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Namiot oczekiwanej miłości
Przez swo ą nieopanowaną żarłoczność mo a suka Melania dostała się na wyspę za miastem
i nie może wrócić.

Błąǳę po mieście, usiłu ąc znaleźć akieś połączenie z wyspą. Miasto leży na wzgó-
rzach. Przy szerokich, wysaǳanych drzewami ulicach, biegnących w górę i w dół, sto ą
stare, ale wewnątrz unowocześnione domy w ciepłych pastelowych kolorach. Światło ma
tu wszęǳie obcy, asno-cierpki blask i pada ukośnie. Nigǳie nie wiǳę połączenia z wy-
spą, choć musi być. Przed akąś bramą zaczepia mnie trzynastoletni chłopiec: on mi po-
każe, może mnie nawet zaprowaǳić. Ledwo to powieǳiał, kiedy skądś, z niewidocznego
wnętrza mieszkania, woła ą go roǳice.

W pewnym momencie, sto ąc u szczytu strome ulicy, dostrzegam wyspę.
I wreszcie na nie estem.
Cała est podmokła. Krzewy, trawa, trzciny — wszystko gnĳe. Spod łachy piasku

wysta e łepek niedużego zwierzęcia — pochylam się i wiǳę, że łacha porusza ąc się chło-
nąco-kopulu ącym ruchem wchłania i trawi zwierzę, w którego oczach eksplodu e prze-
rażenie i ból. Po chwili ten obłęd zaciąga się pustką. Cofam się ze zgrozą i wdeptu ę w rów
z wodą, która ma w sobie coś oporno-szklistego, akby miała za chwilę skrzepnąć. Wyłażę
z rowu, odchoǳę szybko po błotniste , mlaska ące pod nogami ziemi.

Wszęǳie tu panu e krwiożerczość i bezwład. Pożeranie sprzężone z agresywnym pło-
ǳeniem na oślep, do na poczwamie szych form. Brzyǳi mnie to, ale nie bo ę się. To nie
mo a wyspa. Jestem tu obca.

Nad samym brzegiem natykam się na zielony baldachim; to znaczy: na podmokłe
ziemi leżą deski przykryte grubym dywanem, na dywanie miękkie łoże z atłasowymi po-
duszkami, obok srebrna lampka w kształcie łoǳi, w które pali się płomyk. Nad tym
wszystkim rozpięty edwabny, zielony baldachim, falu ący drobno od powiewów wiatru.

O eden z drążków, na których est rozpięty baldachim, opiera się młody mężczy-
zna. Piękny. Ma ciemne oczy, w nich akąś pierwotną ufność i przycza oną ciekawość,
w całe sylwetce lekką, sprężoną energię. To on to postawił. To ego namiot oczekiwane
miłości. Nie wiǳi mnie. Płynie obok obrazów z własnych marzeń: przed ego oczyma
przesuwa ą się zarysy kobiecych ciał, zbliżenia twarzy, czasem spo rzenia. Żadnego obrazu
nie wyróżnia, żadnego nie zatrzymu e, wszystkie przepływa ą.

Och, ty durniu, myślę, mĳa ąc go, ty kretynie —
Zna du ę wreszcie Melanię, z daleka do rzałam e białą, czarno nakrapianą sylwetkę.

Biedna, słania się uż z głodu, a może odurzył ą rozkład wyspy. Muszę ą wziąć na ręce,
chociaż est naprawdę spora. Wracamy do miasta.

A z miasta nadal nie widać wyspy.
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