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BEZ TYTUŁU

–  Dzieła  o  prawdziwej  wartości  bronią  się  same.  Nie  potrzebują  tytułu  – 

zdecydowałem i spojrzałem po twarzach zebranych. Na każdej zatrzymałem się ledwie przez 

ułamek sekundy, zachowując pozory równości względem moich sześciorga rozmówców. Tak 

naprawdę jednak zależało mi tylko na niej. Uśmiechała się i spojrzenie jej oczu kazało mi 

kontynuować. – Czy komuś zrobiłoby różnicę, gdyby Słoneczniki Van Gogha nazywały się 

Kwiatami? Czy Parasolki Renoira nie mogłyby być Jesienią? Czy ktoś pamięta więcej niż trzy 

tytuły plakatów Muchy? – zakończyłem z uśmiechem i odpowiedział mi śmiech. I dobrze. 

Lubię ten tekst.

–  Prawdziwy koneser  –  powiedziała  i  pogładziła  mnie  po  włosach.  Myślałem,  że 

zacznę mruczeć jak zadowolony kocur. Na moment zapomniałem zupełnie o Kaśce, która 

poszła po drinka i czułem tylko dotyk tej  aksamitnej  dłoni.  Cofnęła ją, nim zdążyłem się 

przyzwyczaić. 

–  Chętnie  ci  coś  pokażę  –  zwróciła  się  do  mnie,  tak  jakby  pozostali  zwyczajnie 

wyparowali. To zresztą zaraz później zrobili: każde poszło w swoją stronę, a w przestronnej 

sali,  pełnej zastawionych różnorakimi potrawami stołów, było gdzie się podziać. Mimo że 

wokół nas kręciło się ponad czterdzieści osób, czułem jakbyśmy zostali tam tylko we dwoje. 

– Tak? – spytałem. Wywołało to u niej kolejny uśmiech, po prostu doskonały uśmiech 

doskonale pomalowanych ust. Odgarnęła z czoła lok kasztanowych włosów i przysunęła się 

bliżej. Gdybym mógł, przymknąłbym oczy i rozpłynął się w jej zapachu. 

–  Tak  –  odparła  cichutko,  prosto  do  ucha.  Gdy  szeptała,  jej  głos  przypominał 

rozkoszny jęk. – Jeśli tylko chcesz.

– Z przyjemnością.

Odsunęła się na wyciągnięcie dłoni i posłała mi kolejne spojrzenie swoich olbrzymich 

zielonych oczu. Ruszyliśmy przed siebie ramię w ramię, mimo iż nie miałem pojęcia dokąd 

mnie prowadzi. Mój wzrok błądził pomiędzy jej profilem, gładką skórą opalonego ramienia i 

wreszcie  śliczną  krągłością  piersi  osłoniętych  od  przodu  jedynie  wąską  szarfą  zielonego 

materiału.  Jej  łagodny  uśmiech  zdawał  się  mówić,  że  nie  ma  nic  przeciwko  mojemu, 

wielbiącemu jej wdzięki, wzrokowi. Było bowiem co wielbić.

– A ta… czarna, niska… ta, która przyszła z tobą? – zapytała, gdy opuściliśmy salę i 

trafiliśmy na wyłożony bordową boazerią  korytarz.  Poczułem,  że się czerwienię;  zupełnie 



zapomniałem o Kaśce. Byliśmy ze sobą dopiero od miesiąca, ale było nam razem naprawdę 

nieźle, tylko… no właśnie. Tylko. Tylko, że zdarzyło się to przyjęcie. I zdarzyła się ona.

– To nikt taki – odparłem. – Znajoma. To twój dom? – zapytałem, żeby nie stracić 

rezonu.

– Mojego narzeczonego – powiedziała, a ja zatrzymałem się w miejscu. Obróciła się w 

moją  stronę  powoli,  olśniewając  łagodnym  ruchem  rysujących  się  pod  suknią  bioder. 

Cmoknęła na widok mojej miny i zaśmiała się serdecznie. Nawet śmiech miała cudowny. 

– Nie przejmuj się – powiedziała i pogładziła mnie po policzku. – Jest producentem 

filmowym. Pewnie szuka teraz… inspiracji u jednej ze swoich muz. Żyjemy w… wolnym 

związku.

– Ma ciebie i potrzebuje jeszcze innej muzy? – odparłem z niedowierzaniem. Nie do 

końca sztucznym. Zaśmiała się jeszcze raz. Śmiała się tak, że nie chciałeś, by przestawała. 

– Komplement – rozmarzyła się. – A jednak to prawda. Dinozaury nie wyginęły.

– Zeszliśmy tylko do podziemia – odparowałem z uśmiechem. 

Weszliśmy na schody i zaczęliśmy piąć się na piętro. Z kondycją było u mnie ostatnio 

krucho, ale mógłbym całymi godzinami drapać się w górę patrząc na wycięcie w jej sukni, 

gdzie raz po raz pokazywały się nie tylko zgrabne łydki, ale i cudownie gładkie uda. Byłem 

niemal zawiedziony, gdy dotarliśmy na piętro. 

Świateł było tutaj mniej niż na parterze, toteż galerię wiodącą ponad holem skrywał 

kuszący półcień. Gdy nie towarzyszył nam już zapach potraw i wyperfumowanych kobiet, 

wszystko zdawał się wypełniać jej korzenny zapach. 

Przeszliśmy  parę  kroków,  po  czym  otworzyła  jedne  z  wielu  podobnych  drzwi. 

Weszliśmy do podłużnej sali praktycznie pozbawionej sprzętów. Za cały wystrój służył rząd 

obrazów, każdy z osobną, dającą skąpe światło lampką, biegnący przez obie ściany oraz parę 

wsporników na środku pomieszczenia. 

– Chodź – chwyciła moją dłoń i pociągnęła mnie do pierwszego obrazu. W pierwszej 

chwili  byłem nieco rozczarowany.  Nie oglądania  dzieł  sztuki się spodziewałem. Stanąłem 

jednak przed obrazem, tak jak prosiła. Niepotrzebnie jednak się martwiłem: stanęła za mną i 

położyła  dłonie  na  moich  ramionach.  Gdy  pocałowała  mnie  w  kark,  przeszedł  mnie 

prawdopodobnie najprzyjemniejszy dreszcz mojego życia. Mogłem tylko wyobrazić sobie, co 

poczułbym całując jej usta, nie wspominając o…

– Patrz – nakazała.  Poddałem się jej  pieszczotom i spojrzałem leniwie na wiszący 

przede mną obraz. Zamrugałem z niedowierzaniem. W ramach wisiało nie drogocenne płótno, 



którego spodziewałbym się,  wnioskując po wyposażeniu  całej  posesji,  lecz zwykła  kartka 

zadrukowana pewnie na najzwyklejszym Deskjecie HP. A na niej…

– Gioconda – mruknąłem. Skubnęła mnie w ucho i przejechała dłonią po moim torsie.

–  Już  się  bałam,  że  jesteś  jednym  z  tych  bufonów  tytułujących  ją  Mona  Lisą.  – 

wyszeptała  mi  do ucha.  Jej  dłoń  zsunęła  się  niżej,  dostała  pod koszulę  i  zaczęła  gładzić 

brzuch.  –  Co za  beznadziejny  obraz.  Tak  nudny.  Trywialny.  I  to  ma  być  arcydzieło  Da 

Vinciego?  –  parsknęła.  Nie  zamierzałem  się  spierać,  szczególnie,  że  nie  było  o  co.  Mi 

również Mona Lisa nigdy nie imponowała. 

Obróciłem  głowę  i  poszukałem  ustami  jej  ust.  Położyła  mi  na  nich  palec,  jakby 

nakazywała dziecku ciszę.  

– Mamy czas – powiedziała, po czym wróciła wzrokiem do obrazu. – Spójrz na tytuł.

Na małej  miedzianej  tabliczce  ujrzałem jedno słowo: „Niewierna.”  Nie rozumiejąc 

niczego wróciłem spojrzeniem do marnej reprodukcji i wtedy do mnie dotarło. Ten paskudny 

uśmieszek Mony Lisy, kpiący i pewny siebie. Wyobraźnia objawiła mi tę scenę z bezwstydną 

dokładnością:  kobieta  siedzi  przed  swym  kochankiem  i  patrzy  z  lubością  na  to,  jak  ten 

pędzlem oddaje jej hołd, świadoma rozpaczy zostawionego gdzieś tam męża, miłości, którą 

odrzuciła, zdeptała i na którą napluła. Uśmiecha się, ale jest to złośliwy uśmiech; uśmiech 

osoby, która raz skrzywdziła i już nie będzie więcej bała się krzywdzić. 

Drgnąłem i odsunąłem się od obrazu z grymasem odrazy na twarzy. Wszystko przez… 

jedno słowo. Jedno diabelne słówko.

– Chodź – chwyciła mnie za rękę i pociągnęła dalej wzdłuż ściany – To ci się bardziej 

spodoba. 

Ruszyłem za nią niechętnie. Jakiś wewnętrzny głos mówił mi, że coś jest nie tak. Z 

drugiej strony wystarczyło jedno spojrzenie na jej kołyszące się biodra bym znowu poczuł to 

przyjemne ciepło w brzuchu i zapomniał o jakichkolwiek wątpliwościach. 

Kolejny obrazek wydawał  się już zupełnym absurdem. W drewnianej  ramie tkwiła 

zwykła kartka z dwoma niezbyt zresztą idealnymi kwadratami. 

– Sztuka nowoczesna – pokiwałem głową z udawaną powagą. Współczesne bohomazy 

przemawiały do mnie jeszcze mniej niż Mona Lisa. Tym razem spodziewałem się już, że 

rewelacja  czeka  na  miedzianej  tabliczce  i  nie  zawiodłem się.  Parsknąłem śmiechem,  gdy 

przeczytałem  tytuł:  „Jaja  według  Picassa.”  –  Nie  tylko  nowoczesna,  ale  ordynarna  – 

mruknąłem rozbawiony. 

Znowu poczułem jej dotyk na ramieniu. Obróciłem się i ujrzałem ją, opierającą się o 

jedną z kolumienek. W jej dłoni mignęły czarne figi, które zaraz później poszybowały w głąb 



pomieszczenia.  Przysunąłem się  blisko,  aż  czułem jej  piersi  na  moim torsie  i  nasze  usta 

dzieliły tylko ciepłe oddechy pełne oczekiwania na to, co miało się zaraz stać. 

– Miałem nadzieję, że to ja je zdejmę – mruknąłem jej do ucha. Delikatnie ujęła moje 

policzki w dłonie i pocałowała mnie, długo i namiętnie. Było mi gorąco, okropnie gorąco, ale 

wcale  nie  chciałem  by  to  uczucie  mijało;  wręcz  przeciwnie,  mógłbym  zginąć  w  tych 

płomieniach i umrzeć z uśmiechem na ustach. Całowała tak dobrze, jak żadna inna wcześniej 

– jakby czytała w moich myślach; jakby istniała tylko po to, żeby doprowadzać do ekstazy. 

Przez moment pieściłem dłońmi jej piersi, delektowałem się ich jędrnością i tym jak 

twardnieją  jej  sutki.  Następnie  jednak chwyciła  moje dłonie i  odepchnęła  mnie od siebie. 

Stanowczo, choć niezbyt mocno. Jeszcze nie, zdawał się mówić. Jeszcze chwila. 

Chciałem rzucić się na nią, pocałunkami wymóc na niej przyzwolenie i dotykać ją, 

pieścić  i  kochać  na  wszystkie  sposoby  jakie  przyszłyby  mi  do  głowy,  ale  w  końcu 

powstrzymałem się. Jej uśmiech mówił jednoznacznie, że co się odwlecze to nie uciecze, a 

wyraźnie  rysujące  się na materiale  wypukłości  sutek dopowiadały to,  co uśmiech pomijał 

milczeniem.  

Podszedłem do kolejnego dzieła, kierowany już nie tylko żądzą zakończenia tego jak 

najszybciej i dobrania się do mojej prześlicznej i niesamowicie podniecającej gospodyni, ale i 

autentyczną ciekawością. 

Podobnie jak w przypadku Giocondy, była to reprodukcja obrazu. W pierwszej chwili 

go nie rozpoznałem, może przez rozmiar, może przez słabe oświetlenie. Duże, w oryginale, 

płótno  zostało  zmniejszone  do  formatu  A4  i  przedstawiony  na  nim  kanał  wypełniały 

dziesiątki łódek, z których największe były wielkości paznokcia. Budynki po obu stronach 

kanału atakowały swoją topornością, woda wydawała się ciemna, a łodzi i uwijających się na 

nich  ludzi  było  całe  mrowie.  Obrazek,  mimo  iż  miniaturowy,  zdawał  się  wrzeszczeć  na 

oglądającego; wprost emanowała z niego atmosfera wszechobecnej gwary, tłoku i rzecznego 

smrodu.  Miałem  wrażenie,  że  gdybym  tylko  nadstawił  ucha,  usłyszałbym  przekleństwa 

dowódców poszczególnych załóg, bolesne stękanie wioślarzy i plusk pagajów uderzających o 

mętną wodę.

– To… Canaletto,  prawda? – spytałem po chwili.  Nie mogłem sobie  przypomnieć 

tytułu. To było coś z regatami, ale jak dokładnie brzmiał… 

Zapis na miedzianej tabliczce był tym razem dłuższy,  a co za tym idzie, mniejszy. 

Pochyliłem się, żeby go przeczytać i zaraz uniosłem wzrok z powrotem na miniaturę.

– Dzień przed nadejściem zarazy – wymruczałem. Dziwny tytuł, pomyślałem. Jeszcze 

dziwniejsze było, jak zacząłem na ów obrazek spoglądać. Jakby ktoś użyczył mi okularów, 



których  mi  brakowało.  Tłumy,  które  uprzednio  mnie  odrzucały,  teraz  zaczęły  mamić  i 

olśniewać.  Dostrzegałem kobiety w szykownych  sukniach  podziwiające  regaty z  brzegu i 

wyobrażałem sobie ich włosy targane wiatrem oraz policzki rumiane od chłodnego powietrza 

znad kanału. Mogłem niemal dostrzec usta, gdy krzyczały co sił, zagrzewając wioślarzy do 

walki,  po czym śmiały się głośno i  wspierały na sobie  nawzajem – młode kobiety,  które 

odkrywały, że wciąż drzemią w nich dziewczęta. Huk pagajów równo grzmocących w taflę 

wody,  trzask  napinanych  do  granic  możliwości  mięśni,  oczy  łzawiące  z  wysiłku  i  skóra 

brązowiejąca od gorącego słońca – to wszystko było na tym obrazie. Tyle życia… tyle życia, 

które miało już wkrótce zniknąć, rozpaść się na kawałki jak pęknięte szkło. Następnego dnia, 

gdy nadejdzie zaraza.   

– Twierdziłeś, że tytuł nic nie znaczy – przypomniała. Obróciłem się w jej kierunku. 

Stała o dwa kroki ode mnie, z poważnym wyrazem twarzy. Czyżby tak to się miało skończyć? 

Wciąż czułem drzemiące we mnie pożądanie i nie chciałem takiego końca. Pragnąłem jej tak 

bardzo,  jak tylko  mężczyzna  może  pragnąć kobiety nie  z  miłości,  ale  z  czystej  fizycznej 

żądzy.

– Myliłem się – odpowiedziałem. Popatrzyła na mnie z zaskoczeniem, jakby nie to 

spodziewała się usłyszeć. Jakby oczekiwała kolejnej błyskotliwej uwagi. Zawiodłem ją?

– Więc nie masz już na mnie ochoty? – powiedziała,  przeciągając leniwym, kocim 

ruchem dłonią po swojej piersi, brzuchu, talii, podbrzuszu. Ujęła nią wycięcie z boku sukienki 

i odchyliła nieznacznie,  odsłaniając linię całej  idealnie kształtnej nogi. Wciągnęła głęboko 

powietrze i mogłem tylko podziwiać jak jej piersi unoszą się pod wąską szarfą zieleni. 

– Mam. I to wielką – przysunąłem się do niej i zaczęliśmy się całować. Objąłem ją w 

talii i przycisnąłem do siebie, racząc się ciepłem jej ciała, jej zapachem, upajającą gładkością 

jej skóry.  Obróciła się do mnie plecami,  a ja, całując jej plecy,  kark i ramiona,  rozpiąłem 

suwak jej sukienki. Zielony materiał zatańczył mi przed oczyma, a później już stała przede 

mną  w  swej  najdoskonalszej  postaci  –  zupełnie  naga:  boginka,  cud,  kobieta  ideał. 

Obserwowałem  z  przyjemnością  jak  unosi  ręce  i  rozpuszcza  włosy.  Kasztanowe  loki 

wydawały  się  intuicyjnie  znajdować  swoje  miejsce,  układając  się  w  obraz  czystego, 

naturalnego piękna.  

– Powiedz, że tego chcesz – mruknęła, gdy zbliżyłem się i zacząłem gładzić jej piersi.

– Chcę – powiedziałem. Przez ułamek sekundy pomyślałem, co by było, gdyby Kaśka 

zaczęła  mnie  szukać  i  znalazła  w  takiej  sytuacji.  Mam to  gdzieś,  pomyślałem.  Nie  ona 

pierwsza, nie ostatnia. Jeśli każdy ma w życiu swoje pięć minut, to ja miałem swoje właśnie 

teraz, z tą kobietą ideałem, Afrodytą dwudziestego pierwszego wieku. 



– Zanim to zrobimy – wyszeptała mi do ucha – chcę ci coś jeszcze pokazać. To już 

ostatni… już koniec – dodała szybko. Każdy ma swoje fantazje, pomyślałem. Ta była zresztą 

całkiem interesująca. 

– Ja będę oglądał – zgodziłem się – a ty mnie rozbierz.

Prowadziła  mnie  przed  sobą  powoli,  krok  za  kroczkiem,  a  ja  szedłem posłusznie, 

pozwalając by jej smukłe, czułe dłonie powoli uwalniały mnie z koszuli. Zatrzymaliśmy się 

przed oprawionym w drewno zdjęciem dokładnie w chwili, gdy ustąpił ostatni guzik i moja 

koszula spłynęła swobodnie na posadzkę. 

Fotografia była wyblakła, musiała pochodzić sprzed kilkunastu lat. Ukazywała dwie 

dziewczynki, z których starsza mogła mieć trzynaście lat, młodsza dziesięć. W starszej coś 

mnie uderzyło, może jakaś rysa, może ogrom oczu, coś co kazało mi przyjrzeć się bliżej.

– To ty – zaskoczyłem nagle. – Już wtedy byłaś śliczna. Mógłbym się utopić w twoich 

oczach, wiesz? 

Oglądałem  jej  młodszą  wersję  jeszcze  przez  moment,  napawając  się  jej 

młodzieńczym, niewinnym pięknem. W końcu przeniosłem spojrzenie na drugą dziewczynkę, 

tę młodszą, i po raz pierwszy tego wieczora po plecach przebiegł mi nieprzyjemny dreszcz. 

Przyjrzałem się bliżej, pewny, że się pomyliłem. 

Nic z tego.

Drugą dziewczynką była Kaśka. Moja Kaśka.

Nie zdążyłem się obrócić,  poczułem tylko nagłe  ukłucie  bólu,  a później  wszystkie 

mięśnie  zamieniające  się  w  galaretę.  Chciałem  mówić,  ale  z  moich  ust  dobył  się  tylko 

cichnący bełkot. W miarę jak osuwałem się na posadzkę, mój wzrok trafił na małą miedzianą 

tabliczkę wiszącą tuż pod zdjęciem. 

Nosiło tytuł „Siostry.”  

Później  upadłem,  zupełnie  sparaliżowany,  a  kobieta  ideał,  Afrodyta  dwudziestego 

pierwszego wieku odrzuciła pustą strzykawkę, pochyliła się nade mną i całowała mnie, długo 

i namiętnie, w miarę jak podrzynała mi gardło. 

 

Kaśka  weszła  do  pokoju  jakiś  czas  później.  Zastała  go  leżącego  na  ziemi, 

wykrwawiającego się, może już martwego; ją zaś ubierającą się z powrotem w zieloną suknię. 

Podeszła do kobiety i pomogła jej zapiąć oporny suwak.

– Miałam nadzieję, że on będzie inny – powiedziała pozornie obojętnym tonem.

– Przykro mi, siostrzyczko. 

– Po prostu wydawał się taki… 



– Oni zawsze się tacy wydają. Z początku. Ale każdy z nich to… – obróciła się i nie 

dokończyła, widząc twarzy Kaśki. – Nie płacz, głuptasie! 

Po  pozbawionych  wyrazu  policzkach  dziewczyny  płynęły  łzy,  olbrzymie  i  słone. 

Kobieta w zielonej sukni objęła ją ostrożnie i przytuliła mocno do siebie.

– On nie był ciebie wart, matołku – wyszeptała czule i pocałowała siostrę w skroń.

Kaśka  przestała  płakać  nieco  ponad  minutę  później  i  bez  słowa wyszła  z  pokoju. 

Kobieta  stanęła  nad  ciałem  z  polaroidem  w  garści  i  wystudiowanym  ruchem  pstryknęła 

zdjęcie.  Powachlowała nim przez chwilę,  pozwalając by ujawniła  się jego treść,  po czym 

podeszła do biurka znajdującego się w głębi pomieszczenia i schowała fotkę pośród rzeszy 

innych, niemal identycznych, w szufladzie oznaczonej plakietką: Bez tytułu. 

Później wróciła na dół cieszyć się przyjęciem. Na usunięcie ciała przyjdzie jeszcze 

czas. Teraz mogła się wreszcie zabawić.


