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Cezar i Wercyngetoryks
Cezar pokonał Wercyngetoryksa i przyprowaǳił go z Galii na łańcuchu. Podobno We-
rcyngetoryks est dogłębnie piękny, a ego płeć nie est ednolita.

Na tylnym ǳieǳińcu domu Cezara ktoś mówi, że Wercyngetoryks est tam, w ła-
zience.

Łazienka to racze roǳa akwarium z podgrzewaną saǳawką. Na marmurowych
schodkach prowaǳących na dno stoi Wercyngetoryks. Skórę ma gładką i opalizu ącą
ak taa, kobiece krągłe piersi, czarne, lekko kręcone włosy opada ą na silne, szerokie
plecy. Jego postać od talii w dół falu e pod wodą i nie wiadomo, czy Wercyngetoryks od
dołu est mężczyzną, kobietą czy syreną.

Do łazienki-akwarium wpływa Cezar w postaci tłustego, okrągłego karpia; lubież-
nymi pętlami opływa talię Wercyngetoryksa — a ona odchyla się do tyłu, sztywnie ąc
z obrzyǳenia. Cezar, urażony do żywego, żyletką nacina skórę Wercyngetoryksa nad
biodrem i patrzy, ak czerwona strużka rozmazywana przez wodę spływa po białe , opa-
lizu ące skórze.

— Nie wydobęǳiesz ze mnie ani edne mo e płci — mówi Wercyngetoryks —

¹

¹ — Wtedy to śnił mi się sen, będący pierwowzorem tekstu. [przypis autorski]
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