


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

TADEUSZ BOROWSKI

Pod Bohaterskim Partyzantem
Jarosławowi Iwaszkiewiczowi¹

W ogródku rozrywkowym „Pod Bohaterskim Partyzantem”, pomięǳy wkopanymi
w ziemię stołami i ławami z surowych desek, rosły wysmukłe, chropawe topole. Po-
strzępione ich kopuły, delikatne ak ptasie pióra na tle zmierzcha ącego nieba, nabierały
przeczyste czerni. Mięǳy czubami drzew kłębiaste obłoki płynęły po niebie wolno —
niczym kry po leniwe woǳie.

W kącie ogródka rozrywkowego przybudowana była do ściany sąsiednie kamienicy
drewniana buda, w które mieścił się bufet. Panienka za ladą miała kunsztownie upięte
włosy, spłoszoną twarz, skromnie ozdobiony medalionikiem dekolt oraz grube dłonie
i poogryzane paznokcie. Kelner miał różową łysinę, która ciemniała wraz z niebem, ołówek
za uchem i z grac ą balansował wśród stolików, ław, luǳi i topól. Za kamienną balustradą
przyglądały się ogródkowi ǳiewczęta, które nie miały pienięǳy na bilet wstępu. Ulicą
wracała z pastwiska krowa prowaǳona na postronku, klapała rozgłośnie kopytami o bruk
i kołysała ciężkim wymieniem.

— Ależ mówię ci, że te kobiety są na pewno lesbĳkami — powtórzyła z uporem mo a
żona. Paląc papierosa ednego za drugim, przyglądała się przez zmrużone oczy tańczącym
parom. Nie tańczyłem z nią prawie nigdy, gdyż była tęższa i wyższa ode mnie.

— Lesbĳki w prowinc onalnym mieście? To barǳo wzrusza ące — odrzekłem z uśmie-
chem. — Wypĳmy butelkę wina na ich cześć.

W zielone muszli z dykty, od które niosło stęchłą wilgocią, rozǳiani do koszul
muzykanci wykonywali sentymentalne tango. Cienie muszli i wieczoru zacierały ich po-
stacie, poblask zachodni, odbity od bielone ściany teatru przytyka ącego do ogródka,
przecinał w pół twarz akordeonisty, który stał na krawęǳi podium i przebiera ąc pal-
cami po klawiszach, przechylał głowę ciekawie, akby usiłował pochwycić szum luǳki.
Jego wyłupiaste oczy były — rzecz oczywista — ślepe.

U nóg ślepego akordeonisty kłębił się na dębowym parkiecie tłum z miasteczka,
barwny ak wytrząsany worek z gałgankami. Z wnętrza ego wynurzały się poszczegól-
ne pary, zataczały się na skra u parkietu i znikały w gąszczu. Zdemobilizowany oficer
w czarnym berecie obe mował dłonią malutką kobietę tuż pod karkiem i uginał no-
gi w sztywnych saperkach, które sięgały mu do pół łydki. Krótko ostrzyżony chłopiec
w sportowych spodniach odsuwał na odległość ramienia starszą od siebie partnerkę, któ-
ra usiłowała przytulić się do niego; dreptali bokiem, drobiąc w swingu uważnie stopami.

Ale na pięknie tańczyły dwie lesbĳki. Kobieta przebrana za kobietę miała na sobie Taniec, Miłość
suknię w czerwone serca i zielone liście klonu oraz purpurowe sandały, asne włosy spada-
ły e gładko na ramiona. Na piersiach miała wpiętą różę, oczy e były lekko podkrążone.
W ramionach kobiety przebrane za mężczyznę gięła się ak kwiat od podmuchu, prze -
mowała ciałem każdy ruch swego mężczyzny, podchwytywała każde drgnienie ego dłoni,
każdy wariant obrotu, ocierała się, szczęśliwa, biodrem o ego biodro, e drobniutkie sto-
py ślizgały się po parkiecie tuż przy czarnych pantoflach kobiety przebrane za mężczyznę.
Patrzyła e w oczy z niewysłowionym oddaniem, krwiste e usta rozchylały się lubieżnie,
ukazu ąc drobne, ostre, drapieżne zęby.

Kobieta przebrana za mężczyznę miała na sobie luźną marynarkę ozdobioną muszką Taniec, Miłość, Stró
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w kropki i białym goźǳikiem w klapie. Szerokie marynarskie spodnie nie mogły ukryć
przed okiem wiǳa, że biodra e były rozrośnięte, dobre do roǳenia. Małe pantofelki
o wąskich noskach zdraǳały, że związana z rytmem noga nie należy do mężczyzny. Męż-
czyzna ów miał asne, falu ące włosy, ucięte nad karkiem i twarz delikatną, o subtelnie
zarysowanych wargach. Prowaǳił swo ą partnerkę wśród tłumu dłonią pewną i ostroż-
nie, umiał wśliznąć się w każdą lukę, tańczył tak swobodnie, akby na parkiecie nie było
nikogo więce . Patrzył w oczy swo e kobiecie z pobłażliwym uśmieszkiem, a kiedy taniec
się skończył, kobieta przycisnęła ego rękę gorąco do piersi. Odeszły z parkietu przytulone
do siebie.

Tymczasem w ogródku ściemniło się zupełnie. Pomięǳy drzewami kołysały się na
wietrze światła ak złote kule. Czarne cienie drzew bezszelestnie przesuwały się po zie-
mi. Liście topól drżały i migotały prześwietlonym grzbietem, wiatr odchylał e, zanurzał
w cień i pokazywał ich czarne podbrzusza. Niebo było sine, prawie granatowe, woń potu
luǳkiego mieszała się z zapachem lip, które rosły w parku po drugie stronie ulicy.

W muszli muzyczne rozbłysły światła. Na parkiecie było eszcze tłocznie , lampa rzu-
cała smugę światła na skra desek. Tańczący tłum wynurzał się z mroku, przepływał przez
smugę i niknął w cieniu. Na czele tłumu ak na grzbiecie fali przesunęły się przez smugę
dwie lesbĳki. Kobieta w stro u mężczyzny nagle przerwała taniec, przeprosiła z zakłopo-
tanym uśmiechem swo ą towarzyszkę i odeszła w głąb ogrodu pod ocienioną topolę.

Nie wierzyliśmy własnym oczom. Gdy zaś lesbĳka weszła w krąg światła, dopina ąc
charakterystycznym męskim ruchem rozporek, przekonaliśmy się ostatecznie, że to był
mężczyzna.
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