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TRZECI CYCEK

Zbudził się z okropnym przeświadczeniem, że jest kobietą. Nie otwierając jeszcze 

oczu, położył ręce na klatce piersiowej. Wyglądała inaczej niż zazwyczaj; nie była 

płaska i twarda, ale wprost przeciwnie – miękka, z jakimiś wypukłościami. Bardzo go 

to zdziwiło.

– Co to może być?

Rozpostarł  dłonie  i  okrężnymi  ruchami  przesuwał  nimi  po swoim torsie.  Po 

lewej  i  po  prawie  stronie  wyczuł  coś  miękkiego,  wypukłego.  Obmacał  palcami 

dokładnie:niewątpliwie sterczały tam dwie okrągłe banie. Ich sprężystość i  kształt 

sprawiły,  że  otrząsnął  się  z  resztek  senności.  Niemniej  potrzebował  stymulacji. 

Wyprostował  lewą  nogę  i  paluchem  dotknął  panelu  sterującego.  Był  stary,  jak 

wszystko w jego pokoju, krzywo wetknięty w płytę styropianu. Utrafił  w klawisz 

muzyczny. Zabrzmiała głośna, rytmiczna muzyka: bam, łup, bam, łup. I znowu: bam, 

łup, a potem szybciej: bam-łup-bam-łup-bam-łup.

Jego  zamroczony  od  wczoraj  mózg  orzeźwił  się,  ale  tylko  trochę.  I  mimo 

walących mu w czaszkę bamłupów, działał tylko na parę procent. 

„Co się wczoraj wydarzyło, skoro jestem taki śnięty?”

Nic mu się jednak nie kojarzyło. 

Wcisnął więc paluchem lewej stopy dwa razy klawisz muzyczny i zapadła cisza. 

Dopiero teraz usłyszał szum, jaki wypełniał jego czaszkę. Nie zastanawiał się nad 

nim zbyt długo. Najbardziej interesowało go zbadanie wypukłości na klacie.

„Wczoraj wieczorem ich tu nie było”.

Próbował sobie przypomnieć, jak trafił do swojego pokoju. Przyprowadził go 

chyba Cymbergaj.  Pamiętał  ręce,  które  go obmacywały,  i  to  też  było podejrzane. 

Cymbergaj  nigdy  tego  nie  robił,  kumplowali  się  przecież.  Wciąż  jednak  czuł 
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uszczypnięcia jego palców, i  to właśnie w miejscu,  gdzie wyrosły miękkie bańki. 

Potem nic, czarna noc mózgowa.

Mimo  czarnej  waty  w  głowie  przypomniał  sobie  dziwne  słowo,  które 

wypowiadali kumple, chichocząc i trącając się łokciami. Cycki.

„Mam cycki! Ja!”

Nagle czarna wata się rozdarła i zapanowała przeraźliwa jasność. 

„Jestem kobietą! Ale… dlaczego?”

Masa pytań zaczęła bamłupać jego czaszkę. Jak to się stało, że zmienił płeć? Nie 

miał pojęcia. Uniósł się na posłaniu i oparł głowę o ścianę. Zapatrzył się przed siebie. 

Nie  widział  wzorków,  w  jakie  ułożyła  się  sprasowana  sterta  śmieci,  z  której 

wykonano  ściany,  choć  zawsze  z  zaciekawieniem  śledził  wzrokiem  wymyślne 

kształty, tak rozwijające wyobraźnię. Jak żyć z tymi balonami? Do czego one służą? 

Nie wiedział. Nigdy nie zadawał sobie podobnych pytań. Nie miał problemów. I o to 

chodziło, chociaż wcześniej nie zdawał sobie z tego sprawy. Cieszyło go życie, jakie 

prowadził. Było takie ekscytujące – szczególnie wieczory. 

Wczoraj również bawili się w klubie. Super było, muza waliła zewsząd, różne 

rytmy, żeby ich wyautować, i tak się stało. Wszyscy byli out i off. Dopiero teraz, 

głaskając swoje bańki, zastanawiał się: kim właściwie są ci wszyscy. Cymbergaj był 

chłopakiem, w klubie mówił:  „Uważaj,  Feler,  jestem facetem. Ty też, ale mnie to 

kręci”. Ale co miał na myśli? I dlaczego dziwnie się uśmiechał, kiedy wypowiadał 

jego imię?

„Czy te cycki wyrosły mi w ciągu nocy?”

Jeżeli  odkryje,  co  spowodowało  ich  wyrośnięcie,  być  może  zdoła  odwrócić 

skutek.  No bo  bardzo  źle  się  z  nimi  czuł,  chociaż  z  przyjemnością  gładził  dwie 

miękkie bańki. Jego palce się cieszyły, mózg nie mógł ich zaakceptować. Cała jego 

osobowość wstrząsała się i usiłowała zrzucić z siebie tę nową świadomość, mówiącą: 

jestem kobietą. 
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Wykiełkowały, a przyczyną musiał być poprzedni wieczór. Ale przecież upłynął 

zwyczajnie.

Był w klubie jak co wieczór, z całą paką kumpli. Dużo pili, jak zwykle. Nie lubił 

chlania, driny mu nie smakowały. Pił, żeby się nie odróżniać. Musiał być taki jak 

inni, żeby go nie odrzucili. Wyrzucenie poza grupę oznaczało koniec, śmierć. Nie 

istniałeś. A więc się starał, pił. Brał cukierki, które wprawiały go w wesoły nastrój. 

Muzyka  po nich  wydawała  się  jeszcze  głośniejsza.  Wszystko  wokoło  wyło,  było 

super.  Światła  migały,  ciach,  ciach,  szalały  migotaniem  milionów  wrzaskliwych 

punktów,  dawały  po  oczach.  Podskakiwali,  krzycząc.  Muzyka  waliła,  światła 

piszczały  w  mózgu  i  coś  w  nich  samych  zawodziło  dziko.  Było  super,  jeszcze 

chcemy, jeszcze mocniej i więcej. 

Wczorajszego wieczoru coś się jednak zdarzyło.

Kolesie się śmiali, gadając o jakiejś tabletce. Była mała, a rozpalała. „Bierz ją na 

gwałt”  –  radzili.  Bo  nikt  jej  nie  widział;  rozpuszczała  się  szybciej,  niż  mogłeś 

spostrzec.

Wrzucało się ją do kieliszka z oranżadą. 

Tańczyli hopsango, połączone ze wskakiwaniem na plecy osoby z pary, więc 

umęczeni, przewracali się na podłogę, i znowu hop, i kołysanego na leżąco. Zabawa 

była wesoła, toteż nie zwracał uwagi na ich słowa. Tym bardziej że nikt nie kończył 

zdania i nie wyjaśniał, o co chodzi z tym gwałtem. Co to jest, jak to się robi? Każdy, 

nawet jego największy przyjaciel Cymbergaj, robił tylko mądrą minę i mówił: „No 

wiesz”, dodając gest: uderzenie pięści o wnętrze dłoni. Feler nie rozumiał, co znaczą 

te dziwne grymasy i gwałtowne ruchy. 

Musi zapytać Cymbergaja o sprawy związane z płcią, gdyż jego dotąd te kwestie 

nie  interesowały.  Nie  miał  problemu,  jako  że  był  antypłciowcem,  czyli  wolnym 

dzieckiem tej ery, co wciąż powtarzano. Ale Cymbergaj wiele wiedział i właściwie 

wszystko  potrafił  wyjaśnić.  Toteż  pod  opieką  takiego  kumpla  Feler  mógł  się 

swobodnie oddawać zabawie. 
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Żyło  im się  pięknie  i  na  luzie  w olbrzymim domu z  odpadów,  którego  nie 

opuszczali. Co wieczór balanga. Poprzedniego wieczoru pił więc jak zawsze. Szybko 

zresztą odpływał i podobno dopiero wtedy zaczynała się zabawa. Tak mówiono, ale 

ona nie zachował świadomości na ten temat, a do pamięci nie chciało się jej zaglądać. 

Raz spróbował i nie było ciekawie. Ale bawił się jak wszyscy, cóż innego miał do 

roboty,  kiedy  wszystko  robiły  roboty,  ha,  ha!  To  taki  dowcip,  który  wszyscy 

powtarzali. Gra półsłówek, czy jakoś tak.

Co się działo z jego mózgiem? Zaczynał mówić o sobie: ona. 

Znowu obmacał balony na klatce piersiowej. Na pewno należały do niego i były 

połączone z jej ciałem integralnie. To na tym polegał gwałt? Był nim bez wątpienia. 

Zgwałcono  jego  poczucie  tożsamości  i  obywatelskie  prawo  wyboru  bycia 

antypłciowcem – to powszechne i naturalne prawo w Sołecie, czyli świecie, gdzie 

rządziła  wszechmądra  rada  obywateli.  I  wszystko  było  regulowane  przepisami,  i 

wszędzie panowała wolność.

– Ależ tak! To prawo naturalne – powiedział z mocą.

Siedział w norze, czyli u siebie. Ekran płynął na stendbaju, ale nawet nie chciało się 

jej pomyśleć: włącz się.

–  Tak,  chcę  się  nazywać  kobietą  –  powiedziała  do  siebie  buńczucznie,  ale 

przecież desperacko, bo nie dano mu wyboru. – Wolno mi, co nie?

Miał do tego absolutne prawo. To ono gwarantowało każdemu swobodny wybór 

płci. Płeć to świadomość. Ciało jest wtórne do umysłu, dostosowuje się do zamiaru. 

No, może nie  tak od razu.  Mózg trzeba nieco ponaglić,  ale  od czego są nauka i 

tabletki?

Naukowcy mówili o posłuszeństwie materii w stosunku do idei. Na początku 

było słowo, czyli logos. Wszystko się przecież z niego wzięło – nikt nie powie złego 

słowa.  Owszem,  był  jakiś  niedowarzony  ewolucjonista.  Zajmował  wysokie 

stanowisko w Sołecie. Twierdził, że Homo Humanus jest wynikiem ewolucji ciała. 
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Podobno  praczłowiek  żył  kiedyś  na  drzewach  jako  czteroręki.  Odżywiał  się 

owocami. I nagle zszedł na ziemię. Niby po co? Jeśli nie było tam jedzenia, a tylko 

dzikie animalsy, dla których on sam stanowił pożywienie? 

No i  gdy znalazł  się  na tej  glebie,  stojąc na czterech rękach – jak  twierdzą 

ewolucjoniści – zaczął się prostować, prostować, aż stanął na dwóch tylnych rękach, 

które zdążyły się tymczasem zamienić w nogi. No to jak miał u góry dwie wolne 

ręce, wziął kij. I zaczął wszystkim dowalać. Tak oto rzecze teoria ewolucji. Głupia i 

nielogiczna, ale była obowiązującym poglądem w okresie przednaukowym. 

A on miał dwa balony z przodu, będące najwyraźniej produkcją jej własnego 

organizmu. 

– Do czego to może służyć?

Z tym pytaniem podniósł się z barłożka. Zaniepokojony zdradą własnego ciała, 

myślała tylko o tym, co mu się przytrafiło, toteż zaniedbywał codzienną rutynę.

Stanął przed płynnym ekranem i przyjrzała się własnemu odbiciu. Patrzył prosto 

na  siebie.  Nagle  coś  zaniepokoiło  go  jeszcze  bardziej.  Balony  były  zakończone 

wypustkami. 

„Może to jakieś gniazda wtykowe? A reszta służy po prostu jako osłona z tkanki 

tłuszczowej”.

Takie wyjaśnienie nieco ją uspokoiło. W tej chwili jednak dojrzał coś naprawdę 

przerażającego: końcówki były czerwone! A wiedział jedno na pewno: czerwone jest 

spowodowane nadmiernym ukrwieniem. Dwoma palcami nacisnął  bańki,  ale krew 

nie trysnęła wbrew jej oczekiwaniom.

Odwrócił się bokiem do ekranu i przyjrzał się sobie od tej strony, potem stanął 

drugim bokiem. Z obu wyglądał tak samo okropnie. 

„Co z tym zrobić? – zastanawiał się.  – Muszę to jakoś ukryć, bo co kumple 

powiedzą?”
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Jakby na zawołanie,  usłyszał  dźwięki: pyk, pyk, pyk. To sąsiad,  mieszkający 

obok  na  tej  samej  zszywce,  wydostawał  się  ze  swojej  nory,  deprogramując 

proszyfrator.

Trzeba pokazać się koledze. Jeśli nie wyjdzie z nory, będzie miał odwiedziny. 

Spotykali się bowiem każdego ranka. Wymieniali kumplowskie rytualne gesty, jak to 

faceci. Potem szli do szkoły. Nałożono na nich niestety ten upokarzający obowiązek. 

Do nich szkoła nie przychodziła jak do innych. W dodatku, co wszyscy uznawali za 

jeszcze większy bezsens, pobierali w szkole naukę. Żadne z nich nie widziało takiej 

potrzeby, ani ona, ani jej kolega. Po co się w ogóle uczyć! To absurd! Kompletne 

marnowanie życia, skoro całą potrzebną wiedzę miałeś na kliknięcie. Chcesz, klik, 

wiesz.

– Otwieraj! – burknął w stronę drzwi. 

Zagarniając  odzież  na  piersi,  wyszedł  na  zszywkę.  Nie  musiał  się  nawet 

rozglądać.  Tuż  obok,  przy  wejściu  ze  starej  lodówki  w  nowym  dizajnie,  stał 

Cymbergaj.  Pochylony,  oparł  się  jedną ręką o ściankę,  a  drugą  walił  w konia na 

ekranie. Jak zwykle grał w wyścigi na plejerze. Ich klawiatury wklejono na ścianki 

jako tapetę. 

Miliony  starych,  sprasowanych  samochodów  ściśnięto  do  gęstości  styro,  aż 

utworzyły  płyty,  które  poukładano  jedne  na  drugich  i  zszyto  klamperami,  by 

utworzyły wielopiętrową budowlę. Podzielono ją na nory, będące niegdyś kabinami 

aut. Służyły im jako kwatery. Tu mieszkali. Było super! Totalna swoboda! I wszędzie 

pełno zabaweczek. Mrugały do ciebie z ekraników na ścianach. Słodkimi głosikami 

zachwalały swoje wdzięki i ponęty. 

Czekał na wybuch śmiechu kolegi na widok jego niespodziewanych deformacji. 

Zacznie  rżeć  jak  jeden  z  koni  galopujących  przez  ekran,  kiedy  tylko  zobaczy 

szpecące wypukłości.

Ale ten stał z pochyloną wciąż głową, ponaglając konia do szybszego biegu. 

Wreszcie meta, koniec wyścigu. Wygrał oczywiście. Odwrócił głowę i dopiero wtedy 
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spojrzał. Zaraz uciekł wzrokiem w bok, nie wybałuszył oczu ze zdziwienia, nie zarżał 

z uciechy. Wprost przeciwnie, Cymbergaj powitał go jak zwykle:

– Heja jeja!

– Jeja heja! – dał odzew zdziwiony Feler. 

– To spadamy.

Cymbergaj  wezwał  windę.  Była  obszerna.  Zaadaptowano  na  nią  luksusową 

limuzynę, o ścianach obitych białą skórą, trochę pocerowaną. Powieszono na nich 

lustra złączone z kawałków, które aktualnie  powielały jego wydęte  odbicie.  Czyż 

kumpel tego nie widzi? Widzi! Ale dlaczego nie komentuje? Zaciśnięte pięści wsadził 

do kieszeni  i  wbił  wzrok w podłogę.  W pewnej chwili  chciał  coś wyznać,  nawet 

otworzył usta, ale zaraz je zamknął, jakby nie potrafił się przemóc. Ciekawe, jakąż to 

straszną tajemnicę krył przed nim przyjaciel?

Spadali windą, zatrzymując się na każdej zszywce. 

Dosiadali  się  inni  lokatorzy  samochodowiska.  Winda  się  zapełniała,  kawałki 

potłuczonych  luster  odbijały  pasażerów.  Jedni  ze  sobą  rozmawiali,  inni  milczeli, 

gapiąc się przed siebie niewidzącym wzrokiem. Ich spojrzenia ześlizgiwały się po 

nim i omijały bez słowa. Ignorowali nawet jego odbicie w lustrze. A więc izolacja! 

Jako czarna owca został wyrzucony ze społeczności. Był sam, choć w tłumie. Jakże 

strasznym piętnem okazał się znak płci! Te dwa cycki. 

Nie  wysiadł  na  zszywce,  na  której  mieściły  się  sale  szkolne.  Po  co  iść  do 

szkoły?  Niczego  się  w  niej  nie  dowie.  Niczego,  co  mogłoby  pomóc  zrozumieć 

własny stan i jego przyczynę. Kiedy więc kolejne osoby przekraczały próg windy, 

patrząc pod nogi, on stał z podniesioną hardo głową. 

„Nie dam się! Jestem wszak mężczyzną!” 

Kiedy został sam, spojrzał sobie w oczy w lustrze. 

„Kiedy dokonałem wyboru?” – usiłował sobie przypomnieć. Zbliżał się wtedy 

dzień  jego  urodzin.  Kończył  siedem  lat.  Wszyscy  mu  mówili,  że  czas  się 

zdecydować. „Na co?” – pytał roboty, które zajmowały się zaspokajaniem potrzeb 
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wychowawczo-społecznych.  „To  właściwie  drobiazg  –  odpowiadały.  –  Ale  bądź 

mężczyzną”. Metaforę uznał za ważną, toteż ją zapamiętał. W dniu urodzin stanął 

przed lustrem i  spojrzał  sobie  w oczy.  Powtórzył  zapamiętane słowa.  Nic się  nie 

stało.  Przy śniadaniu  jednak podsunięto mu spodeczek z  dużą czerwoną tabletką. 

„Wybrałeś! – powiedział robot z uśmieszkiem. – Połknij”. Posłuchał i od tego dnia 

przy każdym śniadaniu podsuwano mu talerzyk z taką samą dużą czerwoną pigułką. 

Był posłuszny. Niczego nie rozumiał, zresztą codzienna rutyna nie uległa zmianie.

Teraz więc, patrząc w swoje oczy odbite w lustrze,  przypomniał  sobie dzień 

siódmych urodzin.  Po policzku spłynęła  łza.  Nie otarł  jej  i  nie  powtórzył:  „Bądź 

mężczyzną”.

Gdy winda się zatrzymała, opuścił jej lustrzane wnętrze. Znalazł się akurat na 

zszywce  tuż  przed  drzwiami  kawiarenki  bibliotecznej.  O  tej  porze  wszystkie 

stanowiska  świeciły  pustkami,  co  bardzo  jej  odpowiadało.  Kiedy  tylko  usiadł  w 

boksie, komputer się włączył. 

„Płeć” – napisał palcem na ekranie.

„Determinizm  płciowy”  –  wyświetliła  się  informacja.  Czytał  trudne  słowa, 

wielu  nie  rozumiał.  „Koncepcja  okresu  niewolnictwa,  zakładająca  przywiązanie 

wolnej jednostki ludzkiej do określonego prenatalnie – a nie nabytego z wyboru – 

zespołu  cech  fizjologicznych.  Fałszywy  pogląd,  całkowicie  zarzucony  wraz  z 

postępem nauki i rozwojem prawodawstwa w Sołecie przyznającego każdej osobie 

niezbywalne  prawo  wyboru  płci,  będące  fundamentem  ustrojowym  i  podstawą 

godności ludzkiej, gwarantowane powszechnie przez Globalną Radę Sołetu”.

Po wyświetleniu się definicji naukowej zadano pytanie: „Czy chcesz obejrzeć 

archaiczne podobizny typowych przedstawicieli płci?”. 

– Wal!

Na ekranie pokazały się wielkie różowe usta, które powiedziały: „cmok”. Potem 

zobaczył  wymalowaną  twarz  okoloną  puklami  niemal  białych  włosów.  Kobieta 

mrugnęła okiem i zatrzepotała rzęsami. 
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„Typowe  spojrzenie  bedroom  eyes  –  wyjaśnił  komentarz.  –  W  okresie 

niewolniczego  determinizmu  płciowego  wszystkie  zachowania  kobiet  ukazywały 

seksualność  i  stanowiły  zachętę  do  uprawiania  aktów.  Kobiety  od  dziecka  były 

edukowane w kierunku zmuszania mężczyzn do agresji seksualnej”.

Teraz kobieta wypięła swoje dwa balony.

– Ale giganty! – wykrzyknął.

Spod piersi wyłoniła się wąska talia, a poniżej duży pagórek brzucha. Kobieta 

nagle się obróciła, prezentując biodra wielkie jak kanapa i dwa pośladki, które też 

były olbrzymie. Zakołysały się w obie strony i zatrzęsły.

„Typowa  motoryka  kobiet  nakierowana  na  wyzwalanie  agresji  płciowej”  – 

wyjaśnił komentator. 

– Ciekawe, czemu pragnie być napastowana? – mruknął.

„Czy chcesz obejrzeć typowego mężczyznę tamtego okresu?”

– No!

Na ekranie  pojawiła  się  kreatura z  nadrozwojem masy  mięśniowej.  Baniaste 

ramiona, szeroka klata, a na niej dwie buły potężnych mięśni piersiowych.

– Hura! – wykrzyknął. – Jestem mężczyzną!

Klasnął w ręce. 

– Zoom!

Kwadraty piersi wyjechały niemal poza ekran. Wyglądały jednak zdecydowanie 

inaczej niż u niej. Pomacał swoje balony – nie były kwadratowe i nie wydawały się 

nawet  trochę  tak  twarde  jak  u  mężczyzny  z  epoki  determinizmu  niewolnictwa 

płciowego. 

– Kim jestem?! – wykrzyknął pytanie. 

Łzy napłynęły mu do oczu. 

„Mężczyzna nie wie, co to łzy”.

Zerwał się i jednym uderzeniem pięści powalił krzesło na podłogę. 

– Żadna kobieta tak nie potrafi. Jestem facetem! 
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W pośpiechu wybiegł z kawiarenki bibliotecznej. Uciekał nie tylko przed sobą 

nieokreślonym, ale też przed karą za niszczenie mienia. 

– Do góry? Nie! 

Popędził stopniami w dół. Były to zręby z niewykończonych zszywek. Tu, na 

korytarzu  wiodącym do podziemi,  oszczędzano na  solidności.  Mimo to  ich  dom-

osiedle prezentował się imponująco, będąc najwyższym stadium rozwoju wzornictwa 

przemysłowego. 

Zaprzęgnięto do pracy wielkich twórców, by zużytkowali odpady cywilizacyjne 

i zamienili je w wygodne siedziby. Takich domów-osiedli było bardzo wiele, ale on o 

tym nie wiedział. Nigdy dotąd nie opuścił swego królestwa. A teraz podążał wciąż w 

dół po stopniach,  z których wystawały artystycznie  nieprzetworzone opony i  całe 

płyty główne. 

Szedł  coraz wolniej  i  wciąż  bardziej  zaciekawiony.  Był  jak królewicz,  który 

wyruszył na poszukiwanie złotego jabłka. Kiedy wróci z nim w dłoni, zatrzyma je na 

zawsze wraz z tronem po ojcu. Obejrzał się niepewnie. Było tu ciemno. Ściany nie 

błyskały ekranami plejerów, a rzadko rozmieszczone pola lumenów wydzielały mdłe 

światło.  Szedł  pomimo  strasznej  ciszy.  Posuwał  się  w  głąb  lochów,  rozglądając 

nerwowo na boki. Bał się, ale właśnie dlatego zanurzał się coraz głębiej w mrok i 

nieznane korytarze. Chciał udowodnić sobie, że jest mężczyzną. „Pokonam strach, 

jestem dzielnym odkrywcą”. 

Mimo to chciał wybuchnąć płaczem, zawrócić i uciec od nieznanej ciemności i 

obcej przestrzeni. O mało co nie zaczął obgryzać paznokci ze zdenerwowania. 

– Nie chcę być babą.

Łkał i szedł.

„Kim jestem?!” – zadawał sobie wciąż to samo pytanie.

Czuł się rozdarty, nie umiejąc znaleźć odpowiedzi. A co gorsza, nie wiedział, 

kim chce być. Szarpany sprzecznymi pragnieniami, czuł, że zaraz oszaleje. Był sobie 

obcy, nie mógł się wewnętrznie odnaleźć. Coraz bardziej tracił poczucie tożsamości.

13



Emma Popik: Trzeci cycek   R W 2 0 1 0

Dotarł  do  obszernej  piwnicy,  wytapetowanej  gazetami.  Obrazki  na  ścianach 

przyciągnęły  jego  uwagę.  Pomiędzy  kolumnami  tekstu  wydrukowano  kolorowe 

fotografie. Przedstawiały mężczyzn i kobiety w dziwnych pozach. Nie mieli na sobie 

ubrań i oplatali się ramionami i nogami. Wyglądali jednak zupełnie inaczej niż na 

kompie z kawiarenki bibliotecznej. 

Przyglądał się fotografiom, przechylając głowę na ramię.

– Hej, mała! – usłyszał chrapliwy głos i odwrócił się gwałtownie.

Przed nim stał dziwny człowiek. Skóra jego twarzy była mocno pognieciona. 

Nigdy  takiej  nie  widział  w ich  olbrzymim domu-osiedlu.  Mieszkali  w niej  tylko 

ludzie o gładkich twarzach i płaskich torsach. Mężczyzna tulił do piersi butelkę z 

resztką płynu wydzielającego ostry zapach. 

– Skąd wiesz, że jestem kobietą?

– He, he! Widać! 

– Co widać?

– No, cycki. – Wyciągnął ku niej rękę. – Dasz pomacać?

– A po co?

Mężczyzna napił się z butelki i zamyślił głęboko, patrząc na nią wybałuszonymi 

oczami. Pociągnął jeszcze jeden łyk, większy. I widocznie ten ostro pachnący płyn 

rozjaśnił mu w głowie.

– Nie wiesz, kim jesteś, co?

–  Nie  mogę  już  tego  wytrzymać.  –  Chlipnęła.  –  Oddałbym  wszystko  za 

odpowiedź.

– Mogę to sprawdzić. 

– Jak?

– Zabawimy się w doktora, maleńka.

Odstawił butelkę na podłogę i popchnął Feler na barłóg stojący pod ścianą.

– Popatrz – wskazał fotografie na ścianach – oni właśnie sprawdzają, kim są.

14



Emma Popik: Trzeci cycek   R W 2 0 1 0

Położył  ją  na  barłogu  i  zdjął  z  niej  luźną  szatkę.  Wybałuszył  oczy  jeszcze 

bardziej i cmoknął ustami.

– Ho, ho! Będzie robota, że hej!

– Jaka?

– Pokażę ci, tylko leż spokojnie.

– Potem będę wiedział?

– Mm – mruknął i przygniótł ją mocno, by się przypadkiem nie wyrwała. 

Rzeczywiście,  robota trwała długo, ale nie dopytywała się,  kiedy mężczyzna 

skończy. Ogarnęły ją słodkie doznania. Czuła się naprawdę bardzo dobrze i chciała, 

żeby  nowy  znajomy  powtórzył  te  dziwne  ruchy,  które  teraz  imitowała,  aby  go 

pobudzić do reakcji. Na próżno. 

Mężczyzna głośno zachrapał.  Zasnął,  leżąc  na  niej.  Odepchnęła  go i  wstała. 

Szarpnęła go kilkakrotnie za ramię, ale się nie zbudził. Dalej chrapał.

„Będę musiała przyjść do niego jeszcze raz, żeby mi wyjaśnił”.

Mówiła do siebie w rodzaju żeńskim, ale już mu to nie przeszkadzało. Wręcz 

przeciwnie. Nagle zginął cały jego poprzedni niepokój. Wahanie ustąpiło. Już nie był 

zagubiony. Nie targały nim sprzeczne myśli i pragnienia.

– Jestem kobietą! – rzekł do siebie. – To przyjemne! 

Wspominał to, co się przed chwilą wydarzyło, i był szczęśliwy.

Pomyślał o swoim najlepszym kumplu. Powie mu o wszystkim, a on na pewno 

zrozumie.  Otworzy  przed  nim  swoją  duszę  i  wyzna,  co  zrobił.  Nie  wątpił,  że 

przyjaciel  zaakceptuje  jego  postępek.  Jakby  w  odpowiedzi  na  swoje  pragnienia, 

usłyszał wołanie:

– Jesteś tam!?

Odwrócił  się  ku  wyjściu  z  piwnicy.  Zastukały  kroki  i  wbiegł  przerażony 

Cymbergaj.  Jego  twarz  była  biała  ze  strachu.  Zobaczywszy  Feler,  podbiegł  i 

pochwycił go za ramiona.

– Nie rób tego więcej!
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– Co masz na myśli? – zapytał zaniepokojony. Czyżby zrobił coś złego? Może ta 

zabawa w doktora była nielegalna?

– Nie znikaj!

Feler odetchnął z ulgą. „Tylko tyle!” 

– Martwiłem się o ciebie.

– Dlaczego? – Feler nie mógł odgadnąć powodu troski.

– Jeszcze nie zrozumiałeś?

– O co ci chodzi?

Cymbergaj spojrzał mu głęboko w oczy i przyciągnął do siebie, tak samo jak 

tamten mężczyzna.

– O to – wyszeptał. – Jesteś dla mnie najważniejszy na świecie.

– Jestem twoim kolegą – potwierdził Feler.

– Czymś więcej – szeptał namiętnie Cymbergaj.

– Przyjacielem?

– Nie to miałem na myśli – odrzekł chrapliwie.

– Zabawimy się w doktora, maleńka? – Feler żartobliwie zacytował usłyszane 

zdanie. 

Cymbergaj odsunął go na odległość ramion i spojrzał badawczo w oczy.

– Skąd o tym wiesz? – W jego tonie zabrzmiały podejrzliwość i gniew.

Feler  postanowił  zachować w tajemnicy  swoją  przygodę.  Zamiast  wyjaśnień 

wskazał obrazki na ścianach. Kolega puścił go, a nawet lekko odepchnął, i spojrzał 

na obejmujące się pary.

– Rozumiesz, co oni robią? Od kiedy?!

Feler przestraszył się, słysząc w głosie Cymbergaja wściekłość. Przecież przed 

chwilą robił dokładnie to samo, co ludzie na obrazkach. Odwrócił się od kumpla, by 

ukryć  swoje  myśli,  i  ruszył  ku  wyjściu.  Kiedy  przekroczyli  próg,  Cymbergaj 

powiedział nagle:

– Zapomniałem czegoś.
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Szybko zawrócił, znikając w obszernej piwnicy.

Feler czuł się rozczarowany i zdradzony przez przyjaciela, toteż nie oglądając 

się za nim, ruszył korytarzem w stronę windy. Wkrótce znalazł się w jej oświetlonym 

wnętrzu, pośród ścian wyłożonych popękanymi lustrami. Powielały jego odbicie, ale 

tym razem obraz wydał mu się miły. Wyglądał tak samo jak kobiety na zdjęciach w 

piwnicy.

„Jestem piękną kobietą” – pomyślał.

Przeglądał się w lustrze, podziwiając się z boku oraz z tyłu. Z każdej strony 

witał w sobie piękną kobietę. Zachwycony swoim wyglądem, zapomniał zupełnie o 

przyjacielu, który właśnie wbiegł do windy. 

Cymbergaj oparł się o ścianę. Dyszał ciężko, jego włosy były zmierzwione, a 

twarz  miała  dziki  wyraz.  Oczy  obracały  się  nerwowo,  jakby  wypatrywał 

napastujących go strachów. Nad prawą brwią widniała czerwona kropla. A druga, o 

wiele większa, splamiła buty. „Co się stało?” – zastanawiał się Feler.

Ubranie Cymbergaja wydzielało taki sam ostry zapach jak ciecz w butelce, z 

której popijał tamten mężczyzna. 

„Co on zrobił?” – zaniepokoił się Feler.

– Czyja to krew? – zapytał głośno.

Cymbergaj podniósł dłoń do ust i wyssał rankę. 

– Skaleczyłem się o szkło – powiedział.

Kopnął w drzwi windy, by się zamknęły. Potem podszedł do Feler i pochwycił ją 

za ramiona. Ale jego uścisk był tym razem bolesny. 

– Dlaczego to zrobiłeś? – rzekł z wyrzutem.

– Co takiego? – przeraził się Feler.

Patrzył z ukosa na czerwoną plamę na dłoni kolegi. Bał się tej krwi i tego, co 

przyjaciel uczynił. Ale dlaczego zabił mężczyznę z piwnicy?

– Myślisz o tamtym człowieku? Że ja i on…
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