsynchronizowanych z tłumaczeniem.
– I? – zapytała po chwili Risija.
– Sama nie wiem – odparła z wahaniem Kijara. – Niby da się podciągnąć
pod miłość i coś z przestrzeni, załóżmy, kosmicznej, ale „jestem aligatorem”?
Nie pasuje mi do żadnej znanej rasy poza lokalnymi, ziemskimi aligatorami.
No i ta cała reszta… Na pewno twój tłumacz działa poprawnie?
– Tak. Kalibrowałam go na podstawowym i rozszerzonym zestawie tekstów
poetyckich opracowanych przez profesor Lirijan z uwzględnieniem standardu
przekładów Iliady i Odysei. Sięgnęłam też do dodatkowego pakietu stworzonego
na podstawie lektur szkolnych i wydziału literaturoznawstwa dla regionu,
z którego pochodzi utwór, oraz gdzie wychował się autor. Ale, oczywiście,
jeśli chcesz, możesz spróbować swoich holosłuchawek.
Kijara kiwnęła macką i wróciła do zapoznawania się z ziemską twórczością.
– Miałaś rację. Bez zmian. Czyje to? – zapytała po odsłuchaniu.
– Artysta nazywa się David Bowie.
– Nie kojarzę. Możesz się z nim jakoś skontaktować? Odczytać jego myśli?
Koniec uniesionej macki Risiji opadł ze smutkiem.
– Nie da się – odpowiedziała wreszcie głosem głębokim jak czarna dziura. –
Nie żyje. Od dawna. Nic nie wyciągniemy z jego mózgu.
– Na wielką otchłań! Tak mi przykro. – Kijara podrapała się macką za
membraną. – Może da się to jakoś nagiąć do kontaktu tuziemców z jeszcze
nieodkrytą rasą przypominającą aligatory?
Risija ściemniała pesymistycznie. Na widok tej reakcji przyjaciółki Kijara
dodała szybko:
– Masz coś innego? Bardziej dosłownego?
– Tak. Utwory mniej bądź bardziej dosadne jak Well, Everybody’s Fucking in
a UFO Roba Zombiego. Ale to i tak nie wystarczy.
Risija zmieniła kolor na głęboką czerń. Kijara zapulsowała złotem.
Wyciągnęła pocieszająco macki w stronę przyjaciółki, jednak przerwała w pół
ruchu i zapytała:
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– Czy utwory, które możesz wykorzystać w swojej pracy, muszą
być opublikowane?
Przyjaciółka zapulsowała potwierdzająco.
– Szkoda, bo… – Kijara urwała, jakby ciągle rozważała, czy wypowiedzieć na
głos to, co krążyło jej po zwojach.
– Bo co?
– Bo mogłybyśmy same je napisać na podstawie tuziemczej twórczości
albo połapać jakichś poetów i ich zainspirować. A tak przepadło… Chyba że
opublikowałybyśmy wiersze incognito w ziemskim internecie!
– To wbrew zasadom!
– Tak, jednak jesteś pod ścianą i jesteś moją przyjaciółką, a to
mogłoby zadziałać!
– Kijara, ale ja nie umiem kłamać! Na samą myśl robi mi się niedobrze. Do
tego nie wyobrażam sobie, żeby zmuszać cię do krzywoprzysięstwa na Zasady
i Pierwszy Impuls Zrozumienia. No i niby jak chciałabyś inspirować tych
poetów? Jak w wierszu o kontaktach z Gharrrami? Brrryyy! Nawet nie mogę
sobie tego wyobrazić. – Jej ciało przybrało niezdrowy, zielonkawomusztardowy
kolor. – Bleee! Ludzie są tacy… Bezmackowi! Bleee…
Pomiędzy przyjaciółkami ponownie zapadła cisza.
– Wiem! – oznajmiła wreszcie Kijara, zabarwiając się wieloma kolorami.
Przyjaciółka uniosła z zaciekawieniem fałdę nadoczną.
– Założymy tuziemczy magazyn internetowy o kosmicznej poezji! Każdy
nieparzysty numer będzie poświęcony erotykom, w układzie T–OTFŻ! Możemy
nawet zrobić konkurs z nagrodami!
– Tak! – krzyknęła Risija, po raz pierwszy od bardzo dawna pozwalając sobie
na pastelową zieleń nadziei. – A nie… – Jej macki zaczynały szarzeć. – Czy to nie
jest wbrew zasadom?
– Zależy, jak to przedstawisz promotorce, a następnie recenzentom. Spróbuj
przedyskutować ten zabieg jako innowacyjne podejście do zbierania danych.
– W sumie nie brzmi głupio. Jednak… Co jeśli nikt nam niczego nie przyśle?
– Przyślą! Zobaczysz! Ludzie są niesamowici! I całkiem kreatywni jak na
gatunek bezmackowy. Tylko czasem potrzebują zachęty. A my im ją damy!

Opis Autora
Z wykształcenia biolożka, po godzinach również ilustratorka. Zakochana
w Słowiańszczyźnie. Od lat współpracuje z Kalendarzem Słowiańskim oraz magazynem
Gniazdo. Tworzyła ilustracje m. in. do cyklu fantastyki słowiańskiej Witia Magdaleny
Lewandowskiej. W 2021 roku ukazały się dwa współtworzone przez nią komiksy:
Alieneczka oraz Opowieści starych Bogów i inne historie. Ilustrowany przez nią komiks,
będący kontynuacją ukazujących się on-line i w magazynie AKT - Przygód Strzygi, znalazł
się w antologii wspierającej Ukrainę 24.02.2022.
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Zabójcze Pożądanie
Paweł Maj
Słowa kluczowe: prześmiewczy, mroczny, wampiry, soft erotyka, LGBT,

BDSM

Jeśli wydaje wam się, że znacie już wszystkie opowieści o wampirach i że
nic nie jest w stanie was zaskoczyć... nie bądźcie tacy pewni. Istnieją miejsca
i sprawy tak niesamowite, iż nawet pisanie o nich bywa czasem niebezpieczne.
Bohaterowie tego opowiadania, choć nie są dojrzałymi i doświadczonymi
wampirami, nie ustępują im miejsca w panteonie książąt i księżniczek ciemności.
Potępieni tak jak i cała reszta, żyją tylko po to, aby pić...
Niekoniecznie krew.
***
Był zimny, wilgotny i ciemny wieczór. Nie wydaje się to jednak niczym
dziwnym, biorąc pod uwagę fakt, iż mieszka się kilka metrów pod ziemią...
A dokładnie rzecz biorąc: 16 sztychów łopatą potrzebnych po to, aby wykopać
małą przyklasztorną piwniczkę na wina. Wtedy zawsze wszystkie wieczory są tak
samo ciemne, chłodne i wilgotne; no może za wyjątkiem tych, kiedy na dworze
leje. Wówczas nie jest już wilgotno, a kurewsko mokro. Niewielką ochronę daje
te pięć trumiennych desek złożonych na krzyż i atłasowa p
 oduszka.
Hrabia August von Stundt, będący właścicielem tego kamiennego metrażu,
mieszkał tutaj już od dwudziestu pięciu lat. Od ponad piętnastu ze swoją
oblubienicą hrabiną Antoniną de Tarapat. W tym miejscu nie muszę chyba
dodawać, iż nie byli oni normalnymi ludźmi (byli wampirami). Hrabia von
Stundt pochodził z niemieckiego rodu szlacheckiego, natomiast hrabina
Antonina była córką francuskiego wielmoża polskiego pochodzenia, szybko
wydaną za hrabiego. Można by rzec, iż nadzwyczaj szybko, patrząc na to
z perspektywy pozostałych w rodzinie panien, które na ślubny kobierzec trafiły
dopiero przed trzydziestką.
Klasztor, w którym mieszkali, wybudowany został przez braci bernardynów
w XVII wieku, lecz w skutek wielu wojen, pozostały z niego jedynie ruiny
i wspomniana piwniczka z winami... Dokładnie „z winami”, gdyż większość
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zapasów braciszków zachowały się nietknięte przez dziesięciolecia.
Tak więc był wieczór, około godziny osiemnastej, czyli pora, w której
każdy szanujący się wampir budzi się ze swojego dziennego letargu i zaczyna
prawdziwe życie. Chociaż prawdę mówiąc, wampir jako nieumarły nie żyje... no,
ale biorąc pod uwagę, iż jest to tylko opowiadanie, możemy użyć tej m
 etafory.
Hrabia otworzył oczy i podważając ręką wieko trumny, usiadł. Od razu
uderzył go zapach krwi. Ostry, słodki, upajający, aż mdły...
Cierpki?
Kwaśny?
Zapach korka?
Zerwał się na nogi i spojrzał w bok. Ujrzał swoją hrabinę, zdecydowanie
rozbudzoną od kilku godzin, siedzącą na kamiennej podłodze pod regałem
z karafkami pełnymi wytrawnego czerwonego wina... i z jedną z takich karafek
w dłoni.
– Co ty robisz? Pijesz wino? ZNOWU!?
– A zzzzzzzzoooooooo, nieeeeee mogęęę?! – zapytała przeciągle i jakby trochę
niepewnie
hrabina.
–
Psssssssszeciessssssz
sieeeeee
neeeeeeee
zmarnujeeeeee?
Antonina, jeszcze za życia uwielbiała wino... Pewnie dlatego zdecydowała się
zrezygnować z własnej trumny na rzecz dwóch dodatkowych półek z winami.
Półek, które choć zapełniane były przez von Stundta co tydzień, teraz były
w połowie puste (w tej większej połowie).
– Ależ najdroższa, jesteś pijana... Wampir nie może się upić! Natychmiast
odstaw to
wino i kładź się spać!
– Nie! – wyjątkowo pewnym siebie i stanowczym głosem odrzekła hrabina.
– Nie
będziesz mi mówił, co mam robić! – …teraz już nawet pewniejszym niż
poprzednio i zaczynającym trącać o zdenerwowanie, jeśli nie wkurwienie.
Hrabia szybko przygasł, stwierdzając tyko oczywisty fakt:
– Masz rację. W takim razie, kochanie, chociaż chodź ze mną się pożywić,
świeża krew dobrze ci zrobi.
Jednak Antonina straciła cały zapas sił, zatoczyła się na ścianę z półkami
i w pijackim widzie odpowiedziała:
– Nigzzzzzzzziiiiiiiiie nie ideeeeeeeee. Sssssszzzzzeszzzzzzzz to kogoźźźźźźźźź
psssszzzzzzyprowaćććććććć. Ja idęęęęęęę zzzzzzzzzzpaaćććććććć.
– Dobrze moja miłości, sprowadzę ci jakąś młodą wieśniaczkę. Poczekaj tu
i sama nigdzie nie wychodź, jeszcze cię chłopi na blokadzie dopadną z widłami
i będzie...
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– Nie
chzzzzzzzeeeeeeee
wieźźźźźźźźźźniaczkiiiiiii,
ceeeeeeeeee choooooooopaaaaaaaaaaa.
– A jak ja ci chłopa sprowadzę? Który tu ze mną przyjdzie?! Zwariowałaś?
– Ićććććććććć
doooooooo
„Łłłłłłłooooooooooostygiiiii”,
tam
kogoźźźźźźźźźźźź znajdziesszzzzzzzzzz.
Hrabia podszedł do Antoniny, wziął ją na ręce i położył do swojej drewnianej
skrzynki, sam zaś zdjął frak i założył pomarańczowo-zieloną koszulkę w paski,
ściśle przylegającą do ciała, skórzane czarne spodnie, czerwone Conversy
i spryskał się wodą La Rive.
– Dobra – powiedział – idziemy w tango.
***
Droga do klubu „Ostryga” wcale nie należała do najłatwiejszych i najkrótszych.
August musiał przejść ponad pięć kilometrów przez pola i gospodarstwa
należące do kilkunastu różnych właścicieli. A wiadomo jak to bywa na wsiach
– niby jedna wielka rodzina, ale ze strzelbą łażą po domu i patrzą, czy sąsiad
bokiem kurczaka lub krowy nie wynosi.
Właśnie zbliżał się do najbogatszej chałupy, gdy usłyszał z tyłu jakiś hałas.
Odwrócił się gwałtownie i zapytał:
– Kto tam?
– Won stund!!! – odezwał się głos dochodzący zza rogu stodoły. Należał do
starszego jegomościa z Wellingtonem w ręku.
– Tak, słucham – odparł hrabia.
– Won stund!!! – krzyknął ponownie dziadek.
– No, czego ?! – już bardziej podenerwowany odkrzyknął.
– Spierdoloj stund! Gdzie łozisz?!
Odwróciwszy się w swoją stronę, von Stund odszedł w kierunku miasta,
mrucząc tylko pod nosem: cholerni Ślązacy...
Klub „Ostryga” mieścił się na parterze ładnego, zbudowanego z czerwonej
cegły budynku, będącego kiedyś przedszkolem publicznym. Jednak po
nowej reformie Ministra Edukacji, która polegała na likwidacji przedszkoli,
a wprowadzeniu do szkół podstawowych dodatkowej klasy „0”, mieszkańcy
miasta na złość i w formie protestu przeciwko władzy otworzyli w nim klub
dla homoseksualistów. Byłby to zdecydowanie szczytny, a zarazem zyskowny
interes, gdyby nie okazało się, że w całej dwunastotysięcznej społeczności
miejsko-wiejskiej żyje tylko pięćdziesiąt osób odmiennych seksualnie
i przejawiających zainteresowanie płcią tożsamą. W związku z tym klub zyskał
opinię „bramy piekielnej” i „wylęgarni plugastwa”, stale podsycaną przez
elitarnych mieszkańców miasteczka, jakimi byli emeryci i renciści.
August wszedł do góry krętymi schodkami udekorowanymi różowymi
lampkami zwisającymi z sufitu i podszedł do baru:
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– Raz „bananowy orgazm”, proszę...
– Z podwójną śmietaną na wierzchu? – zapytał barman.
– Tylko jeśli sam wytrząchniesz, łobuzie...
– Och, ty... niech ci będzie – jęknął barman i odwrócił się od blatu w celu
przygotowania drinka.
Hrabia korzystając z okazji, rozejrzał się po sali. Na prawo od niego siedziały
dwie dziewczyny trzymające w dłoniach silikonową rurkę przypominającą
nieco gryf do sztangi... tylko bez założonych ciężarków. Na lewo zaś na ogromnej
skórzanej sofie siedziało trzech panów i zawzięcie ze sobą dyskutowało na
tematy damsko-męskie. Damskie dla dwóch siedzących na skraju sofy, a męskie
chyba dla tego pośrodku, bo co chwila obrywał po twarzy raz od jednego,
to drugi raz od drugiego...
Rozmyślania przerwał hrabiemu kelner:
– Twój drink, złotko!
– O! Dziękuję, koteczku, ile płacę? – zapytał August.
– Za oglądanie takiej buźki to ja powinienem dopłacić tobie... Powiedz mi, jak
masz na imię?
– Mam na imię August – rzekł z nutką dumy w głosie. – August von Stundt.
– Ojej... Jakieś zagraniczne nazwisko. Skąd pochodzisz, piękny?
– Nazwisko jest niemieckie, ale urodziłem się tutaj. To nazwisko rodowe.
Dziadkowi za służbę w Wehrmachcie został nadany tytuł szlachecki.
– W Wehrmachcie, powiadasz?! To straszna historia. Teraz to trzeba uważać,
gdzie dziadków nam wysyłają, bo to się może dla nas źle skończyć.
– Teraz tak – zamyślił się hrabia. – Ale kiedyś przecież nie miało to żadnego
znaczenia... Wehrmacht, RAF, AK, Navy Seals, jeden chuj.
– A wcale nie jeden, tylko jak się uda to nawet kilka... Sam wiem, bo swoje
w wojsku odsłużyłem.
– Ej, to ty silny chłop jesteś, i zdrowy zapewne... Hmmm… – zastanowił się
hrabia, mając już wizję sycącej się małżonki przed oczyma. – A powiedz mi,
czy nie miałbyś ochoty wybrać się na romantyczny spacer po zakończeniu
pracy? Znam bardzo ładne i ciche miejsce w ruinach klasztoru benedyktynów.
Co Ty na to, słonko?
– Brzmi ciekawie, pączuszku. Kończę o trzeciej rano, potem jest zmiana. Jeśli
będziesz się kręcił do tego czasu po klubie, to możemy się tam wybrać. – Barman
niemalże zamruczał hrabiemu do ucha.
– Wspaniale – szepnął mu von Stundt. – Będę czekał gdzieś tutaj... Ciao!
– Ciao!
***
Hrabia August odwrócił się od baru, przeciągnął dłonią po twarzy i wywrócił
oczami. Teraz będzie musiał przesiedzieć tu kilka godzin, do czasu kiedy jego
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nowa (dosyć łatwa) zdobycz nie skończy pracy. Nie był to bynajmniej powód
do radości... Mógł przeczekać ten okres czasu wszędzie, byle nie w „Ostrydze”.
Oczywiście był tolerancyjnym wampirem i nie przeszkadzało mu to, jak
dwaj panowie lub dwie panie zabawiają się ze sobą. Po prostu szlag go trafił,
gdy tylko do jego uszu doleciał pierwszy fragment repertuaru muzycznego
zaserwowanego przez grającego dj-a. Co jak co, ale Jonas Brothers to on słuchać
nie będzie. Szybko wypił swój bananowy koktajl i postanowił wrócić do klubu
po godzinie drugiej, wtedy jakoś wytrzyma godzinę, nucąc coś dla niepoznaki.
Zdecydował, że wyjdzie na miasto, coś zje, może się zabawi z jakąś miastową
dziewuchą (jemu na pewno będzie dobrze, ona po tej zabawie będzie mogła
tylko zacharczeć...).
Jak wymyślił, tak zrobił. Swój wieczorny spacer chciał zacząć od rynku,
jednak tam, nie wiadomo dlaczego, wszystkie ulice zostały zamknięte,
a pilnująca porządku policja wspomniała tylko coś o jakiejś manifestacji, więc
chciał chcąc nie chcąc von Stund skierował się w stronę niewielkiego deptaku
pełnego restauracji i pubów. W takim miejscu na pewno będzie mógł się pożywić,
ale najpierw... odrobina przyjemności.
A ta właśnie obok niego przechodziła. Młoda, zgrabna, miała duże hmmm...
niebieskie oczy i piękne kruczoczarne włosy. Nic dodać, nic ująć, a że była
sama... Toż to normalnie zaproszenie dla niego! Poprawiając fryzurę, zawrócił
za nią i zawołał:
– Przepraszam bardzo, nie wie pani może, gdzie jest restauracja
„Pod kiecką”?
– Restauracja „Pod kiecką”? Nigdy o takiej nie słyszałam, przykro mi.
– O, to może wie pani, gdzie znajdę klub „Cycuszki”?
– Nie, też nie mam pojęcia – odpowiedziała czarnulka, zaczynając baczniej
przyglądać się naszemu nieznajomemu.
– Cholera – rzekł hrabia – no, to może chociaż zna pani cukiernię „Z tyłu
od Wedla”?
– Nie niestety też nie znam, ale... czego pan dokładnie szuka? – zapytała,
zdając sobie powoli sprawę, że chyba żadna z tych knajp nigdy nie miała być
przez nią znana jako wymyślona dla potrzeb chwili. Jako podryw... bardzo specyficzny zresztą.
– Wie pani, przyjechałem tutaj na weekend i wychodząc wieczorem na
miasto, postanowiłem poszukać jakiejś sympatycznej duszyczki do towarzystwa,
no i pomyślałem, że w tych miejscach zapewne taką mógłbym znaleźć –
odpowiedział von Stundt, udając lekko speszonego, a jednocześnie uśmiechając
się dwuznacznie do swojej rozmówczyni.
– Hmm, nie słyszałam takich nazw, mimo tego, iż mieszkam tutaj od dziesięciu
lat, no ale może coś nowego gdzieś powstało... A jeśli nawet, to znam pewne
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ciekawsze miejsce, właśnie się do niego udaję, nazywa się „Betonowa gumka”
i jest naprawdę miiiiiłe – powiedziała czarnowłosa, jednocześnie przeciągając
się i poprawiając koszulkę na jędrnym biuście w niedwuznaczny sposób.
– W takim razie bardzo chętnie z panią tam pójdę. August mam na imię,
August von Stundt.
– A ja jestem Tania.
– No, to super... a jak masz na imię?
– Eee, no Tania. Tania Alieksiejewiczówna.
– Oryginalne nazwisko – odparł lekko zbity z tropu. – A zatem, droga Taniu,
prowadź tam, gdzie wszystkie ptaki wstają i zaczynają śpiewać…
– Jakie ptaki?!
– Aaa nie, nic, to tylko takie powiedzenie z moich ojczystych stron, prowadź,
prowadź...
No i poszli... a iść zbyt długo nie musieli, bo jak się okazało, ta wspaniała
knajpka, podobnie jak u hrabiego, u Tani też była podpuchą i w rzeczywistości
była pierwszą lepszą napotkaną bramą. Szybko zatem przekonał się,
że dziewczyna nie była bynajmniej zdziwiona biegiem wypadków i wzięła
(dosłownie i w przenośni) interes w swoje drobne dłonie... i nie tylko dłonie.
Oczywiście nie mogła znać myśli hrabiego, które nie dość, że kosmate i zboczone
były jeszcze perwersyjne i mroczne. Tak więc gdy tylko Tania zaczęła miętosić
w ustach przyrodzenie hrabiego, ten jednym ruchem przejechał ostrymi
jak brzytwa paznokciami po jej gardle i zasłaniając próbujące w ciszy złapać
oddech usta, przyssał się do rany i począł spijać sączącą się krew. Widok ten
mógłby przerazić nieświadomego przechodnia, gdyby takowy się dokładnie
przypatrzył owej scenie, jednak dla zwykłego średnio zainteresowanego
gapowicza była to kolejna para, która oddawała się przyjemnościom cielesnym
(czego potwierdzeniem był fakt, iż hrabia pijąc krew, nie podciągnął spodni).
Gdy już się nasycił swoją ofiarą, spokojnie się ubrał, otarł resztki krwi ze
swoich drobnych ust, oblizał wystające kły i uśmiechnął się z satysfakcją do
siebie. Nie przejmował się zbytnio ciałem dziewczyny, odchodząc i zostawiając
je z głową niżej niż tylna część ciała.
August, zaspokoiwszy swoje krwiste pragnienie, poczuł się strasznie głodny;
bo nawet wampiry bywają głodne. A dzisiaj zdecydowanie miał ochotę na
pizzę. Nie jakieś tam gówno z zamrażarki czy ostatnią nowość na rynku:
pizza w proszku (zalej wrzątkiem, odczekaj pięć minut i pij do dna), o nie.
On miał ochotę na prawdziwą, dobrze przyprawioną włoską pizzę, najlepiej
na cienkim cieście, tak aby mu fragmenty jedzenia między zębami nie utkwiły.
Znał w miasteczku jedną taką dobrą pizzerię, niestety o tej godzinie była już
ona zamknięta. Praktycznie rzecz biorąc wszystkie pizzerię za wyjątkiem jednej
były pozamykane, a ta, co została, nie należała do najbardziej interesujących.
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W samej pizzerii o dziwo praktycznie nikogo nie było. W jednym kącie
siedziała chyba tylko para miejscowych. Jakaś ruda zgrabna dziewczyna
w zielonym swetrze, a przy niej wysoki blondyn w pomarańczowej koszulce.
Trzymali się za ręce, a dokładnie to ona trzymała jego, bo widać było jak na
dłoni, że on sięgnąłby gdzie indziej...
Hrabia podszedł do stolika i poczekał na kelnera. Ten, gdy tylko zauważył
nowego gościa, oderwał wzrok od przeglądanego „Kałasznikowa”, na którego
okładce była seks petarda wszechczasów, Rita Niesamowita, i podszedł żwawym
krokiem do stolika.
– Słucham pana, mogę przyjąć zamówienie?
– Tak. Poproszę jedną dużą sycylijską na cienkim cieście.
– Dobrze, jakieś dodatkowe sosy do pizzy?
– Nie, nie… Tak... Czosnek...
– Czosnek, tak? Ma go nie być?
– Nie, absolutnie nie... ma być potrójna ilość!
– I potrójny czosnek. Dobrze, a coś do picia?
– Nie trzeba, już piłem.
– Proszę uprzejmie: raz duża sycylijska na cienkim z potrójnym czosnkiem,
zamówienie zrealizujemy za jakiś kwadrans.
Niech was przypadkiem nie zdziwi fakt iż hrabia... wampir zamówił pizzę
z potrójnym czosnkiem. Te wszystkie historie jakoby wampiry bały się czosnku,
że od niego umierały, są tylko bajkami wymyślonymi przez mało domyślnych
pisarzy. Tak naprawdę wampiry mają problem z czosnkiem, ale innej natury.
Wyobraźmy sobie, jak jakiś przystojny wampir lub jakaś prześliczna ponętna
wampirzyca próbuje znaleźć sobie ofiarę, gdy z ust jej zalatuje świeżo
przetrawionym czosnkiem. Kiepsko, co nie? Dlatego właśnie czosnek jest
niezbyt lubiany w społeczeństwie wampirów ze względu na wydzielany
przez nie zapach przy późniejszym polowaniu. Jednak w przypadku hrabiego,
który był już nasycony i prawie ustawiony na wieczorne spotkanie z kelnerem,
taka odrobinka czosnku nie mogła zaszkodzić. A von Stundt uwielbia czosnek
jeszcze bardziej niż samą pizzę. Taka drobna naleciałość po dziadku...
***
Tymczasem w klasztornych ruinach zaczęło budzić się nocne życie.
A dokładnie zaczęła budzić się niedawno ledwie żywa, teraz praktycznie w pełni
nieumarła hrabina Antonina de Tarapat. Początkowo zastanawiała się, czemu
wstaje sama, a nie ze swym ukochanym Augustem, lecz po chwili (raczej dłuższej
niż krótszej) z bolesną świadomością przypomniała sobie o upojnym dniu.
Och, i to jak bolesną. W głowie jej szumiało, w gardle zaschło, oczy opuchły...
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No i oczywiście paznokcie nieumalowane. Tragedia! Nie zastanawiając się nawet
minuty, Antonina niemalże tanecznym, pląsającym krokiem (który nazwać
można było zataczającym się z lekka) podbiegła do swojej toaletki. W związku
z tym, iż mieszkała w piwnicy, malowanie paznokci musiało odbywać się na
dworze, i to przy świetle księżyca. Dobrze, że akurat tego dnia księżyc jasno
świecił i hrabina mogła bez obaw pomalować sobie paznokcie, a nie całe palce
jak ostatnio...
Zabrała z toaletki małe lusterko (trzydzieści centymetrów na
trzydzieści) i wszystkie przydatne kosmetyczne drobiazgi, takie jak: lakier do
paznokci, poduszeczki do rozchylania palców, zmywacz, waciki, patyczki do
uszu, lakier do paznokci, szczotkę do włosów, puderniczkę, tusz do rzęs, lakier
do paznokci, depilator, wosk, balsam do ciała i mydło w płynie... dodatkowo,
tak na wszelki wypadek, wzięła jeszcze lakier do paznokci. Wychodząc
na zewnątrz nie zapomniała się oczywiście przebrać, bo wiadomo,
że podczas malowania paznokci można się pobrudzić Założyła więc nowiutkie
japonki, brązowe rybaczki z H&M i białą bluzeczkę na ramiączkach,
co oczywiście tworzyło uroczo-pociągający zestaw, niezbędny podczas czynności
upiększających. Usiadła sobie na obrośniętym mchem głazie narzutowym
(jej ulubionym miejscu do malowania paznokci) i zaczęła rozkładać
cały inwentarz.
Może tego nie wiecie, ale malowanie paznokci, nie jest wcale takim banalnym i lekkim zadaniem. Do tego trzeba mieć zdolności, cierpliwość i chęć...
W związku z tym, że panie zazwyczaj chęci do tego mają, zaś zdolności
nabywają z wiekiem, problemem może być tylko cierpliwość... Ale hrabina była
także cierpliwa, przynajmniej w trakcie malowania. Całego procesu nie będę
opisywał, gdyż zdecydowanie nie wydaje mi się to ciekawe, wspomnę tylko,
że koniec końców nasza bohaterka zdecydowała się na styl francuski z użyciem
różowego lakieru.
Gdy na paznokciach zasychały ostatnie pociągnięcia pędzelkiem, hrabina
usłyszała blisko siebie dwa męskie głosy. Jeden spokojny i wyrafinowany, drugi
gwałtowny (niemalże napastliwy) i podniecony:
– Ależ robaczku, a czemu ty masz takie zimne ręce? – zapytał
głos gwałtowny.
– Bo zmarzłem – odpowiedział mu głos spokojny.
– Ależ robaczku, a czemu ty masz takie czerwone oczy? – zapytał głos
gwałtowny. –
– Bo mi mucha wpadła i sobie zatarłem – odpowiedział głos spokojny.
– Ależ robaczku, a czemu ty masz taką owłosioną klatkę? – zapytał
głos gwałtowny.
– A co, mam sobie kurwa golić?! – powiedział dawniej spokojny,
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teraz również gwałtowny głos.
Minęła chwila, zanim Antonina uświadomiła sobie, iż spokojny głos należy
do jej ukochanego Augusta. Ale ta chwila wystarczyła, aby wyschły jej do
końca paznokcie. Postępując bardzo nierozważnie, acz romantycznie zostawiła
cały przenośny salon kosmetyczny i ruszyła w stronę rozmawiających.
Gdy znalazła się ich już w zasięgu swojego wyostrzonego wampirzego zmysłu,
hrabia obściskiwał się już ze swoim towarzyszem. Chociaż bardziej trafne będzie
sformułowanie, iż się ze sobą siłowali, jednak dla damskiego oka wyglądało
to bardzo podobnie. Antonina zatem przyspieszyła kroku i zaczęła biec w ich
stronę krzycząc:
– Kochany Mój! Kochany! Co się dzieje?!
Mężczyźni przystanęli na chwilę, zdekoncentrowani nagłym pojawieniem się
białogłowej... A prędzej białotułowiowej, bo niestety lub stety charakterystyczną
cechą poprzedniej, hrabina od dawna poszczycić się nie mogła. Miała za to
doświadczenie, umiejętności i chęć…
– Co ty tu robisz? – zapytał hrabia. – Miałaś pozostać w ruinach.
Ale z drugiej strony to nawet i dobrze, że jesteś, zaoszczędzisz mi czasu i kłopotu.
Mówiąc to hrabia złapał barmana (gdyż to on był owym towarzyszem)
za szyję i rzucił nim o rosnące kilkanaście metrów dalej drzewo.
– Już mi się nawet nie chciało z tym osiłkiem bawić! – krzyknął
zadowolony August. – Idź do niego i się napij... Silny i młody jest, powinien
ci smakować.
– Ależ kochanie, mam białą bluzkę, przecież się pobrudzę – zasmuciła
się Antonina.
– No, to zdejmij. Niech sobie chociaż facet przed śmiercią popatrzy.
– No, ale przecież to chyba gej? – zapytała niepewnie. – Co on z tego
patrzenia będzie miał?
– Myślę, że świadomość tego, iż został oszukany i zabity przez
wampira-geja-oszusta i jego półnagą wampirzycę sprawi, że krew go zaleje...
Tak więc hrabina zdjęła białą bluzeczkę i podeszła, kołysząc biodrami do
leżącego pod drzewem, nieprzytomnego barmana. Otarła się jędrnymi piersiami
o jego chropowatą, twardą korę... Chwilka, przepraszam. Otarła się jędrnymi
piersiami o jego muskularną klatkę, niespodziewanie wyczuła pulsującą
mocno żyłę. Przesunęła po niej palcami, jakby bawiąc się i drażniąc barmana,
który powoli odzyskiwał świadomość… Sięgnęła ręką, złapała mocno
i przytrzymała w miejscu. Nieszczęśnik otworzył gwałtownie oczy, spróbował
ją z siebie zrzucić, jednak jej siła nie pozwoliła mu na to. Antonina schyliła się
i zaczęła ssać, i ssać, i ssać. Przywarła wargami, nawet przez jedno uderzenie
serca ich nie oderwała. Słychać było tylko rytmiczne pulsowanie i mlaskanie.
Oczy barmana zaczęły zachodzić mgłą, a on sam przestał się nawet opierać,
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tylko leżał bezwładnie, rozciągnięty na leśnej ziemi. Sama wampirzyca, nawet
nie próbowała delektować się tą chwilą wyższości nad zwykłym człowiekiem,
tylko nieustająco, łapczywie zaspokajała swój głód. Nagle, tak samo szybko
i gwałtownie jak rozerwała gardło, oderwała twarz od konającego już mężczyzny.
Otarła zakrwawione usta dłonią, a potem przejechała nią po swym nagim biuście
w taki sposób, aż hrabiemu przeszły po plecach ciarki rozkoszy. Odwróciła się
w jego stronę i oblizała czubkiem języka zęby w bardzo prowokujący sposób.
– Ach, najmilszy – westchnęła – dawno nie miałam tak smacznego
posiłku, gdzie ty go znalazłeś?
– Kochanie, tak jak radziłaś, poszedłem do „Ostrygi”. Ten facet był tam
barmanem. Od razu udało mi się go poderwać, wystarczyło tylko opowiedzieć
historię z dziadkiem.
– Aaa, no tak... z dziadkiem – powiedziała zrezygnowana hrabina.
– Tak, tak. Bo pamiętasz, że dziadziuś służył...
– W Wehrmachcie – weszła mu w słowo wampirzyca. – Tak, pamiętam.
Opowiadałeś tę historię już kilkanaście razy, najdroższy.
– Tak? Naprawdę? No cóż, w takim razie nie będę jej powtarzał.
– Bardzo dobrze. Chodźmy zatem do domu. Ranek się zbliża powoli,
zaraz zacznie świtać, a ja nie wzięłam bikini i olejku do opalania...
***
Wieczór zbliżał się powoli ku końcowi, jednak hrabia wcale nie odczuwał
zmęczenia. Wręcz przeciwnie. Po niedawnym oglądaniu swojej małżonki w akcji,
nabrał ogromnej ochoty na seks. I nie prawdą jest, jakoby wampiry nie mogły się
kochać... To po prostu kwestia mentalności, ilości erotyzmu i przede wszystkim
zaspokojenia krwią. Bardzo dużo wampirów nie potrzebuje dodatkowych
doznań w postaci pociągu fizycznego i zbliżenia, gdyż wystarczającą ekstazę
zapewnia im picie ludzkiej krwi. Jednak August von Stundt znany był z ognistego temperamentu i pociągu do kobiet. Tak więc bardzo prawdopodobnym było,
iż tamta noc nie skończy się zwyczajowym cięciem komara z rękoma złożonymi
na klatce piersiowej, lecz być może (nota bene mającym z komarem również coś
wspólnego) ostrym bzykaniem.
Właśnie z taką świadomością hrabia schodził po schodach do swojej
ukochanej piwnicy i jeszcze bardziej ukochanej Antoniny.
– Najmilsza moja, powiedz mi, czy nie miałabyś ochoty trochę jeszcze
pogrzeszyć? He he he – zaczepił prowokacyjnie.
– Co masz na myśli? – spytała niepewnie i lękliwie hrabina.
– A tak chodził mi po głowie namiętny, ostry i dziki seks na trumnie.
– Seks?! – zdziwiła się Antonina.
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– Tak, seks.
– No, chyba jak sobie Viagrę kupisz... – parsknęła.
– Oooo, tak?! – oburzył się von Stundt.
– Tak!
– To zobaczysz...
– Już widziałam, nic specjalnego – rzuciła półgębkiem hrabina.
– To zobaczysz... – kontynuował niewzruszony August. – Ja ci zaraz pokażę!
I pognał prosto do swej garderoby stojącej za rogiem.
– Taaaak... – Westchnęła i krzyknęła zaraz za nim: – Już kiedyś
obiecywałeś, że pokażesz i skończyło się na wymianie rozporka...
Jednak hrabia już nie słuchał. Nie minęło piętnaście minut, a wrócił z powrotem do pomieszczenia z trumną i stanął przed Antoniną. A dokładnie
przyszedł na czworakach i ukląkł, gdyż obroża i kajdanki na nogach oraz rękach
nie dawały mu zbyt dużej możliwości poruszania się.
– O kurwa! – zaklęła hrabina. – Co ty masz na sobie?!
– Bij mnie! Pluj na mnie! Poniż mnie! – wycedził przez zęby zatkane
gumową, czerwoną piłeczką von Stundt.
– O kurwa! – zaklęła po raz drugi hrabina.
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– Mów do mnie brzydko! Chłoszcz mnie! Gnieć obcasem! – wycedził
ponownie w jakimś masochistycznym amoku hrabia.
– O rzesz kurwa! – zaklęła po raz trzeci i raczej nie ostatni Antonina.
– Gryź mnie! Drap mnie! Mów mi „szmato”!
– O rzesz kurwa ja pierdolę! – zaklęła głośno hrabina, łapiąc się za głowę
z przerażenia.
– Bij mnie! Bij mnie! Bij mnie! – jak zahipnotyzowany krzyczał August.
– Albo się uspokoisz, albo... – ze zdecydowaniem w głosie
zagroziła mężowi.
– Bij mnie! Bij mnie! Bij mnie! – jęczał już histerycznie i skomlał hrabia.
– ...albo ja cię uspokoję – powiedziała Antonina i nie zastanawiając się
dłużej sięgnęła ręką do stojącej obok na trumnie niebieskiej torebki, wyciągnęła
z niej teflonową patelnię i grzmotnęła z całej siły w wystrojony łeb swojego
zboczonego małżonka. – Nigdy nie wiesz, co zdesperowanej kobiecie się może
zmieścić do torebki – szepnęła do siebie hrabina.
August jęknął głośno i nieprzytomny rozciągnął się na kamieniach jak długi,
a z zakrwawionych ust wypadła mu piłeczka. Dla odmiany, tym razem to Antonina wzięła swojego ukochanego na ręce i włożyła do trumny, a sama wróciła
szybciutko do klasztoru, pozbierała zostawione pierdółki i w przeciągu pół
godziny położyła się obok hrabiego. Zamykając oczy, spojrzała na swojego towarzysza, pokręciła z niesmakiem głową i szepnęła w ciemność:
– Seksu mu się zachciało. Dwadzieścia lat po ślubie. No, bez kitu...

Opis Autora
Autor bestsellerowej serii opowiadań detektywistycznych z dreszczykiem
o przygodach nastoletniej Tosi Tosia w tarapatach, która zapoczątkowała serię
wydawniczą Złowieszcze Dreszcze (Wydawnictwo Skrzat) i została nagrodzona
w konkursie Word2Picture na Festiwalu Conrada w 2020 roku jako najlepsza książka
dla dzieci przeznaczona do adaptacji filmowej. Specjalizuje się w grozie dziecięcej.
Opowiadanie Zabójcze pożądanie jest odpowiedzią na prośby dorosłych czytelników
o stworzenie erotycznej historii o przygodach pełnoletniej już Tosi.
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Łańcuch i supeł
Aleksandra Bednarska

Słowa kluczowe: soft erotyka, para, kobieca perspektywa
Zanim umarł i wrócił do żywych, zdążyłam go w sobie rozkochać. Bez magii,
sztuczek czy mydlenia oczu. A wystarczyłaby ponoć mikstura z kła żaby i krwi
miesięcznej z domieszką plwocin szeptuchy. Brzydziłam się jednak gusłami,
bo jako kapłanka wiem, że mają źródło w niedostatku wiary. Kręciłam głową na
rady ciotek i innych życzliwych, wierząc, że sama znam się lepiej.
Przesiedziałam tak zimę i pierwsze jaskółki wiosny, aż doczekałam dnia,
gdy otworzył oczy. Tylko zamiast spojrzeć na mnie, poderwał się z poduszek
i zwymiotował w kubeł przy łóżku. Gdyby nie to, że otarłam mu płótnem twarz,
nawet nie łypnąłby w moją stronę.
– Szkoda cię dla mnie – wycharczał, a ja udałam, że nie słyszę.
Odkąd wstał, nie było ani odrobinę lepiej. Błąkał się od łóżka do fotela.
Dzielił komnatę na pół, wydeptując w rysich skórach ścieżkę duszy uwięzionej
w ciele. Mimo zbytków, którymi go otaczałam, i troski, jaką okazano mu
w świątyni, unikał mojego wzroku. Wracał do zdrowia, ale wciąż pozostawał
cieniem samego siebie. Czasem łapał mnie za rękę, jakby chciał coś powiedzieć,
lecz zaraz puszczał. O innym dotyku długo nie było mowy. Wieczorami kładliśmy
się jednak razem w jedwabiach, pod baldachimem: on w bandażach, których
z dnia na dzień ubywało, a ja w niepewności, czy to minie.
– Śpisz? – pytałam jego odwróconych pleców. Milczał, choć wiedziałam,
że gapi się w ścianę.
Dni spędzał za to przy oknie wychodzącym na dziedziniec. Darzył je
uwagą, jakiej dawno mi nie okazał. Gdy podchodziłam, strząsał moje ręce
z ramion, mamrocząc wymówki o niezagojonych ranach. Znosiłam i to, choć nie
rozumiałam, o czym mówi. Szwy ściągnęli mu dawno, bandaży prawie nie nosił.
Pomyślałam, że może potrzebuje innego lekarstwa.
– To też cię boli? – Skubnęłam go ustami w ucho, tak jak lubił.
Uśmiechnął się, jakby przypomniał sobie o czymś miłym. Głaskał mnie
po policzku, ale dotykał inaczej niż kiedyś. Wodził palcami po mojej twarzy
i szyi ostrożnie, raczej nieśmiało, i tylko po to by, znów uciec wzrokiem.
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– Co tam jest? – Połknęłam złość. Czułam, że powinnam.
– Nieważne – odparł. – Ważne, że mnie tam nie ma.
Przycisnęłam jego ręce do ust, jak zalecały ciotki, pozwoliłam im ściskać
piersi i biodra zgodnie z radami przyjaciółek. Zanim wybrałam się do szeptuchy,
musiałam spróbować ostatniej ze sztuczek. Powiodło się mimo halki i warstw
wełnianych ubrań. Jego ciało wciąż pamiętało moje, lgnęły do siebie jak części
tej samej układanki.
– Nie jestem ze szkła, Eril – szepnęłam, jakbym rzucała zaklęcie. – Ty zresztą
też nie.
Puścił, co ściskał, i westchnął, ale w stronę okna nie zdążył się odwrócić.
Nie trzeba mi garba szeptuchy, by wiedzieć, że chwile bywają ulotne. A ja
na swoją czekałam zbyt długo.
– Posłaniec… – Wskazał w kierunku dziedzińca.
– Niech czeka. – Położyłam mu dłoń na kroczu. Zdziwienia tym, że nie
wyczuwam tego, co miałam nadzieję znaleźć, nie udało się ukryć.
Uśmiechnął się tym razem jak łotrzyk, który coś ukrywa, i stanowczo
odsunął moje palce od siebie. Milczeliśmy, bo tę ciszę trudno było ubrać w słowa.
Przyglądałam się jego zwężonym jak u drapieżnika oczom i zaciśniętym
szczękom. Skończyły się sztuczki, więc sama też miałam ochotę zgrzytać zębami.
– Otworzę – rzucił, gdy zapukano do drzwi. Szedł do nich tak szybko,
jak potrafił, chociaż wciąż kulał.
Po chwili znów usiadł przy oknie, by podnieść do oczu pismo złożone
w kształt koperty. Oglądał je pod światło, obracał w palcach, jakby podejrzewał,
że w środku nie znajdzie dobrych wieści. Postrzępił papier nożem, ale go
nie rozciął.
– Nie przeczytasz? – Wsunęłam mu dłoń za kołnierz.
Strząsnął mnie z siebie jak niechciany ciężar, wzruszając ramionami.
List odłożył na stolik, pieczęcią w dół. Wiedziałam, że dopóki sam nie zechce
mówić, to i wołem nie wyciągnę z niego ani słowa.
– Zarosłeś jak watażka z Pogranicza. – Pogłaskałam go po głowie. – Uczesz się
chociaż i ogól…
– A na co to komu?
Wyszłam, żeby nie dostrzegł szklistego błysku w moich oczach. Za drzwiami
wytarłam nos, ale łzy nie piekły mnie w policzki. Są pewne rodzaje bólu,
które psują człowieka na dobre, potem można już tylko dusić w sobie smutek.
Ostatni raz płakałam, kiedy wybiegłam na pole za lasem, by szukać jego ciała.
Przestałam, gdy dostrzegłam, że zanim przycisnę je do siebie, będę musiała
je złożyć do kupy i zszyć. Łzy wyschły we mnie tak skutecznie, że gdy cudem
wracał do zdrowia i życia, żadnej nie potrafiłam z siebie wycisnąć. Siedziałam
przy nim przez te miesiące blada i smutna jak zmora, którą zżerało od środka
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poczucie winy.
Byłam pewna, że tego, co się stało, nie naprawią dobre chęci ani nie zagłuszy
wino. Bałam się, że i od szeptuchy usłyszę, że dbałam o niego za mało i nie tak
jak powinnam. Albo że to, co łączyło nas jak dwa ogniwa łańcucha, pękło wtedy,
gdy łamano mu kości. Bałam się, ale strach to marna przeszkoda.
***
Wiedźmy nie gnieździły się w chatce na kurzej nóżce ani w leśnej jaskini.
Zajmowały ostatnie piętro kamienicy, którą postawił cech złotników, a potem,
gdy znalazł się skrawek podłogi bliżej ratusza, odsprzedał za bezcen piekarzowi.
Ten zaś miał córkę wiedźmę, która wraz z przyjaciółką otwarła pracownię
nad piekarnią.
Szłam do niej korytarzem pełnym fresków, ale przez unoszący się w powietrzu
obłok mąki widziałam wyłącznie złocenia. Żar z pieców chlebowych sprawiał,
że pot spływał mi pod kołnierz z lisa, przyklejał do ciała ubranie i bieliznę, a stopy ślizgały się w butach. Drzwi wyłoniły się z oparów, jakby wcześniej ich tam
nie było. Zapukałam, przyciskając rękawiczkę do ust.
– A dla ciebie co, kochanieńka? – Za skrzekliwym głosem podążyła dłoń
o długich, wcale nie starczych palcach. Prostowały się i gięły, zapraszając
do środka.
– Ja… – urwałam. – Potrzebuję rady.
– A ja to kto?
– Koren, córka Dary.
– No, tego jeszcze nie grali… Najwyższa kapłanka za radą u wiedźmy!
Zabłądziłaś, złotko? Czy tak przy okazji chcesz rzucić na nas klątwę?
– Chcę tylko rady. Nic więcej.
Wiedźma wpuściła mnie i posadziła przy stole zastawionym flakonami.
Mimo otwartych na oścież okien przez płaszcz i spódnicę przyklejałam się do
krzesła. Tymczasem gospodyni ściągnęła zawiązaną pod brodą chustkę, spod
której wystawały kołtuny konopnej peruki. Odpięła też od kołnierza zwitek
szmat imitujący garb i odkleiła przylepiony do twarzy nos, krzywy i garbaty,
jak na mądrą staruchę przystało. I nagle okazała się niewiele starsza ode mnie.
– Wybacz maskaradę – ciągnęła już zwykłym, dziewczęcym głosem. – Ludzie
lubią sądzić po pozorach. To w czym problem?
Widząc, że nadal zbieram się w sobie, dotknęła mojego brzucha. Zapewne
było to najczęstsze źródło problemów, z którymi do niej przychodzono. Uciskała
mi szyję i piersi, nasłuchując tętna, dokładna, ale nie napastliwa. W kącie wśród
ziół zwisających z drewnianych belek zamajaczyła sylwetka drugiej wiedźmy.
Pochylona nad kotłem, mieszała w nim szybko i zamaszyście, chlapiąc na boki
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wrzącą miksturą. Klęła przy tym, jakby nie mieszkała nad piekarnią, tylko nad
zakładem szewskim.
– W czym problem, kochana? Bo widzę, że w nie tobie – powiedziała
z naciskiem ta druga. – I czemu przyszłaś z tym do mnie, zamiast pomodlić się
do dębów i jarzębin?
– Modlitwa nie działa od razu, jeśli wiesz, co mam na myśli. No i słyszałam na
twój temat same dobre rzeczy.
Biegłam do szeptuchy, kiedy przypomniał mi się wywód o wiedźmach, które
mieszkają nad piekarnią i leczą przypadłości ducha oraz ciała. To, gdzie i od kogo
go słyszałam, już nie bardzo. Ale skoro miałam wybór pomiędzy brodzeniem
po kolana w roztopowym błocie a znajomym smrodem rzeczki przy murach
miejskich, zaczęłam od tego, z czym się łatwiej oswoić. Byłam co prawda smutna
i rozżalona, ale wciąż nie na tyle, by chwycić się brzytwy.
– Mój luby nie patrzy na mnie jak kiedyś. – Wbiłam wzrok w paznokcie.
– O samo patrzenie tu chodzi? – Wiedźma sięgnęła po pióro i papier.
Obserwowała uważnie każde drgnięcie mojej twarzy. – A dużo od ciebie starszy?
– Młodszy, ale niewiele.
– Wierny?
– Jeśli nie, to świetnie się z tym kryje.
– Pije, pali?
– Bez szaleństw.
– Cudów od aptekarza zażywa?
– Zdarzało się. Choć teraz tylko to, co lekarz przepisał.
– Czyli niezdrów. A co mu dolega?
Zagryzłam pękniętą wargę. Niełatwo przywołać swój najgorszy koszmar,
zwłaszcza gdy się go już przeżyło. Skośny dach poddasza zawirował nad głową,
podłoga zaczęła falować pod stopami. Wróciłam we wspomnieniach na pole
za lasem.
Śnieg chrupał pod podeszwami, kiedy schylałam się po jego rozrzucone
szczątki. Zbierałam je cierpliwie i w ciszy, jakbym wiedziała, że bez tego marne
będą plony. Kość za kością, kawałek po kawałku. Ramię, łydkę, zdartą skórę.
Brakowało tylko głowy. Szukałam więc plamy ciemnych włosów na śniegu,
w ciernistym krzaku głogu, w nagich koronach drzew. Kręciłam się w kółko,
a wszystko wokół zlewało się w wielobarwną plamę, która chciała mnie połknąć.
– Wytrzymaj – mamrotałam, dociskając kąciki zmęczonych oczu. Na nogach
byłam od świtu, aż dziw, że nie załamywały się pode mną kolana.
Gdy zrobiłam krok w tył, coś uderzyło mnie w plecy. Raz i drugi, pchane
zimnym podmuchem wiatru. Odwróciłam się powoli, jakbym przez chwilę
bezruchu zamarzła od środka. Wtedy w ręce wpadła mi głowa zwisająca z gałęzi
na konopnym sznurze.
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– Nie mogłeś tego zostawić? – spytałam i rozplątałam supeł. Przeczesałam
oszronione włosy, wzięłam jego twarz w dłonie. Patrzył na mnie, poruszając
bezgłośnie ustami. Złościłam się, bo nie umiem czytać z ruchu warg, a jemu
przetrącono gardło.
Nagle zza ściany lasu wypadł tamten drugi. Zatrzymał się gwałtownie,
aż koń pod nim parsknął i stanął dęba. Gdy przednie kopyta siwka zaryły znowu
w śnieg, usłyszałam, że łajdak w siodle śmieje się jak pomyleniec. Nic dziwnego.
Spoglądał w końcu na resztki tego, którego pokonał, i na wariatkę zbierającą je
na kupę. Świętował zwycięstwo, obwieszony złotem, strojny w karmazyn i futra.
A ja myślałam o tym, że zasłużył, bym zdarła mu z twarzy ten grymas, rzeźbiąc
nożem w kości.
– No, i co, głupia? Ładny ci zostawiłem ochłap? – Splunął, wesoły, jakby nikogo
nie poćwiartował i nie rozrzucił po polu. – Nawet jak go poskładasz i zszyjesz,
będzie mniej wart niż gówno na mojej podeszwie.
– Wynoś się – syknęłam, przyciskając głowę Erila do piersi.
– Naprawdę? Wolisz to ścierwo ode mnie? – Stanął w strzemionach, ściągając
wodze. – To szykuj się. Już ja się postaram, żeby nie było łatwo.
Rzuciłam w niego garścią śniegu, jednak nie trafiłam. Gdy odjeżdżał, jego
rechotowi nie wtórował mój płacz. Dusiłam w sobie łzy od rana, tak że nawet
w gardle czułam ich słony smak.
– Naprawię cię, znajdę sposób… – Pocałowałam zimne czoło, plecami
uderzając o pień drzewa.
Zmęczenie, które starałam się ignorować, zmięło mnie w kulkę niczym
papier. Tylko chłód bijący od ziemi nie pozwalał mi usnąć. Ściskałam głowę
Erila jak skarb, którego nie zamierzałam oddać śmierci. Niestety niczego,
co brzmiałoby jak słowa otuchy, nie umiałam sobie przypomnieć.
– Nie mam siły – powtórzyłam te same słowa na dusznym poddaszu piekarni.
Sprzed oczu zniknęły zaśnieżone pole i stos porąbanych toporem szczątków.
Uszczypnęłam się w nadgarstek, a gdy zabolało, odetchnęłam z ulgą.
– Co ci? – Wiedźma szarpnęła mną, zmartwiona, że siedzę tak nieobecna
i blada. Starła mi strużkę potu ze skroni, marszcząc podejrzliwie brwi. –
Rozwłóczysz po mieście zarazę, czy lubisz sobie zemdleć bez zapowiedzi?
Mówże, co z tym twoim?
– Bił się i źle się to skończyło.
– O ciebie się bił?
– Między innymi.
– I myślisz, że to przez to macie ten problem?
– Nie wiem. – Rozłożyłam ręce. – Dlatego tu przyszłam.
Wiedźma przejrzała zapisane maczkiem strony. Przygryzła końcówkę
warkocza, wachlując się tymi, na których nie wysechł atrament. Nagle klasnęła
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w dłonie, przywołując tę drugą.
– Skarbie, utłuczesz mi dżdżownic w moździerzu?
Nie musiała powtarzać. Pojemnik z krwawą miazgą, w której wiły się
strzępki ogonów dżdżownic, wylądował od razu na stole. Skruszyła na nią
pęczek barwinków, zalała różanym olejkiem i wiercącym w nosie ekstraktem
z werbeny. Gniotła, aż utarła na maść pachnącą jak perfumy.
– Wsmaruj mu to w kark i zapytaj, o co chcesz – tłumaczyła, zgarniając papkę
w puzderko. – Najlepiej nie po złości ani nie przez sen. I tak, żeby nie wtarł od
razu w ubranie. Zioła go rozluźnią, krew dżdżownic rozwiąże język. Uśmiechnij
się! Jeśli kocha, to zaznasz dziś szczęścia. A jeśli nie, to szkoda, ale nikt was
kajdanem nie spinał.
Docisnęła wieczko puzderka i wyciągnęła rękę po zapłatę. Roztrząsając
w myślach jej ostatnie słowa, podałam wiedźmie ciężki od dukatów mieszek.
***
Zawsze lubiłam głaskać go po plecach. Przyglądać się siatce tatuaży i blizn,
z których każda czyniła go tym, kim był. Kochałam więc te zaczerwienione pręgi
tak samo jak wąskie i zbielałe ślady, kochałam je równie mocno jak jego. Ale
odkąd ściągnięto mu bandaże, jeżył się, kiedy próbowałam ich dotknąć. Czasem
przesuwałam po nich palcami, gdy spał na tyle głęboko, by nie wierzgać.
– Skończcie już robić ze mnie robić łajzę, jedna z drugą! – Eril szarpnął się,
gdy szpitalniczka położyła mu ręce na plecach.
Przychodziła raz na trzy dni, by nastawiać mu kości, wpychać na miejsce
wszystko, co obolałe i nadwyrężone. Z nią licytował się dla zasady. Gdy okrywała
go prześcieradłem, przestawał i kładł się posłusznie na leżance.
Patrzyłam więc, jak tamta pochyla się nad nim z troską, za którą płaciłam
podwójnie. W złocie, bo stać mnie było, by nie żałować mu tego, co najlepsze.
W złości, bo rękom szpitalniczki się poddawał, a moje z siebie strącał. Mruczał
pod jej dotykiem, jakby pod moją nieobecność inna zdążyła oswoić jego ciało.
Zmarszczyłam nos i odłożyłam ledwie napoczęty haft. Wymięłam chusteczkę
tak, że nie było sensu jej wykańczać.
– Mogę? – Podeszłam do dziewczyny, a ta przesunęła się tak, bym mogła
obserwować jej ruchy. Widząc w tym niewiele ponad troskę, nabrała ze słoiczka
odrobinę maści pachnącej mieszanką ziół i gęsiego smalcu.
– Spróbuj. – Rozgrzała mi dłonie, wtarłszy w nie specyfik.
Dałam się jej prowadzić, bo tak było łatwiej. Dociskałam knykcie do łopatek,
zataczając wokół nich coraz większe kółka. Kreśląc palcami linie wzdłuż
kręgosłupa, cieszyłam się, że Eril leży na brzuchu z twarzą wbitą w leżankę.
Choć znów dotykałam jego skóry, a on uśmiechał się pewnie jak dawniej,
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westchnienia ulgi zawdzięczał innej kobiecie.
Szpitalniczka pomagała mi, jakby wiedziała, że już poszłam do kogoś po
radę. Może z litości, a może w nadziei, że dopłacę? Kiedy zaczęłam nadążać za
narzuconym rytmem, zatrzymała mnie, ściskając za nadgarstki.
– Nie zapomnij o karku – zachichotała mi do ucha. – W razie czego czekam
za drzwiami.
Wyszła, a ja zostałam z rękami zaciśniętymi na jego ramionach i własnym
strachem. Może i ocaliłam Erila przed głodem rozwrzeszczanych kruków na polu
za lasem, ale do życia wrócił dzięki staraniom innych. Nie ja zszywałam zdartą
z niego skórę, klejąc ją do kości mieszanką z żywicy i tataraku. Nie ja poiłam
na zmianę pięcioma różnymi miksturami i zmieniałam bandaże. Wreszcie nie
ja poprosiłam Pasterza Umarłych, by wypuścił jego duszę z przedwiecznego
pastwiska. Czekałam tylko z nadzieją, z której drwiono w trzech pobliskich
starostwach. Spędzałam noce, czuwając nad tym, by ci, którzy mogli zapewnić
mu lepszą troskę, niczego nie przespali. Ze strachu, że sama też prześpię, jadłam
i piłam tylko wtedy, kiedy tamci mi o tym przypominali. Przestałam się też
czesać, dbać o cokolwiek, co nie było niezbędne… Aż zrozumiałam, że nawet
jeśli poczucie winy zmieni mnie w nocną zmorę, zdrowia mu nie przywrócę.
Bałam się więc i tym razem, ale strach przechodził, w miarę jak wyczuwałam
pod palcami blizny i tatuaże. Kreśliłam tak z pamięci dawno niewidzianą
mapę, a zapach jego skóry, mimo smrodu maści, sprawiał, że nie mogłam
się powstrzymać.
– Poznajesz? – szepnęłam, kładąc mu dłoń na lędźwiach i jednocześnie
zsuwając prześcieradło. Drugą, zgodnie z radą wiedźmy, umoczyłam w puzderku.
Zanim sięgnęłam karku, Eril podniósł głowę jak wyrwany ze snu.
Nad brodą, którą powinien dawno zgolić, odbiła mu się zmarszczka materiału.
Przeciągnęłam po niej wierzchem dłoni, żeby nie zabrudzić mu oka. Usiadł, zbity
z tropu, a prześcieradło, którym był owinięty w pasie, zsunęło się na podłogę.
– Wiele potrafisz, Koren… – Cmoknął z uznaniem. – Ale sama mnie
nie wyleczysz.
– A chciałbyś, żebym zawołała też tamtą? – Skubnęłam go w ucho, ukradkiem
wcierając mu w kark mieszankę od wiedźmy. W powietrzu dało się czuć cierpką
nutę werbeny.
– Jak chcesz. – Pociągnął nosem. – Czym to tak śmierdzi? Mówiłem, żebyś nie
mazała mnie perfumami…
– Powiedz lepiej, od kogo ten list.
Założył ręce na piersi, a plecy zesztywniały mu tak, że nie musiał mnie
z siebie strącać. Czyli jednak ten list, do którego nie odważyłam się zajrzeć.
Połknęłam złość na siebie, na niego i na cokolwiek, co tam przeczytał. Byłoby
prościej, gdybym potrafiła się rozpłakać, ale zapomniałam, jak to się robi.
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– Na mieście gadają, że twój były zrobił ze mnie kalekę. I wiem, co powiesz.
Żebym się nie przejmował tym, co banda kmiotów plecie przy piątej kolejce.
Ale ty… – urwał. – Nie myślisz tak o mnie czasem?
Pokręciłam głową i przyciągnęłam jego twarz do swojej, aż zetknęliśmy
się czołami. Eril pieścił guziki i haftki na moich plecach, jakby tę wątpliwość
rozwiać mogło jedynie ciepło mojej skóry. Wbrew temu, czego nauczyłam się
od szpitalniczki, wcisnęłam go w siebie zachłannie, nie zwracając uwagi na to,
że syknął, szarpnięty za ramię. Odsunął się dopiero wtedy, gdy wtarłam w niego
przypadkiem resztkę wiedźmiej maści.
– Puść. – Skrzywił się. – Puść i zmyj to ze mnie.
Zwolniłam uścisk, by złapać za gąbkę leżącą przy słoiku z maścią.
Czyli miałam rację, że sama potrafię tylko szkodzić. Ramię, na którym
przed chwilą jeszcze zaciskałam palce, stężało wykrzywione niczym gałąź
martwego drzewa.
– Uważaj – zakpił, kiedy tarłam mu plecy, a blizny czerwieniały zamiast
blaknąć. – Inaczej tą ręką cię już nie chwycę.
Odłożyłam gąbkę i pocałowałam go w kark. Na wargach została mi gorycz
ziół z lekkim posmakiem werbeny. Nie uchylał się przed tym ani przed moim
spojrzeniem. Kątem oka dostrzegłam, że na stoliku, gdzie wczoraj odłożył list,
leżały już trzy kolejne. Zanim zdążyłam o nie zapytać, przycisnął mi usta do
czoła. I zapomniałam, co miałam powiedzieć.
***
– Kochana, jak spojrzał i kocha, to w czym rzecz? – Wiedźma wywróciła
oczami, zapraszając mnie do środka. – Czy aby o samo patrzenie tu chodzi?
Niełatwo mnie zawstydzić, więc minęłam ją w progu, czerwieniąc się przez
żar i mąkę wirującą w powietrzu. Rząd flakoników dzwonił, gdy siadałam
niezdarnie za stołem. Tym razem duchota męczyła mnie mniej od niewyspania.
Tamtej nocy budziłam się, co chwilę zerkając to na odurzone czymś na sen ciało
Erila, to na stertę nieotwartych listów. Wahałam się, czy sięgnąć po któreś z nich,
aż zobaczyłam, że świta.
– Niby kocha, ale coś ukrywa. – Przetarłam zaspane oczy. – A popatrzeć to
miło na ładny obrazek czy malowaną miskę…
– Tak, tak, oczami się nikt nie naje. – Wiedźma skubała warkocz, przeglądając
poprzednie zapiski. Ta druga naostrzyła jej pióro i wyszła gdzieś z koszem
w ręce. – Jaki był ten twój luby, zanim zaniemógł? Tylko szczerze, bo ja ci tu
borsuka nie zmienię w królika.
– Nie musiałabyś. – Uśmiechnęłam się, trącając palcami fiolki.
Pamiętam, że choć nie zeszliśmy się od razu, czułam, że jeśli coś sklei nas ze
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sobą, będziemy nierozerwalni jak oczka łańcucha. Kruszec pęka przecież jedynie
w dłoni słabego rzemieślnika, a nam obojgu nie brakowało zalet. Połączyły nas
jednak słabości, bo i ci pozornie ulepieni z żelaza potrzebują oparcia.
Mnie wyśmiewano za to, że niby rządziłam w świątyni twardą ręką,
ale były na odchodne złamał mi trzy żebra i prawie wybił oko. Nie przez sam
fakt, skądinąd dość smutny, a przez to, że mówiłam o tym głośno, zamiast to
taktownie przemilczeć. Eril z kolei, jak to złodziej, robił za pieniądze wiele
głupich rzeczy, bo myślał szybko i głównie o zysku. I prawie od razu zrozumiał,
że nie chce mi tylko obrobić kieszeni.
– Zabiję go za to, Koren – powtarzał, dotykając blizny pod moim okiem,
jedynej widocznej, która mi została. Z tymi tkwiącymi pod skórą jak zadry
radziłam sobie sama.
– Nie musisz. Mogę nie być tego warta.
Cmoknął na znak, że się nie zgadza. Znaliśmy się tak dobrze, że nasze ciała
spoiło ze sobą coś trwalszego niż przypadek suto podlany gorzałką. Gdy się
przed nim rozbierałam, ponoć przypomniał sobie, że białe wino uważałam za
kosztowny ocet, i uśmiechnął się pod nosem. Ośmielona musnęłam sprzączkę
jego pasa. Nie pozostał dłużny, wsuwając palce w splot sznurowań i haftek.
Mocował się z nim krócej niż z wrotami do spichlerza flisaków. A skarbem, który
tam znalazł, nie chwalił się tak głośno jak byle srebrem czy złotem. Choć wcale
nie dlatego, że po chwili zatykaliśmy sobie nawzajem usta.
Czując jego ciepło nadal w sobie, położyłam mu głowę na ramieniu. Skubałam
wargami kwaśną od potu skórę, kreśląc na niej wymyślne wzory. Ranę pod
obojczykiem zauważyłam, dopiero gdy utknęły mi w niej palce. Eril syknął,
bo liczył na to, że w ciemności nie zauważę.
– Kto…? – zapytałam, pewna odpowiedzi.
– Przecież wiesz – roześmiał się. – Ponoć następnym razem zrobi ze
mnie sieczkę.
– Obiecaj, że dasz temu spokój.
– Nie martw się, przeżyję. – Uszczypnął mnie w policzek. – Parę razy już mi
się udało.
Dwie niedziele później, zbierając kawałki jego ciała ze zmarzniętej ziemi,
modliłam się, żeby mówił prawdę.
Tymczasem krew spływająca mu po piersi wraz z potem na nowo skleiła
nasze ciała. Jednak w łańcuchu coś pękło. Niby drobinka, odprysk najtańszego
metalu w stopie. Przytłoczeni tym uczuciem, nie żałowaliśmy sobie do rana
niczego, co mogłoby rozproszyć natrętne myśli.
Wiedźma chrząknęła znacząco, skrobiąc piórem po papierze.
– Po minie widzę, że niedźwiedź w letargu to to też nie jest – mrugnęła –
więc mamy nad czym pracować.
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Pąsy zeszły mi z policzków, a do izby wkroczyła ta druga. Biała od mąki jak
duch niosła na biodrze koszyk świeżych wypieków pachnących migdałami
i kremem cytrynowym.
– Dasz nam dwa, skarbie? – zaczepiła ją wiedźma i rumiane przysmaki
wylądowały na stole. – Dobrze, że jesteś, sama bym na to nie wpadła.
– Pięknie wyrosły. – Łypnęłam na nie podejrzliwie.
– Odłóż do spiżarki na dzień–dwa, żeby stwardniały – odparła, zapisawszy
parę linijek. – Następnie skropisz jedno swoim potem i zjesz z lubym na pół.
Jak znowu cię posmakuje, wróci mu apetyt.
– To po co drugie ciastko?
– Na osłodę, gdyby nie poszło po twojej myśli.
– Myślałam, że bardziej wierzysz w tę swoją magię. – Podsunęłam
wiedźmie sakiewkę.
– Oj, kochana… – Pokręciła głową, przeliczając dukaty. – Czary
w przeciwieństwie do pieniędzy wszystkiego ci nie załatwią.
Spuściłam głowę i schowałam zawiniątko pod płaszcz.
***
Dłubałam sztućcami w jego talerzu, chociaż odkąd sam mógł je utrzymać,
chyba nie powinnam. Lubiłam go wyręczać, naprawiać świat – i swój, i nasz
wspólny. Sklejałam więc, co mogłam, dbałam, żeby rany zarosły bliznami,
żeby pęknięcia zmieniły się w rysy, a z czasem zatarły w pamięci. I rzadko
potrafiłam się w tym zatrzymać.
– Tak, czy drobniej? – Dźgnęłam nożem plasterek mięsa.
– Możesz jeszcze za mnie pogryźć – warknął i zacisnął szczęki.
Odkąd stos listów zaczął piętrzyć się tak, że brakło na niego stolika, Eril nie
patrzył nawet w okno. Zupełnie jakby dostał już to, na co tak czekał. Zapić tego,
co go gryzło, nie chciał, bo kubek odwrócił do góry denkiem, zanim sięgnęłam po
karafkę. Grzebał w talerzu, ale niewiele przechodziło mu przez gardło. Wreszcie
rzucił kopertę na stół.
– Zjedz najpierw… – Podsunęłam mu talerzyk z ciastkiem. – Czemu żadnego
nie otwarłeś?
– Bo wiem, co tam jest.
Napiłam się, gdyż te słowa nie wróżyły nic dobrego. Zresztą przez pół roku
czekania, aż wstanie z łóżka, robiłam to częściej, niż chciałam się przyznać
przed światem. Niby wino to żaden doradca, ale innego nie miałam.
Na zachętę sama odgryzłam kawałek ciastka. Okruchy posypały się na dekolt,
a kwaśny smak potu rozpuścił na języku. Eril gryzł bez przekonania, właściwie
skubnął z zapałem przejedzonego kota. Osłody widocznie też nie chciał.
– Co to? I czemu smakuje tobą? – Skrzywił się, ale grymas złagodniał
mu s zybko.
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Przysunął się do mnie, jakby i jemu znów były w smak moje starania
i jarmarczna magia. Starł mi okruszki z kącików ust, uśmiechnięty jak wtedy,
gdy oderwałam go od patrzenia w okno. Na czary niestety chyba się uodpornił,
bo sięgnął po list zamiast do haftek.
– Coś ty taki uparty? – śmiałam się, gdy wcisnął mi papier w ręce.
Łamiąc pieczęć, pomyślałam, że nawet bawi mnie ta jego dziwna stanowczość.
Szeleściłam jak na złość poklejonymi kartkami, wyobrażając sobie, że ciskam
je pod stół. Może iskra, której nie wykrzesałam troską, zapłonie w nim wraz
z gniewem.
List napisano wypieszczoną kaligrafią sądowego pisarzyny. Wino szumiało
w głowie tak, że kilka razy wracałam do początku. Nagle wszystko złożyło się
w całość, ścierając mi uśmiech z twarzy. Dekretem księcia pięć lat banicji bez
możliwości odwołania… No tak, tamten na polu obiecał, że nie będzie łatwo.
Podsunął więc pewnie wyrok wygodny dla siebie komu trzeba, wraz z listą
zbrodni, która zaczynała się od pojedynku z człowiekiem wyższego stanu.
Widocznie to, że Eril przegrał i przeżył tylko cudem, nie było wystarczającą karą.
– Pięć lat to nie dożywocie ani szafot. – Ścisnęłam go za rękę. – Minęło pół
roku, zaraz minie kolejne…
– I myślisz, że tak wygląda dobre życie? – Wyszarpnął dłoń z mojej i przycisnął
do czoła. – Codziennie cierpisz przez to, że do niczego się już nie nadaję.
A od dziś masz to nawet na piśmie!
– Wystarczy, że przeczekasz. Na mojej ziemi nic ci się nie stanie. Świątynia
jest poza ludzkim prawem, a boskiego nie złamałeś.
– Za pięć lat nikt nie będzie pamiętał, kim jestem…
– Zaczniesz od nowa, pomogę ci.
– Skoro za bramę nie wyjdę, to co mam robić? Siedzieć tu i żyć na twój koszt?
To za dużo. Litość bym zniósł, ale nie łaskę.
– Przestań! Nie chcę, żebyś się narażał.
– Ja też nie, bo umieranie boli. A łowcy nagród już robią zakłady,
który dorwie mnie pierwszy. Teraz za wbijanie mi gwoździ w czoło i noża gdzie
popadnie zapłacą im podwójnie.
Łzy, które od dawna zatruwały moją krew, nie chciały spłynąć po policzkach.
Mimo to gardło ściskał szloch, którego nie umiałam z siebie wydobyć.
– Wiem, że się ode mnie nie odwrócisz. – Eril zmierzwił włosy na karku. –
Ale po co ci taki ciężar?
– A może to też mój wybór? Zrozum, że nic nie będzie jak dawniej –
westchnęłam, prostując zagięcia listu, by zająć czymś ręce. – Bez tego trudno
iść dalej.
Wyglądał, jakby chciał położyć mi głowę na ramieniu i przyznać, że dość już
udawania silniejszego niż był. Z jakiegoś powodu mój wzrok znosił gorzej niż
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banicję, ból czy gruchotanie kości. Schował więc twarz w dłonie i zacisnął łokcie
oparte na stole, nie dbając o zastawę ani obrus. Zresztą i ja plamami z wina
i tłuszczu spływającymi na posadzkę przejmowałam się mniej niż nim.
– Powinieneś odpocząć – szepnęłam. Odsunął się, zanim zdążyłam go objąć.
Skulony w sobie, tracił resztki tego, co do tej pory trzymało go w pionie.
Rozpadał się na kawałki – bardziej, niż kiedy musiałam zbierać jego pocięte na
ochłapy ciało. A ja chyba razem z nim, bo opadłam z sił jak wtedy. Traciłam
nadzieję, że samym staraniem naprawię go, złożę do kupy i uzdrowię. I bez
pomocy wiedźm zrozumiałam, że to tak naprawdę praca dla dwojga.
***
– Oj, kochana! – Wiedźma taktownie starała się nie wygiąć ust
w podkówkę. – Raz na trzy niedziele przychodzi tu ktoś, kto sprawia, że wątpię
w swoje powołanie…
– Czy ten dzień wypada właśnie dziś? – Otarłam pot i mąkę z czoła.
Przyjrzała mi się, jakby poza warzeniem mikstur potrafiła zaglądać w głąb
duszy. Jej wzrok prześlizgnął się po włosach w nieładzie, przekrzywionej zapince
pod szyją, niedbale zasznurowanym gorsecie i wymiętej spódnicy. Osądziła
szybko, ale sąd zatrzymała dla siebie.
– Wejdź. – Przepuściła mnie w drzwiach. – Bywało i tak, że nie miałam racji.
Usiadłam znów za stołem pełnym dzwoniących o siebie szklanych buteleczek.
Druga wiedźma przyniosła miskę wyłuskanych orzechów, potem dorzuciła trzy
kubki, tym razem pióro i kałamarz zastępując butelką nalewki. Ponoć co dwie
głowy, to nie jedna, ale po tym, jak nie żałowały sobie pachnącego porzeczką
trunku, sądziłam, że zabiłam im ćwieka.
– Wybacz wścibstwo, ale już nie wyglądasz na głodną ani spragnioną. –
Wiedźma skubała w zamyśleniu warkocz. Ta druga z uśmiechem poczęstowała
mnie nalewką, jakby wiedziała, że sprawa tego właśnie wymaga. –
Skoro tęskniłaś za czymś więcej niż czułe spojrzenie, czemu wracasz?
– Po radę. – Uśmiechnęłam się krzywo, poprawiając ubranie. – Bo po
cóż innego?
– A może jednak czas na modlitwę? – zakpiła. – Pamiętaj, kochana,
że żaden czar nie trwa wiecznie, a bez dobrej woli wszystko rozłazi się w szwach.
No, ale słucham, w czym rzecz.
Opróżniłam kubek jednym haustem. Druga, milcząca wiedźma dolała mi tym
razem po brzegi. W przeciwieństwie do tej wygadanej wydawała się rozumieć
mnie bez słów.
– Śmiało, złotko, w najgorszym wypadku sobie popłaczemy – odezwała się
głosem dobrej ciotki. Była starsza, co wnosiłam głównie po siatce drobnych
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zmarszczek wokół oczu i spojrzeniu pogodzonym ze światem. Jej obecność
uspokajała, dodawała odwagi na równi z porzeczkową nalewką. Jednak
potrzebowałam jeszcze odrobinę. Upiłam łyk z kubka, podczas gdy wiedźmy
wyczekująco chrupały orzechy.
Przyszedł nad ranem, wraz z ujadaniem psów przykutych u bramy
i szarówką sączącą się przez szpary w okiennicach. Wiedziałam, że nie śpi,
bo brak jego ciała obok doskwierał, długo nie dając mi zasnąć. Nachylił się nade
mną, zanurzając mi twarz we włosach. Po oddechu wyczułam, że pił, i to raczej nie ziółka na sen czy tę resztkę wina, które zostało na stole. W miarę jak
prześlizgiwał się ustami po mojej szyi i piersiach, przestawało mi dokuczać, że
zieje gorzelnią. Objęłam go, wciskając sobie pocałunek w dekolt wciąż pełen
okruszków. Eril podniósł wzrok. Błysnął zębami w uśmiechu łotra, którego nic
na dobre nie było mu w stanie zetrzeć z twarzy.
– Pamiętasz wtedy, na zamku Brontaja…? – Przesunął dłonią po moim udzie.
– Wtedy też świtało. – Rozwarłam kolana.
W smugach jaśniejącej szarugi poczułam jego dotyk i ciężar. Pragnęłam ich
tak bardzo, że zapomniałam, za czym tak naprawdę tęskniłam. Blizny wplątane
w gąszcz tatuaży nie odebrały mi ciała, które tak kochałam. Staraniem i troską
sprawiłam, że przestało unikać moich pieszczot.
Wtedy spojrzałam mu w oczy. Patrzył na mnie jak wtedy w okno, jak na coś,
co kiedyś brał śmiało i bez strachu, że się stłucze. Ale potem odstawił, przemienił
w artefakt, by obracać go w palcach wyłącznie od święta.
– A w piwnicy z winem pamiętasz? – mówił, jakby wywoływał ducha.
Zastanawiałam się, czy tego, którego w jego ciele nie ma.
Przywarliśmy do siebie jak ogniwa wyszczerbionego łańcucha. On skończył
szybciej, ale nie zaznał ulgi.
– Chyba mam za co przepraszać – mamrotał mi w brzuch, łaskocząc go brodą.
Zacisnął dłoń na mojej piersi i całował dalej. Jak na kogoś, kto lubi pomilczeć,
był wciąż mocny w gębie. Kiedy jęknęłam, szczypnął mnie ustami w udo.
Nie wspiął się jednak na poduszki i pierzynę, piętrzące się pod nami, a położył
mi głowę na podbrzuszu i westchnął, jakby wciąż szukał pocieszenia.
Przeczesywałam zmierzwione włosy Erila w nadziei, że wyłuskam z nich
jego myśli. Znowu patrzył w okno, a właściwie na smugi światła przebijające się
przez okiennice. Poranek wdarł się między nas światłem ostrym jak na wczesną
wiosnę. Promienie słońca tańczyły we wciąż świeżych plamach i skorupach
naczyń na posadzce, odbijały się w zagięciach pościeli i mojej koszuli podwiniętej
powyżej piersi, iskrzyły w jego pierwszych siwych włosach.
– Powiedz, skąd tyle tych listów? – odezwałam się wreszcie.
– Muszę podpisać, że przyjąłem.
– A co, jeśli nie przyjmiesz?
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– Pewnie cela.
– To nad czym się zastanawiasz?
– Nad tym, że pięć lat to szmat czasu. – Wyciągnął rękę, by sięgnąć mojej
twarzy. – A ja nie chcę cię karać za własną głupotę.
– Dobrze słyszałam? Wolisz więzienie od bycia ze mną? – Odsunęłam się. –
No to posłuchaj… Jedyna cela, która ci grozi, jest w twojej głowie i siedzisz tam
wyłącznie na własne życzenie. Wiesz, co w tym najgorsze? Że uchylam drzwi,
pokazuję, że w oknach nie ma wcale krat, a ty ciągle nic!
– Wtedy pod drzewem powiedziałaś, że nie masz siły. – Posmutniał. –
Wczoraj, że nic nie będzie jak dawniej…
– Może czas, żebyś pomyślał, co potem. Babranie się w przeszłości ci nie
służy, a życie chwilą… – Wzdrygnął się, gdy przeciągnęłam palcem po bliźnie na
jego ramieniu. – Nie wiem, czy drugi raz się po tym pozbierasz.
Czekał, aż powiem mu, co robić, jakbym z nas dwojga to ja podejmowała
jedynie słuszne decyzje. O ile za drzwiami tej komnaty była to prawda, za której
podważanie zdarzało mi się karać chłostą, sprawy między nami miały wygląda
inaczej. Westchnęłam. Łańcuch, którym kiedyś byliśmy, nie wydawał się
już żelazny, a zrobiony z innego, znacznie delikatniejszego kruszcu. Ale choć
napięty, nadal się nie przerwał.
– Koren… Naprawdę tego chcesz? – Upewniał się, jakby to na mnie
wydano wyrok.
– A jak myślisz?
– Trwa
przy kimś, komu nie wolno bezkarnie wyjść na ulicę... To niełatwe.
– Wiem coś o tym. – Przycisnęłam mu usta do czoła i wstałam.
Ubierałam się niedbale, czesząc jednocześnie, byle szybko i byle nie spotkać
się z nim wzrokiem. Potrzebował tego, by okrzepnąć. Gdy wychodziłam, spojrzał
na mnie z wyrzutem. Poczułam się równie podle, jak gdybym zostawiła jego
krwawe szczątki na pastwę mrozu i ptactwa.
– I przyszłaś do nas? – dopytywała starsza wiedźma. Druga chrupała
w skupieniu orzechy. – Tak dla pewności, chodzi o to, co gadał, czy o to,
że wgryzł się w śliwkę, zanim dojrzała…?
– Oj, skarbie! – wtrąciła młodsza wiedźma z ustami pełnymi orzechów. –
Tak się już nie mówi. Owocowe porównania zostawmy w babcinej spiżarni.
Zresztą, gołym okiem widać, że nie o to jej chodzi…
– Na oko to chłop umarł, słońce. – Pogroziła jej żartobliwie palcem. –
Radę szyje się na miarę bolączki.
Śmiejąc się z tego ich przekomarzania, odstawiłam kubek. To, co zostało na
jego dnie, nie było środkiem do celu.
– Nie wiem, co teraz – wykrztusiłam.
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– Jak to co, złotko? – Wiedźma z warkoczem podsunęła mi orzechy. –
Pielęgnowałaś, karmiłaś, no i wyzdrowiał. Chęć do życia musi odzyskać sam.
A co do listu, na durnia twój luby nie wygląda, więc zrobi, jak trzeba. Pozwól mu
do tego dojrzeć, nawet jeśli trochę to potrwa.
– Ale…
– Bez ale, kochana. To nie kocię zaplątane we włóczkę ani owieczka zagubiona
przy ruczaju. Śmierci się oparł, tak? Z tym też sobie poradzi.
Wezbrał we mnie smutek, ten pod skórą, w kościach, ale najbardziej w sercu
i głowie. Gromadzony miesiącami wrastał w ciało, uparty jak drzazga, drażnił,
ranił. Zmyły go dopiero moje łzy.
– Już dobrze. – Starsza wiedźma podała mi chusteczkę. – A gdybyś tak
przypadkiem chciała dopiec temu, co ci lubego banitą zrobił… Przynieś coś,
co tamten ci dał. O resztę się nie martw.
Otarłam łzy, które nie mogły przestać płynąć. Pewna, że wszystko po tamtym
wydałam lub wyrzuciłam, przypomniałam sobie o sznurku pereł rzecznych,
noszonym na nadgarstku z przyzwyczajenia. To widać prawda, że przynoszą
smutek, bo odkąd je dostałam, miałam go bez liku.
– Nie znosi robaków. – Rzuciłam bransoletkę na stół.
Wiedźma z uśmiechem postawiła na stole pojemnik, gdzie w kompoście
z obierków wiły się dżdżownice. Ta młodsza ulepiła z wosku drobny, ludzki
kształt, któremu w miejsce kręgosłupa wepchnęła perełki.
– Spluń na szczęście, kochana – zachęciła, a mnie nie trzeba było dwa razy
powtarzać. Potem cisnęła woskową kukiełkę w kłębowisko wygłodniałych
dżdżownic, te zaś od razu rzuciły się do dzieła.
– Dziękuję za wszystko… – Sięgnęłam po mieszek.
– Na takie drobnostki szkoda dukatów, złotko – zaszczebiotała wiedźma
z warkoczem. – Jest jeszcze coś, co może ci się przydać, o ile nie znudziły cię
nasze czary.
Wsunęła mi w dłoń skrawek papieru, wciąż nie przestając chichotać. Symbol
węzła, który tam zobaczyłam, wydawał się znajomy, choć nie wiedziałam skąd.
– Nic was już nie rozdzieli, jeśli namalujesz to lubemu na krzyżu. – Mrugnęła
porozumiewawczo. – Najlepiej tym, co najtrwalej łączy wasze ciała.
***
Odchyliłam głowę, opierając kark na krawędzi drewnianej balii. Ugryzłam
kęs wiedźmiego ciastka. Było tak słodkie, że prawie zapomniałam, że siedzę
w kąpieli, zajadając zmartwienia. Pić przestałam, bo poza rumieńcem i szumem
w głowie nic mi to nie dawało.
Eril odzywał się do mnie rzadko i równie chętnie, jakby miał w gardle nóż na
68

Łańcuch i supeł
sztorc. Znikał gdzieś czasem, co chyba wyszło mu na zdrowie, bo przestał garbić
się i kuleć. Za każdym razem, gdy widziałam go na dziedzińcu, zwłaszcza przy
bramie, czułam ukłucie niepokoju. O tym, że podjął decyzję, zorientowałam się
tamtego ranka, gdy ze stolika zniknęła sterta listów. Martwiłam się więc tym,
że nie wiedziałam jaką.
Oblizałam usta i strzepałam okruchy w pianę. Para unosiła się wokół,
skraplając na przedramionach i piersiach, a drewniane ściany łaźni trzeszczały
ciszej od moich myśli. Przysypiałam, wsłuchując się w skapujące po nich krople
i we własną niepewność. Zbudził mnie plusk mąconej wody.
– Podpisałeś? – Uniosłam powieki.
Eril opierał ramię i brodę na brzegu balii. Mimo mgły oparów widziałam,
że uśmiechał się znowu jak łotrzyk.
– Jeśli mnie zniesiesz, będą też trzy dni łaski na kwartał. – Przyłożył moją
dłoń do ogolonego policzka.
– Tobie i jeden wystarczy, żeby narobić szumu.
– Skoro tak twierdzisz… – urwał. – Na mieście mówią, że ten twój były skarży
się na klątwę. Że niby świerzb, ale jakby go coś oblazło i żarło od środka…
Wiesz coś o tym?
Wywróciłam oczami, jakby posądzał mnie o czary, do których nie przyłożyłam
ręki. Eril pokręcił głową, śmiejąc się pod nosem, bo znał prawdę.
– Nie za zimno ci? – Zmącił wodę i pianę, pryskając mi w twarz. Odpłaciłam
mu tym samym.
Bawiliśmy się tak chwilę, aż wstałam, łapiąc go za rękę. On jednak nie chciał,
bym wyszła. Przyglądał się mojemu ciału tak, jak nie robił tego od dawna,
prześlizgując wzrokiem po oblepionych pianą piersiach i pośladkach. Zamiast
podać mi płócienny skrawek, sam starł jej nadmiar. Dłońmi, ustami, ciałem,
które para wisząca w powietrzu uczyniła ciepłym i śliskim.
– Tylko nie gryź – rzuciłam, gdy skubał wargami moje pośladki. Mruknął na
znak, że takie jabłka chrupałby i nie od święta.
Pozwolił mi wyjść, kiedy na wciąż wilgotnej skórze bardziej od mydlin
czułam jego. Brodząc w kałuży rozchlapanej piany, zobaczyłam go wreszcie
takim, jakim kochałam go widzieć. Skórę pełną nowych i starych blizn,
tatuaże, które poza tym, że oznaczały hańbę, opowiadały historię tego, kim był.
Niesforne włosy do ramion i krótki, ciemny zarost. Wreszcie błysk w oku, choć
inny niż dawniej, nadal sprawiał, że topniałam w środku.
Dostrzegałam w nim więcej niż on sam w sobie. Stąd przekonanie, że czekała
go przyszłość inna niż ta przekreślona banicją. Wiedziałam, jak sprawić,
by w to uwierzył, nawet jeśli potem trzeba byłoby go w tym parę razy utwierdzić.
– Siadaj! – Popchnęłam go lekko na ławę. – Dziś nie chcę się kochać z duchem.
Otwarł usta, ale nic nie mówił. Pozwalał moim palcom odsłonić zęby, zsunąć
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się po piersi śliskiej od mieszanki wilgoci i potu. Całowałam go tak, jakbym
składała pokłon przed królem ziem, których jeszcze nie odkryto. Dotykałam
za to czulej niż kogoś, kto oczekuje samych hołdów. Moje przyjmował jednak
chętniej od korony czy berła.
– Z duchem, powiadasz? – Wziął mnie pod brodę i podniósł z klęczek. –
Dobre to życie po śmierci.
Posadził mnie na sobie, by udowodnić, że nigdy nie był ze szkła. A mimo że
z żelaza też nie, spoiliśmy się jak ogniwa w łańcuchu, którego nic nie przerwie.
Rodzaj kruszcu, z jakiego nas wykuto, pęknięcia i rysy – wszystko zatarło się
w pamięci. Zostało jego wyprężone ciało i moja odchylona głowa. Drewniana
ława zaskrzypiała, gdy opadliśmy na nią, zmęczeni.
– Skąd wiesz, co mówią na mieście, skoro nie wychodzisz za bramę? –
Zanurzyłam palce w tym, co przed chwilą złączyło nas trwale, i zaczęłam kreślić
mu na krzyżu symbol supła.
– Słowa nie leżą na ulicy, a wędrują z ust do ust – prychnął. –
Pamiętasz chyba, że o swoich przyjaciółkach wiedźmach słyszałaś ode mnie?
– Ale kiedy…?
– Lepiej powiedz, co mi malujesz na plecach.
Przewrócił się na bok, bym mogła oprzeć mu głowę na piersi.
– Poznajesz? – Mrugnął jak zbój, któremu zebrało się na żarty, a nie groźby.
Kiedy na brzuchu kreślił mi symbol supła, pojęłam, skąd go znam. Eril
malował go na mnie ukradkiem, odkąd odzyskał siły na tyle, by podnieść rękę.
A gdy zaczęły przychodzić listy, nawet częściej niż raz dziennie. I choć do dziś
brakowało mu zaleconego przez wiedźmy tuszu, czar działał bez zarzutu.
– Od ciebie też im podziękuję – rzuciłam, drapiąc go za uchem. Mruknął jak
kot, syty, ale wciąż skory do pieszczot.

Opis Autora
Absolwentka sinologii i antropologii kultury, z potrzeby zarobku tropicielka błędów
w tabelkach i poniekąd mediatorka kulturowa. Mówi w wielu językach, ale tylko
w polskim ma na tyle do powiedzenia, by pisać. Miłośniczka podróży, kultury azjatyckiej
i historii nowożytnej. Publikowała w Magazynie Histeria, Absurdalniku Mlem! i Magazynie
Biały Kruk, Paskudzinie oraz antologiach Powroty wydawnictwa Gmork i Bizarretki
Domu Horroru. Kolejny jej tekst pojawi się w antologii Wszystkie kręgi piekła w
 ydawnictwa
Phantom Books.
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Niekompletny
Adam Sapierzyński

Słowa kluczowe: szort, soft erotyka, seks, romans, love story
Rouquin namacał na oślep drzwi i pchnął je z całej siły przedramieniem,
chroniąc głowę zataczającej się do tyłu towarzyszki. Spleceni w uścisku
wpadli do izby, potykając się i przytrzymując wzajemnie. Niska, ciemna sień
wypełniła się chichotem i tylko odrobinę bardziej stonowanymi odgłosami
zachłannej namiętności.
Z początku Rouquin oddał inicjatywę, nie zaprzątając sobie głowy
nieznajomością pomieszczenia. Kołysał się w tył, przód i na boki, pozwalając
jej prowadzić się w tym dziwacznym, niezbornym tańcu. Osobliwie rozbawiła
go nietrzeźwa myśl, że tak sczepieni przypominali fantastyczną istotę,
owoc nieczystego magicznego eksperymentu. Zgrzane, dyszące pożądaniem
stworzenie, któremu jakiś czarodziej zboczeniec dał dla uciechy dwie zwrócone
ku sobie głowy, przeciwstawne pary kończyn i gorejące wiecznym żarem
lędźwie. Powołane do życia w jednym tylko, lubieżnym celu.
Celu, do którego Rouquinowi zaczęło się nagle bardzo spieszyć.
Jednorącz przyciągnął ją do siebie. Z niepasującym do surowych rysów
junackim uśmieszkiem uniósł ją całą bez trudu, po czym posadził sobie na
biodrze. Przyparta jego krępym ramieniem westchnęła i ujęła go udami w pasie
niby w rozgrzane kowalskie kleszcze. Pijany Rouquin zakołysał się przy tym
i wysunął do przodu nogę jak filar pod tę fikuśną figurę. Na drodze stanęło mu
ciężkie dębowe krzesło.
Syknął, oderwawszy usta od jej płonących czerwienią ust. Ona wygięła je zaś
w smutną podkówkę, ściągnęła brwi i szepnęła na miodowo-słodkim wydechu:
– Ojoj, biedaku, ojoj…
Ból w nodze oraz jej nieszczere zatroskanie rozdrażniły go, więc ścisnął
ją mocniej za pośladek i wpił się ustami w wilgotne i wonne zagłębienie nad
obojczykiem. Im bardziej ją jednak karcił, podszczypując i zbierając miękką
skórę zębami, tym bardziej zdawała się czuć nagradzana. Pojękując cicho,
zanurzyła dłonie w wąską przestrzeń pomiędzy nimi, gdzie znajdowała się
sprzączka jego pasa.
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Rouquinowi zdało się nagle, że usłyszał jakiś szelest i westchnienie
dobywające się z kąta izby. Zauważywszy jego roztargnienie, chwyciła go za
szorstki podbródek i zdecydowanie obróciła ku sobie, szepcząc:
– Będziesz mnie kochał?
– Całą noc, przysięgam.
***
Zmęczony Rouquin wyciągnął się na sienniku, wcześniej wyszarpnął spod
pleców skotłowany pled i zrzucił go niedbale na podłogę. Kiedy odwrócił się
do kobiety z zamiarem wykrętu od reszty przysięgi, z rozbawieniem stwierdził,
że sama spała jak zabita. Ciche sapanie dobiegało z jej rozchylonych,
nabrzmiałych od pocałunków ust i nosa, do którego przylepiło się kilka mokrych
pasemek rudych włosów.
Obraz jej przymkniętych oczu i niezmąconego żadną zmarszczką spoconego
czoła poruszył Rouquina w jakiś przedziwny sposób. Zapragnął pogłaskać tę
spokojną, odprężoną twarz. Otrzeźwił go dopiero widok własnej dłoni. Od nasady
kciuka po krótki kikut palca serdecznego straszyła bielejąca w półmroku blizna.
– Lepiej idź do diabła, Rouquin – zbeształ się za tę mrzonkę chrapliwym
półszeptem. Jak najsubtelniej spróbował odkrztusić zebrane w gardle pamiątki
upojnego wieczoru.
Wymacał rozrzucone po podłodze odzienie. Ledwo jednak wciągnął portki
i przepchnął głowę przez śmierdzący piwskiem kołnierz koszuli, a do jego uszu
dobiegło zaspane mamrotanie.
– Mama?
Rouquin zastygł w bezruchu jak jeleń zaskoczony w gęstwinie. W odruchu
paniki zerknął wpierw w kierunku okna, zachodząc w głowę, czy pokonywał tego
wieczora jakieś schody. Zagrożenie zbliżało się tymczasem na małych stópkach,
drobiąc w jego kierunku po kwadracie z księżycowej poświaty. Miało ledwo trzy
stopy wzrostu i potarganą jasną czuprynę. Tarło piąstką zaspane oczy.
– Mama?! – odezwało się głośniej.
– Nie – wycharczał przez zaschnięte gardło, po czym odchrząknął kilka razy
i dodał łagodniej: – Wracaj do łóżka, sio.
– Nie mogę zasnąć – poskarżyło się dziecko, wyciągając ostatnią głoskę
jak miauknięcie.
To wyobraź se gołą babę, Rouquin miał to już na końcu języka, ale zmilczał
w porę. Po pierwsze nie był przekonany co do płci dziecka. Po drugie otrzeźwiał
przynajmniej na tyle, by krytycznie ocenić echo własnego dzieciństwa.
– Licz barany. Umiesz chyba liczyć… chłopcze?
Dzieciak miał duże, lśniące oczy, niebieskie, może zielone po matce?
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 iepodobne do oczu Rouquina – jak mówiono – złych i ciemnych jak rum.
N
Malec jednak wpatrywał się w nie bez lęku, przekrzywiając głowę niczym
ciekawskie szczenię.
– Tylko do pięciu – mruknął, demonstrując mu palce maleńkiej dłoni. – Mama
do snu opowiada mi bajki.
Rouquin zerknął przez ramię na kobietę, która w trakcie ich rozmowy nie
poruszyła się nawet o cal, pochrapując w najlepsze. Przytomnie zebrał z podłogi
koc i okrył ją, zasłaniając rumianą nagość piersi i pośladków.
– Dajmy jej pospać – rzekł tonem tak łagodnym, że aż połaskotało go dziwnie
w gardle. – Może sam przypomnisz sobie jakąś bajkę?
– Znam wszystkie na pamięć – westchnął chłopiec, chwytając Rouquina za
rękę i obracając się na pięcie.
Zaskoczony, pozwolił prowadzić się posłusznie jak pies, człapiąc boso wskroś
izby w kierunku niedużego łóżka w kącie. Przypominało kufer bez wieka,
lecz wypchany porządną, pachnącą praniem pierzyną. Chłopiec wgramolił się
do niego i wskazał stojące nieopodal ciężkie krzesło. Mężczyzna skrzywił się na
ten widok, ból w nodze momentalnie wrócił ze zdwojoną siłą.
– Najbardziej lubię bajki o półczłowieku, łowcy potworów.
– Nie ma półludzi – prychnął Rouquin, siadając. – Matka opowiada takie
wierutne bzdury?
– Właśnie, że są! – oburzył się chłopiec. – Walczą ze złem. To najdzielniejsi
rycerze i czarownicy, mają srebrne miecze i eliksiry. A jeden złowił nawet dżinna
i zażyczył sobie serca czarodziejki. Mama mówi, że to najpiękniejsza opowieść
na świecie.
– Chyba że tak… – mruknął. – Nie znam się na historiach miłosnych.
– A w ogóle znasz jakieś historie? – Malec komicznie przewrócił oczami.
– Jedynie te prawdziwe. W mojej bajce też walczy się ze złem. Ale normalnie,
za pomocą żelaza. – Głos Rouquina zazgrzytał na jego podobieństwo. –
Na tym świecie nie potrzeba łowcy wilkołaków, tylko więcej odważnych,
porządnych l udzi.
– Człowiek nie da rady wilkołakowi.
– Ta? To patrz na to. – Zawahał się na chwilę, po czym wyciągnął dłoń
i zastrzygł niepełnym rozstawem palców.
– Niemożliwe! Ugryzł cię wilkołak?! – zachwycił się i równie szybko
spochmurniał, mierząc czujnym wzrokiem zarośniętą twarz Rouquina, prawie
czarną w świetle księżyca. – A klątwa?
– Zaciął mnie tylko pazurem, nim urżnąłem mu łeb. Jedyne przekleństwo,
że przez to liczę tylko do czterech. – Puścił do niego oko i zacharczał, tak
zabrzmiał bowiem jego stłumiony rechot.
Chłopiec również uśmiechnął się do niego szeroko. Rouquin poczuł dziwny
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żar rozlewający się po trzewiach i twarzy. Nie odnajdywał w pamięci podobnego
odczucia. Z wyjątkiem tego razu, gdy odłamki po magicznej eksplozji poszarpały
mu tors i twarz, a krew zalewała go ciepłym strumieniem.
– Nie boisz się mnie?
– Dlaczego? Jesteś łowcą potworów! Złowiłeś kiedyś dżinna?
– Nie ma dżinnów. Ludzie sami spełniają swoje marzenia… Albo nie – dodał
nieco nieobecnym tonem, obracając w zamyśleniu głowę. Z tej pozycji dostrzegał
tylko krągłości pod burym kocem i potarganą burzę rudych loków. – No już,
pora spać.
– Niech ci będzie – ziewnął chłopiec, po czym chwycił jego pokiereszowaną
dłoń i ułożył ją sobie pod głową jak poduszkę.
Rouquin bał się choćby drgnąć. Nie mniej niż wtedy, gdy ukrywał się pośród
trupów na polu bitwy przed wrogiem dobijającym rannych.
***
– Witaj, nieznajomy…
Z niejakim trudem otworzył powieki. Słońce oślepiło go, a uszy podrażnił
harmider ruchliwej ulicy w dole. Od spania na krześle tak go rwało w krzyżu
i karku, iż Rouquin mógłby przysiąc, że obito go kijem – a aż za dobrze
wiedział, jak to jest. Kiedy podniósł zmęczony wzrok, ukazała mu się potargana,
z podkrążonymi oczami, owinięta niedbale kocem i roztaczająca kwaśnawą
woń wczorajszego miodu. Piękna.
– Dzień dobry, Coraine. – Niepewnie odwzajemnił jej uśmiech.

Opis Autora
Trzydziestosześcioletni pisarz nieopierzony, posiadacz przepastnej szuflady. Dawno,
dawno temu opublikował tekst w antologii opowiadań fantasy Przedświt, ale od tamtej
pory słuch o nim zaginął. Chodzą plotki, że ukrywa się gdzieś w Warszawie pod postacią
marketingowca z małego wydawnictwa, jeździ metrem i taszczy w plecaku książkowe
cegły. Prywatnie miłośnik żony i kotki, a także bibliofil.
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Straciłem duszę
Małgorzata Sanchez

Słowa kluczowe: soft erotyka, seks zbiorowy, prostytucja,
seks oralny, masturbacja
Mądrość gromadzimy przez lata, jak znalezione na drodze fragmenty
układanki. Szczęśliwi ci, którzy zawczasu zabierają się za składanie ich w jedno,
nawet jeżeli brakuje sporo do zamknięcia całości. Biada tym, którzy nie próbują
wcale, sprowadzając nieszczęście na siebie i innych. Ja zabrałem się za to zbyt
późno. Rezultatem powziętego wysiłku jest ta oto opowieść, z początku frywolna,
w gruncie rzeczy tragiczna. Zaczyna się ona w dniu, w którym moje dzieciństwo
dobiegło końca.

I. PRZYBYTEK

Tamtej nocy obudziły mnie odgłosy awantury, która rozgorzała w jadalni.
Wstałem z łóżka, podreptałem na dół i przyczaiłem się obok schodów. Stamtąd
obserwowałem, jak stryj przemierza pokój w tę i we w tę, wymachując rękoma,
odgrażając się i przeklinając tych, którzy coś mu ukradli. Stryj był człowiekiem
rosłym, a warstwa tłuszczu falująca w rytm kroków sprawiała, że wydawał się
ogromny. Wypolerowana łysina odbijała światło żyrandola, na serdelkowatych
palcach zaciśniętych w pięści błyskały pierścienie, okrągłe oczka skrzyły się
gniewem. Choć te oczka zawsze śmiały się na mój widok, traktowałem stryja
z rezerwą. Dziecięca intuicja podpowiadała mi, że ten człowiek miał swoje
mroczne sekrety.
Ojciec, podobny do stryja, ale szczuplejszy i bardziej posępny, siedział
w fotelu z twarzą ukrytą w dłoniach. Długo słuchał wywodów brata, a kiedy
stracił cierpliwość, podniósł się, chwycił stryja za ramię i zagroził, że jeśli
się nie uspokoi, wyrzuci go z domu. Zamilkli, kiedy spostrzegli, że ze łzami
w oczach przysłuchuję się awanturze. Ojciec natychmiast przywołał Belię,
swoją konkubinę.
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Mówili, że była kobietą zjawiskowej urody, ja rzecz jasna, nie potrafiłem
tego ocenić. W pamięci utkwiły mi szeleszczące suknie o przesadnych dekoltach
i kruczoczarne loki, które godzinami rozczesywała, nabłyszczała i układała
w wymyślne fryzury. Jej stosunek do mojej osoby był wysoce ambiwalentny. Belia
ograniczała się do poprawnego odgrywania roli opiekunki ogniska domowego,
którą traktowała jak profesję. Dlatego wezwana przez ojca zaprowadziła mnie
z powrotem na górę, starannie okryła, złożyła na czole nieszczery pocałunek,
po czym wyślizgnęła się z pokoju. Zostawiła mnie samego z paraliżującym
uczuciem niepokoju. Zasnąłem ze świadomością, że świat dorosłych jest bardziej
skomplikowany i niebezpieczny niż sądziłem.
Nazajutrz zacząłem obserwować domowników i przysłuchiwać się
ich rozmowom. Wkrótce spostrzegłem, że milkną lub zmieniają temat,
kiedy pojawiam się w pobliżu, a rozmowy akurat toczą się na temat czegoś,
co nazywali „przybytkiem”. Zapragnąłem rzecz jasna dowiedzieć się czym ów
przybytek był. Próbę podjąłem kilka dni później, po wspólnej wieczerzy. Zjadłem
wszystko bez grymaszenia, wymknąłem się z jadalni na podwórze i wspiąłem
się na należący do stryja wóz. Ukryłem się za ustawionymi tam beczkami miodu
i czekałem aż stryj pożegna się z rodziną.
Podróż trwała krótko, ale nie należała do przyjemnych. W czasie jazdy
podskakiwałem na wertepach i uderzałem głową o deski. Wóz zatrzymał się na
obrzeżach miasta, pod bramą dworku położonego na skraju lasu. Wyskoczyłem
z wozu i nim ktokolwiek zdołał mnie zauważyć, ukryłem się w krzakach.
Upewniwszy się, że jestem sam, wyszedłem na plac i otrzepałem się z liści.
Na bezchmurnym niebie migotały gwiazdy, pachniało lasem, gdzieś w pobliżu
pobrzmiewała skoczna muzyka. Podążyłem w kierunku, z którego dobiegała.
Tak dotarłem do murowanego budynku o dwóch kondygnacjach i skośnym
dachu. Nad wejściem kołysały się latarnie i szyld z napisem „Czereśnica”.
Nie byłoby w tym budynku nic niezwykłego, gdyby nie czerwone zasłony
i dochodzące ze środka dźwięki.
Zakradłem się pod boczne okno, wspiąłem na ławkę i zajrzałem do środka.
Ledwie odsunąłem kotarę, a uderzył mnie zaduch przesycony otumaniającym
zapachem perfum. Wnętrze rozbrzmiewało kanonadą jęków, westchnień oraz
stęknięć, wydobywających się z piersi nagich kobiet i mężczyzn, których ciała
obijały się lub ocierały o siebie. W dziecinnej naiwności wziąłem tych ludzi
za artystów, nieporadnie próbujących sił w jakimś nowym, osobliwym tańcu.
We wnętrzu królowały czerwienie. Szkarłatne były ściany, poduszki, pledy
i światło lampionów o barwionych szkiełkach. Nawet błyszcząca od potu
skóra tancerzy zdawała się mieć pąsowy odcień. Czułem, że ten widok nie był
przeznaczony dla moich oczu, tak jak słowo „przybytek” nie było przeznaczone
dla moich uszu.
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Na łożu, zwrócona bokiem do mnie, usiadła kobieta. Odrzuciła głowę do
tyłu, wypięła klatkę piersiową, po czym zaczęła unosić się i opadać nad kroczem
mężczyzny trzymającego dłonie na jej biodrach. Patrzył na nią nieprzytomnym
wzrokiem, jakby był zahipnotyzowany tańcem.
Obserwowałem tę scenę, nie pojmując jej znaczenia. Zainspirowany
baśniowymi opowieściami wysnułem wniosek, że taniec ten musi być
narzędziem jakiejś mrocznej magii, że w ten sposób tancerka rzuca
na mężczyznę urok, a potem, podskakując, doprowadza go do bólu.
Dowodem na odczuwanie cierpienia miały być spazmatyczne podrygiwania,
grymas wykrzywiający twarz i przeciągły krzyk, który wydobył się nagle
z piersi nieszczęśnika.
Krzyknąłem też ja, solidnie wystraszony. Tancerka odwróciła się i zatrzasnęła
okiennice, usłyszałem, jak kogoś woła. Zeskoczyłem z ławki i popędziłem
w stronę placu. Nim jednak się na nim znalazłem, drogę zastąpił mi uzbrojony
oprych bez zęba na przedzie. Zacisnął łapsko na moim ramieniu i przyjrzał mi
się, mrużąc oczy.
– Ja cię już, smarku, gdzieś widziałem – powiedział, po czym rozkazał
kompanowi sprowadzić stryja.
Czekałem cierpliwie, z pochyloną głową. Spodziewałem się, że przyjdzie mi
zebrać niemałe cięgi za tę nocną eskapadę, ale nic takiego się nie wydarzyło.
Stryj, kiedy już wytoczył się ze środka, poklepał mnie po policzku i wyszczerzył
zęby w rubasznym uśmiechu.
– Jeszcze trochę, a doczekasz się swojej południcy – oznajmił, po czym wziął
mnie za rękę, zaprowadził do wozu i posadził na koźle.
Wracając zastanawiałem się nad tym, czym jest południca. Myślałem, że to
może jakaś roślina albo gatunek jaszczurki, która w południe lubi wygrzewać
się na skałach. Nie rozumiałem też, jaki związek miałaby taka południca
z całym zajściem. Nieco światła na ten problem rzuciła później nasza kucharka,
wyjaśniając, że południce to demony spotykane na polach w upalne dni.
Struchlałem.

II. POŁUDNICA

Dorastałem, ucząc się rozumieć zachowane w pamięci obrazy. Z czasem
wspomnienia z wizyty w rodzinnym przybytku zaczęły na mnie oddziaływać.
Wytrącały ze skupienia, powracały w snach kończących się mokrymi śladami,
które znajdowałem później w pościeli. W nieustającej naiwności myślałem,
że należały do intymnego świata zamkniętego w czterech ścianach sypialni.
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Złudzenie rozpadło się w dniu siedemnastych urodzin, który zgodnie
z obyczajem stanowił granicę między wiekiem dziecięcym a dorosłym.
Wówczas wiedziałem już, że w naszej rodzinie za podarki płaci się pieniędzmi
zostawianymi w przybytku przez gości, że właścicielem przybytku był stryj,
a ojciec dzierżył w nim udziały i że to tam ojciec poznał Belię, którą, będąc pod
wrażeniem jej talentów, sprowadził do domu. Rozumiałem już, że stryj miał
wrogów rywalizujących z nim o wpływy w mieście. Nie wiedziałem jednak
o rytuałach praktykowanych przez mężczyzn w naszym rodzie od kilku pokoleń.
Wino pijałem już wcześniej, a raczej podpijałem, kiedy nikt nie patrzył,
ubytek zaś uzupełniałem wodą. Tamtego wieczoru ojciec sam napełnił
mój kielich, a swoim wzniósł toast za mężczyznę, którym stał się jego syn.
Wychyliłem puchar do dna. Towarzyszyły temu okrzyki i oklaski, jakbym
właśnie konsumpcją trunku udowadniał swoją męskość. Usiadłem i począłem
zastanawiać się, czy nowe życie będzie tak różne od poprzedniego? Wątpiłem
w to szczerze, bo nie doceniałem stryja, który przyniósł, a raczej przyprowadził
mi najdroższy z prezentów.
Kiedy stanął w drzwiach, akurat zajadałem się kaczką nadziewaną śliwkami.
Stryj uciszył wszystkich gromkim okrzykiem, a kiedy gwar ucichł, odsunął się,
ustępując miejsca młodej kobiecie. Rozległy się oklaski i zachwyty nad urodą
nieznajomej. Kilka dam oglądało w dłoniach warkocz, który wyglądał jakby ktoś
uplótł go z promieni słońca, podziwiały też naszyjnik, kształtem przywodzący
na myśl jego tarczę. Kobieta miała oczy w kolorze ciemnego bursztynu,
spiczaste uszy obwieszone złotymi kolczykami, skórę i usta ozłocone jakimś
specyfikiem, zaś zza półprzezroczystej szaty patrzyły na mnie dwie piersi
wielkości pomarańczy.
– Naszym zwyczajem oddaję tę oto południcę w ręce mężczyzny, który od
dziś będzie mieszkał w tym domu. Talbercie, niech ci służy wedle uznania! –
zawołał stryj, znów rozebrzmiały oklaski.
Nie miałem pojęcia, skąd ten zwyczaj. Podejrzewałem, że któryś z przodków
zażyczył sobie tak ubraną elfkę na urodziny, a potomkowie poszli za jego
przykładem. Nie to mnie jednak frapowało najbardziej. Zachodziłem w głowę,
jak się zachować. Uprzejmość nakazywała otwierać skrzynie z podarkami,
przysmaków kosztować i nimi częstować, na instrumentach zagrać, choćby
nieumiejętnie, trunki polewać sobie i innym. Nie wiedziałem, co mam zaś uczynić
z nią. Zaprosić do stołu jak innych gości? Obejrzeć i wyprowadzić do sypialni?
Tam ją wziąć czy zostawić na potem? Czułem na sobie pełne wyczekiwania
spojrzenia gości, zazdrościłem południcy opanowania. Jej rolą było poddać się
mojej woli, moją rolą było za nią zdecydować.
– Wina? – wydusiłem.
Dygnięciem wyraziła aprobatę. Wskazałem miejsce koło siebie, co na moje
78

Małgorzata Sanchez
szczęście goście uznali za przyzwolenie do dalszej zabawy. Siedziała obok,
wodząc oczami wokół, zerkając na mnie w sposób, który odczytywałem jako
chęć wybadania oczekiwań. Ja zaś zastanawiałem się, czy odeszłaby, gdybym
poprosił? Była nieproszonym gościem, niechcianym prezentem stanowiącym
dowód tego, że świat dojrzewających we mnie pragnień był jawny i dostępny
jak jej piersi.
Wyszedłem, kiedy goście pokładali się już od nadmiaru wina. Południca
podążyła za mną niczym bezwolny upiór, a w pokoju usiadła na skraju łoża
i zrzuciła szatę. Kiedy chłonąłem jej urodę wzrokiem, pożądanie zmagało się we
mnie ze wstydem. Trwałem tak, sparaliżowany niemożnością podjęcia decyzji,
którą ostatecznie powzięła ona. Przyciągnęła mnie do siebie, rozsznurowała
spodnie i popatrzyła na mnie z wyuczonym uwielbieniem. Obeszła się ze
mną jak garncarz, który cierpliwie formuje kawałek gliny, a kiedy ten nabiera
pożądanego kształtu, kończy wprawnym ruchem i zostawia przedmiot do
obeschnięcia. Położyłem się na łóżku, ona przylgnęła do mnie ciałem. Sięgnąłem
po książkę i otworzyłem ją na przypadkowej stronie. Południca zasnęła,
słuchając opowieści z brodą wspartą na moim ramieniu.
Kolejne noce spędzaliśmy czytając. Południca zapragnęła nauczyć się tej
sztuki, a ja z radością jej w tym pomagałem. Przez dobrych kilka tygodni nie
wracaliśmy w rozmowach do pierwszej nocy. W tym czasie oswajałem się
z obecnością nowej towarzyszki, z jej zapachem i dotykiem wąskich palców
o alabastrowych paznokciach. Swoim ciałem ogrzewała mnie jak jajo, z którego
dopiero miał się wykluć mężczyzna. Z czasem zacząłem pragnąć jej w sposób
wolny od wstydu. Wydawać by się mogło, że był w moim zachowaniu jakiś
młodzieńczy romantyzm albo rodzaj niewinności, który uchował się we
mnie mimo wysiłków stryja. Nic z tych rzeczy. Południca należała do mnie.
Wiedziałem, że nie odmówi, kiedy po nią sięgnę.
Pamiętam noc, w którą postanowiłem skonsumować podarek, wypić do
dna napoczętą butelkę. Wróciłem do domu podekscytowany ilością przepiórek
ustrzelonych tego dnia. Myślę, że polowanie obudziło we mnie jakiś atawistyczny
instynkt, który zaczął się potem we mnie panoszyć. Kiedy wpadłem do pokoju,
południca literowała na głos wersy poematu o miłości. Zamknąłem książkę,
ona podniosła wzrok. Zobaczyłem w nich cień zaskoczenia. Posadziłem moją
południcę na stole, wtargnąłem między uda, przygniotłem sobą i zacząłem dusić
namiętnymi pocałunkami. Wdychałem zapach nasączonych słońcem włosów,
piersi ściskałem tak, że do dziś się dziwię, iż nie pękły. Niemoc, która ogarniała
ją w moich objęciach, była mi najlepszym afrodyzjakiem. Delektowałem się
każdym wydobytym z niej westchnieniem, uderzając głębiej i mocniej, aż sam
poległem, wylewając z siebie pokłady nasienia.
Południca co noc chętnie przyjmowała mnie w sobie, nie odmawiała
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najśmielszym prośbom. Nie było zakamarka ciała, którego bym nie poznał,
fragmentu skóry nie naznaczonego przeze mnie w akcie rozkoszy. Była jak
stworzony dla mnie instrument, wiedziałem za którą strunę pociągnąć, żeby
wydobyć pożądany dźwięk. Gama była szeroka: od westchnień przeznaczonych
tylko dla moich uszu, po jęki budzące domowników w środku nocy.
Taka była południca z przybytku, demon w przebraniu, który, jak się potem
miało okazać, zaprosił do mojego serca najprawdziwsze demony. Dziś, kiedy
o tym wszystkim myślę, uderza mnie fakt, że nigdy nie zapytałem jej o imię.
Umarła, wydając na świat córkę. Nazwałem ją „Promyk”, bo tym właśnie dla
mnie była. Promykiem w ciemności, która spadła na mnie po śmierci południcy.

III. NIMFA

Zakosztowałem rozrywającej serce tęsknoty. Jestem pewien, że stryjowi
przemknęło przez myśl, że może dobrze byłoby przysłać mi zastępstwo. Nie zrobił
tego. Musiał go powstrzymać męczeński wyraz mojej twarzy. Z czasem tęsknota
duszy zaczęła krzepnąć, zsuwać się na margines życia. Zastąpiła ją tęsknota
cielesna, która objawiała się podnieceniem na widok piersi wyglądających
zza dekoltów, nieopatrznie odsłoniętych kolan czy jednoznacznych spojrzeń.
Kwestią czasu było to, kiedy zdecyduję się odwiedzić przybytek stryja.
Powitano mnie tam jak gościa honorowego. Ustawiono przede mną wszystkie
„sztuki”, jak to stryj ujął. Mogłem wybierać w odcieniach skóry, włosów,
w sylwetkach i rozmiarach piersi – od dziewczęcych po te ciężkie od mleka, które
ponoć niektórzy lubili spijać. Było mi wszystko jedno, która i co ze mną zrobi.
Oddałem się w ich ręce, licząc, że pomogą zapomnieć o żalach i rozterkach.
Mało pamiętam z tamtych dni, może dlatego, że za dużo piłem, a może dlatego,
że zlały się w jedno. Widywałem te same twarze, te same ciała. Te same dłonie
pieściły mnie w ten sam sposób. Najbardziej utkwiła mi w pamięci ciemnoskóra
z bardzo daleka. Nie mówiła wiele, bo nie znała naszej mowy, a z ust robiła
użytek tak, jak na mistrzynię fachu przystało.
Polubiłem pewną elfkę, Telisę, która jawiła mi się zimową siostrą południcy.
Włosy miała czarne jak bezksiężycowa noc, oczy jakby odlane z lodowego
kryształu, piersi ledwie odstające od żeber. Ujęła mnie jej nienachalność.
Nie udawała, że była czymś więcej niż cieniem poprzedniego życia, ciemnym
kształtem bez treści. Odkąd ją poznałem, wszystkie jej towarzyszki wydawały
mi się przejaskrawione, kolorowe, wulgarne w swoich pełnych kształtach
i wyczerwienionych wargach. Z czasem także Telisa mi spowszedniała. Któregoś
dnia wstałem, trzasnąłem drzwiami i już nie wróciłem.
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Kilkanaście miesięcy później udałem się do przybytku, żeby omówić
ze stryjem pewną sprawę. Telisa siedziała w korytarzu z niemowlętami
uwieszonymi przy piersiach. Przyjrzałem się im wnikliwie, podobieństwo
nie pozostawało złudzeń. Bliźnięta odziedziczyły po mnie dołki w policzkach,
stopy z odchylonym palcem i pieprzyki w kącikach ust. Wziąłem całą trójkę do
domu. Telisa oficjalnie stała się moją metresą, a ja ojcem Julisa i Tobina.
Zaszyłem się w domu, odnalazłem radość w przebywaniu z dziećmi. Z czystym
sumieniem mogę rzec, że byłem wtedy przykładnym ojcem. Pomagałem
w opiece nad chłopcami, biegałem z Promyk po ogrodzie, strugałem dla nich
zabawki. Telisa mi wystarczała, nie szukałem uciech poza ścianami sypialni.
Rzadko zdarzało mi się wychodzić z domu, a jeżeli już, to tylko po to, żeby pobyć
sam w otoczeniu drzew.
Podczas jednej z leśnych wypraw zabłądziłem, długo usiłowałem wrócić na
szlak. Kiedy usłyszałem szum wodospadu, podążyłem w kierunku, z którego
dochodził. Pragnienie wysuszyło mi już gardło, koń także dawał do zrozumienia,
że nie pogardziłby chwilą odpoczynku przy wodopoju.
Dotarliśmy na skraj urwiska. Spadająca woda rozbryzgiwała się w dole
o skały, tworząc nad nimi mglistą aureolę. Szumowi wody wtórowały piski,
chlupot i figlarny śmiech. Na brzegu leśnego jeziora dostrzegłem pięć kobiet.
Moją uwagę zwróciły ich włosy barwą przypominające morską toń. Słyszałem
o nimfach, ale do tamtego dnia nie dawałem wiary ich istnieniu. Pomyślałem,
że byłoby grzechem odejść, nie podglądając ich choć przez chwilę. Druga taka
okazja mogła się już nie nadarzyć.
Położyłem się, wsparłem brodę na kamieniu i patrzyłem, jak raz po raz
wbiegają do wody, tłumiąc niechęć przed zanurzeniem i jak próby te kończą się
powrotami na brzeg. W porównaniu do kobiet, które widywałem w przybytku,
te wydawały się cudownie beztroskie. Nie potrafiłem oderwać od nich oczu.
W końcu odważyły się zanurzyć. Potem pływały wokół, przechodząc z jednej
wdzięcznej pozy w drugą. Kładły się na wodzie, po to, by za chwilę pozwolić
nagim ciałom tańczyć pod powierzchnią.
Jedna z nich wróciła na brzeg, wciągnęła na siebie lejącą się suknię, po czym
ruszyła w stronę lasu. Zbiegłem na dół, szedłem za nią, aż dotarliśmy na polanę.
Usiadła na pniu, wystawiła twarz do słońca i zaczęła wyciskać wodę z włosów.
Zrobiłem pierwszy krok, pod stopą trzasnęła sucha gałąź. Nimfa zamarła,
jak sarna, która nastawia uszu i węszy, obawiając się drapieżnika.
Wyszedłem z cienia, ona zsunęła się z pnia.
– Nie chce cię skrzywdzić.
Cofnęła się o krok, chwyciłem ją za rękę i przyciągnąłem do siebie. Pachniała
i smakowała leśnym jeziorem. Całowałem, nie pozwalając nimfie oswobodzić
się z uścisku, całowałem, aż pocałunki nabrały słonego smaku. Oderwałem
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usta od skóry i zajrzałem w jej oczy. Zobaczyłem w nich obrzydzenie, wziąłem
to za afront. Wtedy wydawało mi się, że kobiety są jak jabłka, których można
kosztować, gdy najdzie ochota. Przycisnąłem nimfę do drzewa, zrobiłem,
co chciałem.
Po wszystkim osunęła się na ziemię i skuliła u moich stóp. Kiedy usiłowała
zakryć piersi strzępami sukni, zobaczyłem, że na jej białych plecach zaczęły
wykwitać czerwone plamy. Wziąłem je za zadrapania, które mogła zostawić
na jej skórze kora. Ślady jednak powiększały się, krwawiły coraz bardziej,
a nimfa wyła z bólu tak, że jej krzyk zaczynał rozsadzać moją czaszkę od
środka. Zacisnąłem dłonie na skroniach, przekonany, że jeśli tego nie zrobię,
głowa rozpadnie się na tysiące kawałków. Patrzyłem jak ciało nimfy rozkłada
się, choć w jej turkusowych oczach tliła się jeszcze świadomość. Przypomniałem
sobie, co mawiali ludzie: „Kiedy dusza nimfy umiera, razem z nią umiera ciało”.
Zwymiotowałem.
Na długo odechciało mi się libacji i swawoli, wróciłem do rodziny ciałem
i duszą. Odczuwam wstyd na samą myśl o tym, co wówczas uczyniłem.
Zasłużyłem na pogardę i karę, które wkrótce miały nadejść.

IV. SZKARŁATNOWŁOSA

Zastanawiałem się kiedyś, skąd wzięło się u mnie zamiłowanie do polowania
na przepiórki. Inni woleli dziki, lisy i niedźwiedzie, bo ich głowy prezentowały
się na ścianach najgodniej. Przepiórki ceniłem za walory smakowe, ich mięso
rozpływało się w ustach, a że na pobliskich łąkach się od nich roiło, miałem
wiele okazji do strzałów. Kochałem moment skupienia, w którym łuk stawał
się częścią ramienia, a strzała spojrzeniem. Moment błogiej nieświadomości,
ucieczki od świata zaczynającego razić mnie swoją brzydotą.
Tamtego dnia szło fatalnie. Było już południe, a ja wciąż kluczyłem,
mierzyłem i raz za razem chybiałem. Zbierałem się do powrotu, kiedy psy
wpadły w niepojęty szał i zaczęły ujadać tak, jakby ktoś właśnie obdzierał ich
pana ze skóry. Tym sposobem przepłoszyły kilka sztuk, które wzniosły się ku
niebu, trzepocząc skrzydłami. Wypuściłem strzałę, trafiłem w gałąź. Ptak spadł
na ziemię, ustrzelony przez kogoś innego.
Odwróciłem się. Za mną stała kobieta o szkarłatnych włosach, splecionych
w warkocz opasujący czoło jak korona, postury godnej uwiecznienia w kamieniu.
Ubrana była w podróżny strój, a w ręku trzymała łuk nie gorszy od mojego.
Podniosłem zabitą przepiórkę.
– Jest moja – powiedziała.
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Przez chwilę studiowałem w milczeniu głębię jej zielonych oczu. Wydawały
mi się ogromne, chyba przez czerń grubej kreski, która okalała je z każdej strony.
Usta miała wąskie, blade, lekko zaciśnięte, na policzkach fikuśne piegi.
– Jest twoja – przyznałem, oddając zdobycz. – Zazdroszczę jej tego.
Schowała przepiórkę do pękatego worka przytroczonego do siodła.
Nie odrywałem wzroku od urodziwej twarzy, nieznajomej wcale to nie peszyło.
– Ja dziś nic nie ustrzeliłem. Do tej chwili myślałem, że to mój pechowy dzień.
Odwróciła się, chwyciła konia za wodze i ruszyła naprzód. Odebrałem
to jako zaproszenie do wspólnego spaceru. Szliśmy obok siebie, wzdłuż brzegu
rzeki, której powierzchnia mieniła się w słońcu jak łuski pływających w niej
pstrągów. Starałem się zabawić nieznajomą opowieściami o polowaniach, ona
nie odezwała się słowem. Przemówiła dopiero na rozstaju dróg:
– Czas się pożegnać. Zmierzam w przeciwnym kierunku.
Nie zastanowiło mnie wtedy, skąd to wiedziała. Myśli zdominował strach
przed tym, że może to być nasze ostatnie spotkanie. Strach, wobec którego
głos rozsądku zdaje się być ledwie słyszalnym szeptem. Nieznajoma musiała
wyczytać to z mojej twarzy, bo za chwilę dodała:
– Poluję tu codziennie.
Odprowadzałem ją wzrokiem, dopóki nie zniknęła za zakrętem. Następnego
dnia wyruszyłem na polowanie skoro świt. Tym razem nie szukałem przepiórek,
a szkarłatnowłosej łowczyni. Na próżno. Wróciłem wielce niepocieszony,
a niezadowolenie odbijałem sobie na każdym, kto się nawinął. Scenariusz
powtarzałem przez wiele dni, aż stał się rytuałem. Wrzeszczałem na Telisę,
kiedy nie potrafiła uciszyć dzieci i kiedy próbowała mnie dotykać, na każdego
sługę, który miał nieszczęście stanąć mi na drodze, na ojca, który usiłował mnie
napominać. Jedynie Belia była na tyle roztropna, że znikała z pola widzenia nim
zdążyłem zawiesić
na niej wrogie spojrzenie. Mój stan ducha przypominał ten, jaki odczuwa
człowiek o umyśle przywykłym do upojenia, kiedy nie ma w zasięgu ręki karafki.
Odchorowałem porażkę, a wraz ze mną wszyscy domownicy. Wreszcie nastał
dzień, w którym znów zacząłem odczuwać radość na myśl o tym, że będę strzelał
do przepiórek. Wtedy nasze drogi skrzyżowały się znowu. To ona mnie znalazła.
– Nie rób tego więcej – powiedziałem.
– Czego? – spytała, rozkosznie zagryzając wargę.
– Nie znikaj.
Roześmiała się. Był w tym śmiechu cień kpiny, ale ja mógłbym słuchać go bez
końca. Wtedy już wiedziałem, że będę jak pies, który pójdzie za nią bez względu
na to, dokąd się uda. Było w niej coś, co miało nade mną władzę.
– Pójdę z tobą, choćby do twojego domu – zapewniła.
Myślałem, że kpi, że igra ze mną w ten okrutny sposób, ale wierzcie mi
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lub nie, zrobiła to. Jeszcze tego wieczoru postawiła stopę w moim domu,
wprawiając ojca w osłupienie, Belię w niemałe rozbawienie, a matkę moich
synów doprowadzając do szału. Telisa wyniosła się z sypialni tylko dlatego,
że ją do tego zmusiłem. Zamieszkała w pokoju dla gości. Jej miejsce w łożu zajęła
szkarłatnowłosa, która kazała na siebie mówić „Alesta”.
Nie śmiałem jej prosić, żeby mi się oddała. Gdyby kazała mi spać na podłodze,
zrobiłbym to z ochotą. Ona jednak okazała się łaskawa. Gdy tylko zamknęliśmy
drzwi sypialni, zrzuciła ubranie. Ujrzałem krągłe biodra płynnie przechodzące
w talię, nad którą królowały pełne piersi. Patrzyłem na Alestę jak na boginię,
chwilę potem rzuciłem się na nią jak zwierzę. Odsunęła się, ja zdębiałem.
– Nie przed ślubem, miły.
Odmowę przyjąłem spokojnie, była w niej w końcu obietnica wielu wspólnych
nocy. Alesta pozwoliła mi zaspokoić się samemu. Ukląkłem, żeby na wysokości
oczu mieć jej łono. W wyobraźni poznawałem je czubkiem języka, wciągałem
słodki zapach w nozdrza. Tyle mogłem mieć tamtej nocy. To osobliwe zbliżenie
przeżywałem tak donośnie, że można by pomyśleć, iż Alesta obdzierała mnie ze
skóry. Myślę, że był w tym krzyku jakiś ból, którego natury do dziś nie pojmuję.
Po wszystkim, nieco zawstydzony nadmiarem własnej reakcji, otarłem stopy
Alesty i zacząłem je całować. Pierwszy raz całowałem kobietę z uwielbieniem,
nie z pożądaniem. Wydawało mi się wówczas, że dostąpiłem błogosławieństwa
jej obecności, dziś sądzę, że mnie opętała.
Spałem źle, nękały mnie koszmary. We śnie słyszałem wypowiadane
złowrogim szeptem słowa, których znaczenia nie rozumiałem. Przy śniadaniu
zwracałem się do Alesty „moja pani”, a po posiłku obwieściłem wszystkim,
że zostanie moją żoną. Telisa wybiegła zanosząc się płaczem, pozostali
domownicy przyjęli nowinę wymownym milczeniem.
Przygotowania do wesela trwały w najlepsze. Alesta wybierała z krawcową
suknię, z kuchmistrzem uzgadniała listę potraw, ze służbą usadzenie gości,
ja zaś przytakiwałem i płaciłem, nie bacząc na koszty.
Nie widywaliśmy Telisy od dłuższego czasu, służki donosiły, że już czwarty
raz znalazły pod drzwiami jej pokoju nienaruszone porcje. Wkrótce chłopcy
zaczęli dopytywać o matkę.
Telisa nie odezwała się, gdy pukaliśmy ani wtedy, kiedy waliliśmy w drzwi.
Uznaliśmy więc, że trzeba je wyważyć. Znaleźliśmy ją w pościeli okraszonej
zaschniętą już krwią, która zlepiła rozciętą skórę na nadgarstkach z atłasem
pościeli. Uderzył mnie spokój, którym emanowała zastygła twarz. Zamknąłem
powieki Telisy, głowę nakryłem prześcieradłem, a chłopcom powiedziałem,
że ich matka ciężko zachorowała.
Wesele miało odbyć się dwa dni po pogrzebie Telisy. Skromnym i odprawionym
w sekrecie, żeby nie wzbudzać oburzenia wśród lokalnej społeczności.
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Tuż po ceremonii pożegnalnej zjawił się pod drzwiami naszego domu jegomość
w obstawie najemników. Zażądał spotkania ze mną, a odźwiernemu, któremu
poleciłem go odprawić, splunął w twarz i rozkwasił nos. Rozmówiłem się
z obcym w obstawie zbirów najętych przez stryja. Pamiętam jego twarz,
pooraną bruzdami, blade sumiaste wąsy i brodę splecioną w warkocz.
Źle mu patrzyło z czarnych oczu, wąskich jak ostrza noża. U boku nosił miecz,
postura wojownika kazała przypuszczać, że władał nim znacznie sprawniej niż
ja. Nie przedstawił się, za to wetknął mi w ręce rachunek za suknię zdobioną
diamentami. Opiewał na kwotę stanowiącą równowartość naszego domu.
Zdębiałem. Za suknię płaciłem, tego byłem pewien, a o diamentach nigdy nie
było mowy. Pośpieszyłem do Alesty, żeby tę sprawę wyjaśnić. Szukałem jej cały
dzień, wypytywałem każdego, kogo spotkałem. Nikt nie widział jej od rana,
nikt nie zauważył, żeby wychodziła. Przepadła bez wieści wraz z nieszczęsną
suknią. Została tylko biała wstążka, którą znalazłem na podłodze w sypialni.
Na ślubnym kobiercu stanąłem sam, z męskiej dumy pozostały zaledwie
okruchy. Powstrzymując drżenie głosu oznajmiłem, że ślubu nie będzie,
ale że nie odmówię gościom przyjęcia i godnej uczty. W oczach większości
widziałem współczucie i niedowierzanie, byli też tacy, których podnieciła cała
ta sensacja i z trudem powstrzymywali się od zadawania pytań.
Wieczorem wziąłem ze sobą ochotników i rozpoczęliśmy poszukiwania.
Nawoływałem i błagałem, nie wiedzieć kogo, o to, żeby Alesta się odnalazła.
W ten sposób próbowałem zagłuszyć szept podświadomości: „Odeszła.
Zjawiła się w twoim życiu tylko po to, żeby cię opuścić”.
Poszukiwania trwały do rana. Zakończyłem je pijąc na umór w podrzędnej
gospodzie, w ręku ściskałem białą wstążkę, którą tego dnia Alesta miała mieć
we włosach.

V. WAMPIRZYCA

Ocknąłem się w przydrożnym rowie, obudził mnie ból przeszywający
wewnętrzną
część
nadgarstka.
Spróbowałem
przyciągnąć
rękę,
na przedramieniu zacisnęły się palce. Zmrużyłem oczy, ostrość widzenia wracała
powoli. Wampirzyca łypała na mnie wyblakłym okiem, biała skóra błyskała pod
kapturem, złote loki łaskotały mnie w rękę.
– Pij – powiedziałem. – Za moje zdrowie!
Zacząłem śmiać się jak obłąkaniec, pozwoliłem opaść głowie na
wilgotną ziemię. Wampirzyca chłeptała krew, przyglądając mi się z uwagą.
Kiedy skończyła, otarła sine usta i zajrzała mi w oczy, po chwili wstała
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i chwyciła za nadgarstki. Kiedy ciągnęła mnie po ziemi, ja zachodziłem w głowę,
skąd tyle siły w tak filigranowej istocie? Nie próbowałem stawiać oporu, byłem
bowiem tak słaby, że nie utrzymałbym się w pionie nawet opierając się o ścianę.
Zamknąłem oczy i zapadłem w niebyt.
Kiedy znów je otworzyłem, ujrzałem dwie wampirzyce przyssane do
moich nadgarstków, trzecia spijała krew z prawego przedramienia. Wszystkie
były do siebie podobne, złotowłose, o sinawych ustach i białej skórze, przez
którą prześwitywała siateczka fioletowych żył. Nade mną wisiało sklepienie
ciemnego jak grób zamczyska. Światło wszechobecnych świec pełzało przy
podłodze, oświetlając meble z ciężkiego drewna i przydatne do życia sprzęty.
Czułem na plecach przejmujący chłód posadzki, w nozdrzach – drobiny kurzu
nagromadzonego przez dekady.
Spróbowałem wstać – nadaremno. Apetyt nowych towarzyszek pozbawił
mnie sił. Nie bałem się ich wcale. Myślę, że pragnąłem wtedy umrzeć, a jedynym,
co mnie powstrzymywało od targnięcia się na własne życie, były wyryte
w pamięci słowa ojca: „życie odbierają sobie tylko tchórze”.
Okazało się jednak, że Meja, Nejte i Palicja miały wobec mnie daleko
idące plany. Stałem się obiektem jednostronnych konsumpcji, odnawialnym
posiłkiem, o który dbały jak o najcenniejszy skarb. Buraki stały się podstawą
mojej ówczesnej diety, a że fantazja kulinarna wampirzyc nie miała
sobie równych, przygotowywały je na dziesiątki możliwych sposobów.
Karmiły mnie, gdy nie byłem w stanie utrzymać łyżki, myły i prowadzały do
wychodka. Żyliśmy w symbiozie, pozwalającej nam wszystkim trwać na granicy
życia i śmierci. Prowadziłem bierny tryb życia, spałem dużo, bo sen pomagał
odciążyć strudzony umysł. Nauczyłem się czerpać przyjemność z cielesnego
bólu, który jakimś sposobem uwalniał duszę od trosk.
Palicja miała do mnie słabość. Pozwalała mi na przyjemność
oglądania swojej nieludzkiej urody w pełnej krasie, w zamian za pieszczoty,
których nie szczędziłem, kiedy przysiadała na moich ustach. Jej dotyk był zimny,
ale czuły, język sprawny na tyle, że potrafiła postawić mnie w stan gotowości
nawet wtedy, kiedy kręciło mi się w głowie z niedoboru krwi. Którejś nocy
skończyła tańcząc na mnie jak kobieta, którą podglądałem w dzieciństwie zza
czerwonej zasłony. Podobało mi się, choć byłem zbyt słaby, aby wspiąć się na
szczyt doznań.
Bliskość, która wtedy zaistniała między nami, skłoniła mnie do zwierzeń.
Opowiedziałem Palicji swoją historię, od dnia, w którym stryj przyłapał
mnie na podglądaniu, do dnia, w którym trafiłem do przydrożnego rowu.
Słuchała z pochlebiającą mi uwagą.
– Tyle mi po niej zostało – powiedziałem, wyciągając z kieszeni
wymiętoloną wstążkę.
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Miałem ją cisnąć w ogień paleniska, ale Palicja powstrzymała mnie, chwytając
za ramię. Przyłożyła wstążkę do nozdrzy i wciągnęła zapach.
– Tak pachnie nimfa.
– A zatem to zemsta. – Uśmiechnąłem się gorzko. – Udana.
– To ona rzuciła na ciebie klątwę.
Miałem już pytać jaką klątwę, kiedy przypomniałem sobie dziwny sen,
który nawiedził mnie podczas nocy spędzonej u boku Alesty.
– Skąd wiesz, że nade mną ciąży?
Palicja wywróciła oczami, jakbym właśnie zadał pytanie z rodzaju tych
dziecinnie oczywistych,
– Widzę ją. Ciągnie się za tobą jak czarny welon.
Zaintrygowało mnie to stwierdzenie. Spróbowałem wyobrazić sobie,
jak wampiry postrzegają świat. Palicja wpiła we mnie rozmarzone oczy,
otworzyła usta, po to by za chwilę je zamknąć. Przez chwilę zdawało mi się,
że się rumieni.
– Chciałabym, żebyś został tu na zawsze – wyznała w końcu.
Na zawsze. Pomyślałem, że mógłbym, że może nawet bym chciał.
– I żebyś poznał mojego ojca.
– Ty masz ojca?
Roześmiała się filuternie.
– Każdy ma. Nasz mieszka we wschodnim skrzydle.
Nim powziąłem decyzję, biłem się z myślami kilka nocy. Myślałem o Palicji
z miłością i wdzięcznością. Jej głos koił spokojem, słowa niosły mądrość
i zrozumienie, ciało, choć zimne, rozgrzewało mnie obecnością. Obawiałem się
jednak, że któregoś dnia jej głód krwi zwycięży nad uczuciem, a wtedy chciałem
już żyć.
Wreszcie podjąłem decyzję. Poprosiłem wampirzyce, żeby pozwoliły mi
wrócić do sił. Nie oponowały. Po kilku dniach regeneracji zdołałem wreszcie
wstać. Przeszukałem szafy, znalazłem w nich przyzwoite ubrania, które należały
niegdyś do pana domu: satynową kamizelkę z ornamentowanymi guzikami,
koszulę o bufiastych rękawach, spodnie z cielęcej skóry, prawie nienoszone.
Ogoliłem się. Goliłem się już od jakiegoś czasu, ale wtedy zrobiłem to starannie.
Pan domu i ojciec Palicji emanował charyzmą. Dostrzegłem to, kiedy tylko
wkroczyłem do jego gabinetu, po sufit zabudowanego regałami pełnymi
ksiąg. Siedział pochylony nad opasłym tomem, kaligrafował coś gęsim
piórem. Podniósł wzrok, wyprostował się i przewiercił mnie nim na wskroś.
W jego oczach dostrzegłem nieskończoną mądrość i równie wielki smutek,
musiał gromadzić je w sobie przez setki lat. Mimo tego przez chwilę zazdrościłem
wampirom wiecznej młodości. Ojciec i Palicja byli do siebie podobni jak
rodzeństwo: te same złote loki, lekko zadarty nos i wydatne kości policzkowe.
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– Jestem Talbert – zacząłem godnie, wypinając pierś i unosząc głowę. –
Od wiosny przebywam w twoim domu jako gość Palicji, Nejte i Meji.
„Gość” brzmiało lepiej niż „posiłek”.
– Gratuluję.
Nie zrozumiałem.
– Jeszcze nie zdarzyło się, żeby kogoś tak długo utrzymywały przy życiu –
wyjaśnił. – Co cię do mnie sprowadza?
– Jestem ci wdzięczny, że pozwoliłeś mi żyć pod twoim dachem i cieszyć się
towarzystwem wspaniałych córek…
– Do czego zmierzasz? – przerwał, mrużąc oczy.
– Palicja poprosiła, żebym został tu na zawsze.
– Chcesz odejść.
– Nie. Chciałbym prosić o jej rękę.
Wampir uniósł brwi. Nie byłem pewien, czy wziął moje słowa za dowód
szaleństwa czy akt odwagi.
– Nie wiesz, o co prosisz. – Mówiąc to, przygarbił się. Zdawało mi się, że na
chwilę się postarzał. – Nie wiesz, jak to jest tęsknić za urodą dnia, jak to jest mieć
słońce za oprawcę, który godzi w ciebie promieniami jak włócznią.
– Jestem gotów na takie poświęcenie.
– Nie jesteś. – Ton, którym wampir wypowiedział te słowa był tak
kategoryczny, że sam nabrałem wątpliwości. – Uciekasz w mrok, żeby nie widzieć.
Uciekasz w pozorny ból, żeby nie czuć, jak bolą prawdziwe rany. Muszą się
zabliźnić, abyś mógł żyć, abyś mógł wybierać i składać obietnice.
Słowa niedoszłego teścia okazały się być jak ziarno, które rzucone na
podatny grunt niechybnie wypuszcza korzenie. Miał rację. Uciekłem od świata
pozostawionego w rozsypce i od bliskich, którzy wciąż w nim żyli. Postanowiłem
stawić czoła konsekwencjom moich czynów i decyzji. Byłem już na to gotów,
a przynajmniej tak mi się wtedy zdawało. W każdym razie nie minął nawet
tydzień od rozmowy z wampirem, a ja zdecydowałem się na powrót.

VI. MATKA

W miejscu, w którym niegdyś stał nasz dom, ujrzałem osmalone mury.
Z dachu zostały nadpalone bele, smugi sadzy okraszały cenne malowidła,
wszędzie walały się szczątki bezwartościowych już sprzętów i popękane
naczynia. Ogrom zniszczenia wstrząsnął mną i napełnił lękiem o dzieci.
Szukałem wzrokiem zwęglonych ciał, modląc się o to, żeby ich nie znaleźć.
Nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak bardzo nieracjonalne było moje
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 achowanie. Pożar musiał wydarzyć się dużo wcześniej, a zwłoki,
z
jeżeli kiedykolwiek tam się znajdowały, zostały już pogrzebane w miejscu,
o którym nie miałem pojęcia.
Dosiadłem konia i ruszyłem galopem do przybytku stryja. Wbiegłem
do środka, przemierzając w pośpiechu korytarz potrąciłem kilku gości.
Jedna z nierządnic, na którą wpadłem za rogiem wskazała palcem kuchnię.
Tam też się udałem.
Kiedy wszedłem, stryj był zajęty ogryzaniem baraniego udźca. Tłuszcz ściekał
mu po brodzie i świecił się na rękach odbitym światłem paleniska. Ujrzawszy
mnie, stryj wytarł dłonie, wstał zza stołu i polał wina, które zaraz wzbogacił
domieszką mocniejszego trunku.
– Siadaj, drogi bratanku – rzekł, podając mi puchar. – Mamy kilka spraw
do omówienia.
– Byłem tam…
– Twój ojciec stracił życie w pożarze.
Doceniałem, że stryj nie kazał mi czekać w niepewności, ale nagłe zderzenie z prawdą wywołało we mnie potrzebę natychmiastowego znieczulenia się
mieszanką. Opróżniłem puchar do dna.
– Spalili wasz dom, potem przyszli do mnie. Wyłożyłem całą sumę.
– Zatem mam u ciebie dług wdzięczności – wyjąkałem, ganiąc się w myślach
za to, że nie zdołałem znaleźć bardziej odpowiednich słów.
– Ważniejszy jest ten drugi dług. Dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć
denarów. Tyle musisz spłacić. Belia już zaczęła. Wróciła do pracy.
– Zrobię to.
– Wierzę. Inaczej dług przeszedłby na twoje dzieci, a tego byś nie chciał.
– Co z nimi?
– Jak na półsieroty, które porzucił ojciec, mają się całkiem dobrze. – Stryj
pociągnął łyk, postawił puchar na stole. Popatrzył mi w oczy i pokiwał głową
z dezaprobatą. – Tak się nie robi, Talbercie. Rodzina to świętość.
Oto nastał dzień, w którym nauki o moralności prawił mi człowiek
utrzymujący się z nierządu.
– Chcę je zobaczyć.
– Proszę bardzo.
Stryj zaprowadził mnie na poddasze, na którym urządził pokój dla całej
trójki. Wyglądał wcale nie najgorzej. Błyszczał od czystości, łóżka wydawały
się wygodne, pod oknem stały trzy skrzynie z zabawkami, w środku było jasno
jak na leśnej polanie. Kiedy otworzyłem drzwi, jedna z dziewczyn, której nie
odmieniła jeszcze niewdzięczna profesja, budowała z nimi wiejską zagrodę.
Wśród drewnianych figurek zauważyłem te, które kiedyś wystrugałem sam.
Podszedłem bliżej, Julis i Tobin podnieśli głowy. Popatrzyli na mnie tak jak patrzy
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się na nieznajomego, z ciekawością i dystansem. Przeniosłem wzrok na Promyk.
Odwróciła głowę i chwyciła dziewczynę za rękę, ta objęła ją z troską i ucałowała
w czoło. Miałem już powiedzieć: „To ja, twój ojciec”, ale zdałem sobie sprawę,
że mnie pamięta i że wolałaby, aby było inaczej. Łzy stanęły mi w oczach.
Kiedy opuściłem przybytek, wezbrała we mnie paląca złość i determinacja.
Naiwnie przysiągłem sobie, że wynagrodzę dzieciom wszystkie krzywdy, chwilę
potem przytłoczyła mnie myśl o klątwie. Dopóki nade mną ciąży, dopóty wszystko,
co uczynię, obróci się przeciw mnie. Jeżeli cokolwiek miało się zmienić, musiało
się to stać w miejscu, w którym spotkałem szkarłatnowłosą sprawiedliwość.
Wskoczyłem na konia i ruszyłem w stronę lasu. Gnałem przez knieje,
nie bacząc na gałęzie smagające twarz i strugi deszczu przeszywające
skórę zimnem. Dotarłem na miejsce, w którym po raz pierwszy spotkałem
Alestę. Znalazłem tam ślady po ognisku, wokół niego leżały ogryzione kości
przepiórek, pióra wdeptane w błoto, drobne czaszki z pustymi oczodołami
i rozchylonymi d
 zióbkami,
– Alesto! – krzyknąłem. – Wiem, że tu jesteś!
Odpowiedziała mi cisza. Pomyślałem, że spróbuję przy wodospadzie, wszak
tam po raz ostatni widziałem nimfy. Gdy tylko się tam zjawiłem, poczułem
potężną obecność Alesty. Stało się dla mnie jasne, że zadarłem z mocami,
których mój ludzki umysł nie pojmował. Byłem gotów ukorzyć się przed nimi
i błagać o łaskę.
Rozejrzałem się, w zaroślach mignęła szkarłatna plamka. Wkrótce przed
moimi oczyma zmaterializowała się postać odziana w zieleń. Odniosłem
wrażenie, że jej kształt oderwał się nagle od ściany liściastych krzewów.
Nie miałem pojęcia co powiem, gdy zapyta, po co przyszedłem. Nie zapytała.
Okrążała mnie jak drapieżnik zwierzynę. Była nim. Mogła rozszarpać duszę,
gdyby tylko zechciała.
– Kim jesteś? – spytałem, powstrzymując drżenie głosu.
– Możesz nazywać mnie „Matką”.
– Czyją matką?
– Każda matka jest matką swoich dzieci – odrzekła, wykrzywiając usta
w pogardliwym uśmiechu. – Ty skrzywdziłeś jedno z nich. Zabrałeś mi je,
a razem z nim część mnie samej.
– Nie chciałem tego.
– Nie chciałeś?!
Skuliłem się, rażony mocą jej głosu.
– Czy ktoś cię do tego przymusił?
– Żałuję. Byłem głupcem…
– Teraz zaś jesteś mądry?
Matka wpiła we mnie wzrok. Gniew, którym epatowała osłabł, a ja nabrałem
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nieco odwagi. Odczuwałem potrzebę zachowania resztek godności, która pękła
w zetknięciu z mocą Matki jak talerz upuszczony na podłogę.
– Wierzę, że mądrzejszy.
– Skoro tak, znajdź sposób, aby zło, które wyrządziłeś obrócić w dobro.
– Czy tak zdejmę klątwę?
– A więc po to przyszedłeś! – zagrzmiała, wokół pociemniało. – Po tym,
co uczyniłeś, śmiesz mnie prosić o ułaskawienie?
– Nie proszę o to dla siebie, ale dla dzieci – wyjąkałem. – One w niczym
nie zawiniły.
– Idź tam skąd przyszedłeś, mały człowieku, niewolniku podłych instynktów.
Powinienem wtedy dać odejść Matce, a karę przyjąć taką, jaką została
wymierzona. Zwiedziony pychą, z której wciąż się nie wyleczyłem, ubzdurałem
sobie, że zdołam ugrać coś sprytną ripostą.
– Masz rację – rzekłem. – Jestem człowiekiem godnym pogardy.
Dlatego nikogo nie zdziwiłoby, gdybym na twoim miejscu uciekał się do zemsty.
Ale czy tobie, Pani, przystoi zniżać się do poziomu kogoś takiego jak ja?
Matka zbliżyła się, nie czyniąc kroku w moim kierunku. Przełknąłem ślinę.
Patrzyłem w bezdenne oczy, które nagle zaczęły blaknąć. Gładka skóra łuszczyła
się i odpadała jak tynk, szkarłatny kolor spływał z włosów, ustępując miejsca
zieleni przyprószonej gdzieniegdzie bielą starości. Matka postanowiła objawić
mi swoją prawdziwą postać.
– Zrobię, o co prosisz, Talbercie – wyszeptała tak, jak wtedy, kiedy rzucała
klątwę. – Pozwolę ci spłacić dług wobec dzieci i świata.
Postać Matki zajaśniała blaskiem, który zdawał się przepalać zaciśnięte
powieki. Huk przetoczył się po okolicy, zaraz potem ponad głową rozległ się
trzepot skrzydeł. Nieludzki ból rozdarł moje ciało. Czułem, jak się zmienia,
jak niepojęta moc kształtuje je na nowo. Zdawało mi się, że przez chwilę jestem
duszą zamykaną w kokonie.
Kiedy się ocknąłem, ujrzałem nad sobą mężczyznę, tego samego, który
przyszedł do mnie po pogrzebie Telisy. Szarpnął mnie za ramię. Próbowałem
stawiać opór, ale było we mnie mniej siły niż niegdyś. Skończyłem z obitą gębą
i związanymi rękoma.
– Idziemy – warknął i pociągnął za powróz.
– Co chcesz ze mną zrobić?
Wtedy zdałem sobie sprawę, że przemawiam głosem kobiety. Chwilę potem
odkryłem, że moja postać ginie w czeluściach ubrania, palce dłoni są drobne
i smukłe, a na ramiona opadają włosy w kolorze toni morskiej. Wszystko to mną
wstrząsnęło. Szedłem, pogrążony w stuporze.
Oprzytomniałem
dopiero,
kiedy
stanęliśmy
pod
drzwiami
rodzinnego przybytku.
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– Ja do właściciela, z ofertą – powiedział do jednego ze zbirów.
Ten zaprowadził nas do środka
Stryj o nic nie zapytał. Obejrzał mnie z każdej strony, tak jak ogląda się konia
na targowisku. Potarł w palcach kosmyk włosów, pomacał pierś i pokiwał głową.
Nim zdążyłem pozbierać myśli, targował się już z moim oprawcą.
– Trzy tysiące.
– Dwa.
– Dwa i pół.
– Dwa trzysta i ani denara więcej. – Stryj otworzył szkatułę i zaczął odliczać
sumę. – To uczciwa cena.
– Dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć. Na poczet długu Talberta.
Stryj łypnął podejrzliwie na nieznajomego.
– Znałeś go?
– Znałem go na wskroś – odrzekł oprawca, wykrzywiając wargi w drwiącym
uśmiechu. – Nimfa jest twoja.
– Zatem dług uznaję za spłacony.
Stryj zebrał denary i wrzucił je z powrotem do szkatuły. Metaliczny dźwięk
obijających się o siebie monet sprawił, że mój umysł ostatecznie uporał się
z otępieniem.
– Stryju, to ja! – wrzasnąłem. – Talbert!
Wymierzył mi policzek, skóra zapiekła niemiłosiernie.
– Nie śmiej kpić z tragedii moich bliskich.
– Ja żyję! Alesta rzuciła na nas urok, tak jak wtedy…
– Milcz, głupia!
Przełknąłem ślinę.
– Musisz pamiętać dzień, w którym przyłapałeś mnie na podglądaniu.
I ten, w którym podarowałeś mi południcę.
– Talbert zginął w pożarze – wycedził, nachylając się ku mnie tak,
że poczułem woń majeranku, którym doprawiono jego niedawny posiłek. –
Szanuj pamięć o nim, wiedźmo albo skończysz jak on.
Na nic zdały się moje argumenty, nie miały mocy nad magią Matki. Zostałem
sam, pogrążony w rozpaczy i niemocy. Duszę straciłem jeszcze tego samego dnia,
nim zaszło słońce. W objęciach pijanego prostaka z brudem pod paznokciami.
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VII. EPILOG

Długo żyłem, wcale nie istniejąc. Przywykłem do tego, że jestem tylko
ciałem, narzędziem w cudzych rękach. Zacząłem otwierać się na życie dopiero,
kiedy stryj po tygodniach błagania, pozwolił mi pomagać w opiece nad dziećmi
człowieka, którym kiedyś byłem. Czy udało mi się zmienić zło w dobro?
Podejmuję próbę, pisząc tę historię. Wierzę, że zostawiając ją Tobinowi i Julisowi,
daję im więcej, niż sam otrzymałem od ojca, że moje błędy będą dla nich nauką.
Promyk wyrosła na cudowną kobietę. Mnie pozostaje modlić się, żeby nie
spotkała na swej drodze kogoś takiego jak ja.

Opis Autora
(ur. w roku 1987) – z wykształcenia finansistka, z zamiłowania malarka, absolwentka
kursów kreatywnego pisania oraz laureatka konkursów literackich. Lubi klimaty sci-fic
i postapo, ale najlepiej czuje się w klasycznym high fantasy. Debiutowała w 2022 roku
opowiadaniem Obok opublikowanym w antologii horroru Wszystkie kręgi piekła.
Żyje jednocześnie w dwóch światach - rzeczywistym i fantastycznym. W tym pierwszym
dlatego, że nie ma wyboru.
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Długi dystans
Rafał Cywicki
Słowa kluczowe: Science Fiction, Hetero, Dwie osoby, Seks waginalny,
Seks oralny, Zabawki Erotyczne
Dopinam kombinezon, kalibruję hełm, nakładam pierścień. Choć robimy to
trzeci raz, dalej czuję zażenowanie, nosząc cały ten osprzęt. Przez ten ciasny strój
mam wrażenie, jakbym nosił skórzane fatałaszki do BDSM. Za to ty w swoim
wyglądasz obłędnie – marzenie każdego nerda SF.
Przeglądamy możliwe settingi. Ma to urok wybierania pokoju
w japońskim love hotelu. Większość z nich jest nawet podobnie przerysowana.
Wybrałaś scenerię z piknikiem nad jeziorem. Na naszych wyjazdach IRL nigdy
nie przystałabyś na takie okoliczności z obawy, że ktoś nas nakryje. Czy to jakaś
twoja niespełniona fantazja?
Włączamy awatary. Twój ma czerwoną koronkową bieliznę,
mój tylko bokserki. Mam wrażenie, że od ostatniego razu podrasowałaś
parametry struktury ciała. Nie komentuję tego, choć trochę mnie to irytuje.
Wiesz dobrze, że akceptuję wszystkie twoje „niedoskonałości”, jak je nazywasz.
Więcej nawet, uwielbiam je.
Kładziesz się na piknikowym kocu. Potwierdzasz synchronizację
z moim fantomem. Po swojej stronie mógłbym ustawić program tak, by awatar
pokrywał się z manekinem, jednak przy poprzednich dwóch razach bardziej
mnie to rozpraszało, niż pomagało mi. Różnice w zmysłach wzroku i dotyku
tylko podkreślały sztuczność. Zamiast tego wybieram tryb z przesunięciem.
Widzę lalkę-fantoma, taką, jaka jest IRL, widzę ciebie półtora metra dalej i widzę
w tle wideofeed z kamery w twoim pokoju. To dziwny czworokąt, ale tak działa
to dla mnie najlepiej.
Pieszczę lalkę. Głaszczę jej krągłości, ramiona i tyłek. Całuję piersi,
brzuch, uda. Skóra lalki jest szorstka od sensorów dotyku. Nie smakuje niczym,
pachnie elektroniką. Słyszę twoje westchnienia, śledzę reakcje awatara.
Gdyby nie to, że tam jesteś, cała scena byłaby trochę żenująca: samotny
mężczyzna w jaskini pełnej erotycznych gadżetów obmacujący sekslalkę.
Ale jesteś tu i nie z
 astanawiam się nad tym za wiele. Zatracam się w fantazji.
Sztywnieję, myśląc, że gdzieś tam na Księżycu haptyczny kombinezon
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 rzekazuje ci mój dotyk, moje pocałunki. Pierścień, który noszę, wykrywa
p
erekcję, przesyła informacje do awatara. Komentujesz ten fakt uroczym
eufemizmem. Przełączasz się na wersję topless.
Mamy prawie dwusekundowy lag w obie strony. Moje pieszczoty pędzą
do ciebie laserowymi promieniami, ale prędkość światła jest nieubłagana:
tyle zajmuje sygnałowi z Ziemi dotarcie do waszej biokopuły na Księżycu.
Gdy połaskoczę cię przypadkiem, input z kontrolera lalki płynie do komputera,
następuje kompresja danych, komunikacja z satelitą, laser moduluje sygnały,
potem weryfikacja sum kontrolnych, rozpakowanie pakietów, feedback na
twoim kombinezonie, reakcja nerwów twojej skóry, procesunek w mózgu,
dopiero śmiech: skurcz przepony, sprężone powietrze modulowane w strunach
głosowych, mikrofon i znów, kompresja, laser, sumy… To mały cud, że w ogóle
to działa.
Jesteśmy jednak rozsynchronizowani i niezgrabni. Nasze pieszczoty muszą
być powolne, my – cierpliwi. Wciąż uczymy się tego tempa. Tłumimy frustrację.
Cieszymy się obecnością bardziej niż aktem. Dla dowolnej innej czynności
brakłoby nam dobrej woli, by kontynuować.
Śmiałaś się kiedyś, że to rekordowy związek na odległość. Dalej mają tylko
załogowe misje na Marsa. Ale one trwają kilka tygodni, a nie lat. Wiele związków
tego nie wytrzymuje. Na terapii dla par wprost sugerowano nam, żebyśmy
porozmawiali o zakończeniu lub zawieszeniu związku. Nie mieliśmy serca
tego zrobić. Teraz ten temat mam ciągle z tyłu głowy, niczym niewybuch,
który w każdej chwili może eksplodować. Słynne „musimy porozmawiać”.
Ale teraz nie rozmawiamy.
Chyba wyczułaś, że uciekłem gdzieś myślami, bo sugerujesz, byśmy się
zamienili. Teraz ja mam być obiektem pieszczot. Zostawiam na chwilę lalkę, kładę
się obok, programy przełączają tryb. Musimy tak robić – próby równoległych
interakcji dwoma fantomami z tak dużym lagiem są skazane na porażkę.
Równie bez sensu jak tancerze, którzy w dwóch pokojach próbowaliby
dopasować swoje ruchy przez Internet. Ale nam to nie przeszkadza, zawsze
woleliśmy takie naprzemienne iskanie.
Najbardziej brakuje mi możliwości pocałowania cię w usta. Technologie
haptyczne
nie
są
wystarczająco
dokładne,
a
urządzenia
do
pocałunków z języczkiem wywoływały w nas jedynie napady niekontrolowanego
śmiechu.
Nie
wyobrażam
sobie
maszyny,
która
zastąpiłaby
to
doznanie:
bogactwo
faktur,
subtelność
ruchu, smak, ciepło, wilgoć. Radzimy sobie bez nich, ale czuję ten brak.
To nie jest duże wyrzeczenie, biorąc pod uwagę całą resztę. Przypominam
sobie, gdy zaproponowałaś to po raz pierwszy. Wcześniej jedyne, co mieliśmy,
to sexting, zdjęcia, filmiki, masturbacje przez kamerki. Przed wylotem nie
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wspomniałaś, że organizator waszej misji zapakował wam cały ten osprzęt,
choć przecież musiałaś wiedzieć. Podobno do spróbowania przekonała cię
przyjaciółka, ale trudno mi w to uwierzyć. To jak historia o „koledze, który
próbował anal i jego partnerka bardzo to polubiła”. Stawiam na tęsknotę
lub ciekawość.
Znów robimy zmianę.
Wsuwam dłoń między uda fantoma. Awatar wije się podniecająco na kocu,
ty na materacu, lalka pod moimi palcami. Co jakiś czas dostaję ostrzeżenia,
gdy wykonujesz gwałtowniejszy ruch. Producent lalki przewidział, że bez nich
zabawa mogłaby skończyć się urazami. W sumie to kończy się urazami tak czy
inaczej, wciąż mam siniaki po poprzednim razie.
Mówisz, że jesteś gotowa. Rozpinasz klapkę kombinezonu, przysuwasz
urządzenie, włączasz awatar w pełnym negliżu.
Ustawiasz się na czworakach. Na Ziemi nie lubiłaś tej pozycji, ale może tak
łatwiej zatracić ci się w fikcji. Zakrywam lalkę awatarem. Mam teraz widok POV
na twój tyłek i plecy.
Uruchamiamy
odpowiednie
programy.
Wchodzę
w
szczelinę.
Na wideofeedzie widzę, jak dildo na skomplikowanej konstrukcji imituje moje
ruchy. To przedziwne, że macie takie gadżety na stacji księżycowej. Wygląda jak
jakiś robot z hentai SF, ale sam widok jest dziwnie podniecający. Nie potrafię
sobie tego wytłumaczyć, ale nie mogę oderwać wzroku od ekranu, mimo że
tu i teraz mam cię na kocu nad jeziorem.
I wtedy kątem oka zauważam wieczorny Księżyc w odbiciu na tafli jeziora.
Skupiam spojrzenie na świetlistym krążku renderowanym na cyfrowym
granacie. Wspominam, jak ledwie wczoraj wieczorem upijałem się, wyglądając
przez okno w stronę nieba. Sztuczność tego przedsięwzięcia uderza mnie
nagle, jakby młotem roztrzaskano magiczne lustro. Ty jesteś tam, ja jestem tu.
Dzieli nas prawie czterysta tysięcy kilometrów, a ja znów jestem incelem
w piwnicy ruchającym sekslalkę do wtóru porno VR z udziałem mojej ukochanej.
Tęsknię za tobą, moja astronautko, za twoim ciałem, ciepłem, zapachem.
Nic nie mówię. Kontynuuję. Nie chcę zepsuć chwili, choć podniecenie
trochę opada. Ciekaw jestem, co ty teraz czujesz. Czy potrafisz się zatracić?
Uwierzyć? Czy może też udajesz? Ile w tym rzeczywistej radości, a ile kompromisu i wyrzeczenia? Czy może czujesz, że to żenujące? Poniżające wręcz? Że nie
jest tego warte?
Ile tak wytrzymamy razem?
Prosisz, żebym nie przerywał. Jęczysz słodko i pomagasz sobie ręką.
Dochodzisz.
Ja nie.
Kładziemy się obok siebie. Dotykam cię (lalki) czule. Rozmawiamy,
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żartujemy. Pytasz, jak chcę skończyć. Mam wątpliwości, czy w ogóle chcę,
ale nie odpuszczasz. Bawimy się razem albo wcale.
Mówisz, że masz pomysł. Wstajemy.
Sceneria nad jeziorem zamienia się w księżycowy krater. Niebo jest pełne
gwiazd. Ziemia wstaje za krawędzią horyzontu. Zaprosiłaś mnie do swojego
świata. Tak wygląda twój obiekt, do którego wzdychasz, tak jak ja, gdy patrzę
na Księżyc wieczorami.
Oferujesz swoje usta, każesz mi się rozluźnić, klękasz przed manekinem.
Śmiejemy się, gdy mówisz o tym księżycowym blowjobie. Żartujesz, że musimy
się pospieszyć, zanim braknie nam tlenu.
Posłusznie zakładam urządzenie.
Zaczynasz. Najpierw powoli, potem szybciej. Odnoszę wrażenie, że ta
technologia ma wyższą rozdzielczość niż pozostałe. Coś to mówi o płci i priorytetach projektanta.
Wyłączam wideofeed. Zamykam i otwieram oczy. Spoglądam na ciebie
z góry. Może wydaje mi się, ale oczy awatara się uśmiechają. Podniecenie wraca.
Czuję, że nie zajmie nam to dużo czasu.
Kocham cię, moja księżycowa kapłanko. To tylko dystans. Przetrwamy
rozłąkę, a kiedy wrócisz… zabiorę cię nad jezioro i złożę pocałunek na twoich
cudownych ustach.

Opis Autora
Urodziłem się w Polsce w 85’tym. Większość życia spędziłem w okolicy Krakowa.
Czytałem dużo, odkąd umiałem czytać. Pisałem dużo, odkąd nauczyłem się pisać.
Do fantastyki zapałałem miłością w liceum. Uczestniczyłem w warsztatach pisarskich,
publikowałem opowiadania, marzyłem o wydaniu książki. Gdzieś skrzyżowałem swoją
drogę z drabble’ami i była to miłość od pierwszego wejrzenia. Tak narodził się mój blog
Sto Słów Fantastyki.
Zawodowo projektuję gry komputerowe i planszowe. Wciąż dużo czytam. Chodzę
do kina, pożeram filmy dokumentalne i wideoeseje. Chodzę na spacery z psem, słuchając
podcastów lub post-rocka.
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Jesienne fantazje
Dominika Vicente

Rozerwałam przyniesioną przez kuriera paczkę i pisnęłam z zachwytu.
Drżącymi rękami uniosłam połyskliwy, imitujący skórę materiał. Pospiesznie
zrzuciłam podomkę, zaczęłam się ubierać. Najpierw majteczki, potem kabaretki
i gorsecik. Głęboki dekolt z trudem zasłaniał piersi. Długo zastanawiałam się
nad strojem seksownej pielęgniarki, ostatecznie postawiłam jednak na klasykę.
Przyjrzałam się sobie w lustrze, jęknęłam rozpalona. Ruszyłam do sypialni,
nie mogąc się doczekać, aż Alojzy mnie ujrzy. Na mój widok roześmiał się.
– Oj, Ziutka, co ci znowu do tej siwej łepetyny strzeliło, przecież nie mamy
już sześćdziesięciu lat.
Wyjął szczękę, odłożył ją do słoika i zanim przydreptałam z balkonikiem
do łóżka, już spał.

98

DRABBLE KONKURSOWE

Przystań
Paweł Marek

Wieczorna pogoda była gwałtowna, jak ich wspomnienia. Po morzu ekstazy
pływał samotny statek z jednym masztem, twardym i nieugiętym pod naporem
żądzy natury. Powiewały na nim koronkowe żagle, podarte przez gwałtowną
burzę namiętności. Wejście do portu stało otworem, zapraszając i wyczekując
spragnionego ukojenia marynarza. Wiedział, że to bezpieczna przystań,
do której zmierzał od dawna. Śnił o niej po nocach pełnych samotności,
a za dnia fantazjował o chwili, w której przybije do jej brzegów. Fale rokoszy będą
wtedy rozbijać się o skały, ogłuszając krzykiem obojga, który ucichnie dopiero,
gdy znów odpłynie na pełne morze. Pewnego dnia tu wróci, pełen nowej energii.
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