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Czuła, jak jego słowa krążą po pokoju, jeszcze zanim zdążył je wypowiedzieć. Jedną 

ręką wygładziła włosy, a drugą usiłowała uciszyć bicie serca. Co by się nie działo, trzeba było 

przygotować kolację i podliczyć rachunki. Ale słowa wirowały z prawa na lewo jak ogromne 

ćmy, zataczając w powietrzu kręgi bez chwili spoczynku i muskając jej uszy szelestem 

czarnych skrzydeł. Wzięła do ręki kuchenny zeszyt i ołówek; jego rysik był tak zaostrzony, że 

pisząc, podarła kartkę. Zasmuciła się. Ściany pokoju zacieśniały krąg i nawet szare oko okna 

wydawało się przyglądać jej badawczo i ironicznie. Kurtka Juana zwisała z wieszaka na 

kształt groźnego upiora. Gdzie mogła podziać drugi ołówek? Znalazła jakiś w torebce, był 

miękki i delikatny. Zanotowała: gaz – 18 pesos, mleko – 2,50, chleb – 1,25, cukinie – 0,80. 

Ołówek jak balsam wsiąkał w szkolny zeszyt. Co by tu przygotować na kolację? Gdyby 

chociaż mieć kurczaka... On tak lubi kurczaki! Nic z tego... Mogłaby otworzyć puszkę szynki. 

Na miłość boską, ile by dała, żeby pokój tak nie śmierdział gazem!  

Juan leżał w łóżku na wznak i popalał papierosa. Dym unosił się, gubiąc w granatowej 

czerni jego włosów. 

– Wiesz co, Manuelo? 

Manuela wiedziała. Wiedziała, że jest jeszcze czas. 

– Wiem, wiem. Wyśmienicie bawiłeś się na wakacjach. Ale czym są wakacje, Juanie? 

Niczym więcej niż długą niedzielą, a niedziele psują mężczyzn. Tak, tak, nie przerywaj mi. 

Chodzi tylko o mężczyzn pozbawionych godności, której przydaje praca rąk i codzienne 

obowiązki… Nie zauważyłeś, jak głupio wyglądają faceci na plaży? Spójrz na nich, jak w 

tych swoich koszulkach w paski, z rozdziawionymi ustami, spaleni słońcem, nieśpiesznie, ale 

i bez wahania wypychają przed siebie brzuszyska... (Mój Boże! Co ja opowiadam? Zupełnie 

zbaczam z tematu!) 

– Och, Manuelo! – wycedził Juan. – Och, moja ty angielska guwernantko! Czy w niebie będą 

plaże, Manuelo? Wielkie pola zbóż rozpływające się w obłokach? 

Juan przeciągnął się, ziewnął drugi raz, rozprostował nogi i odchylił się do tyłu, 

zwracając twarz w stronę ściany. Manuela zamknęła zeszyt i również skierowała wzrok w 

tym kierunku; na półkę pełną przedmiotów, których zdobycie wymagało od niej podjęcia się 

przeróżnych prac. Jak mają to w zwyczaju czynić neurotyczne kobiety, samotna Manuela 

syciła żądzę cudeńkami, które były jej absolutnie niezbędne dla zachowania równowagi. 

Pierwsza była mieniąca się opalizującym błękitem i złotymi gwiazdkami kosztowna 

reprodukcja Fra Diamante: „Niebiosa Fra Diamante, jeśli nie będę ich mieć, to umrę!”. Cena 

przewyższała znacznie tę, której się spodziewała. Oznaczała dodatkowe godziny w pracy, 
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wykonanie oryginału i trzech kopii, dwie dodatkowe monografie, wstępy do szkolnych 

książek, wyrzeczenie się wizyt w teatrze, masła i kieliszeczka koniaku, który pomagał jej 

zasnąć. Ale w końcu udało się jej nabyć obraz. Po dwóch beztroskich tygodniach, podczas 

których cały pokój opromieniał blask Fra Diamante, Manuela zrozumiała, że jej pożądanie nie 

zostało nasycone. Kolejno były więc pozytywka wygrywająca pierwsze nuty VI Symfonii 

Beethovena, wypisana i opieczętowana pocztówka z pejzażem namalowanym 

prawdopodobnie przez Velasca, stary zegarek w kształcie medalionu, który miał należeć do 

młodziutkiej, pobladłej gruźliczki, czy samowar z Sankt Petersburga przypominający ten z 

„Damy z pieskiem” Czechowa. Manuela wodziła po nich cnotą jak uschniętym liściem. 

Aż pewnego dnia pojawił się Juan o dłoniach delikatnych jak aksamitne i mięsiste 

liście. 

Na początku widziała w nim tylko jednego z wielu uczniaków, którzy z kosmykiem 

włosów przesłaniającym oczy, nie wyjmując z ust papierosa, nieprzerwanie katują tę samą 

jazzową płytę. Jak to możliwe, że można tak pokochać czyjś kosmyk? Były to jedne z tych 

włosów, które wprawiają w zakłopotanie nauczycielki, bo są naraz kuszące i niewinne: 

równie zwodnicze jak jednorożce mające chronić damę: 

– Proszę pani, czy po zajęciach mogłaby mi pani wytłumaczyć... 

Podstępny tygrys kroczył ku niej wyzywająco. Manuela przeszyła go wzrokiem zza 

okularów. Tak, niewątpliwie był typem mężczyzny, który odchodząc, zadaje rany gojące się 

latami. Przysunął się do niej. W każdej chwili mogła wpaść w pułapkę, którą na nią zastawił, 

bo choć przechadzał się w pobliżu nawet na nią nie spoglądając, to ani na moment nie 

przestawał ryczeć rzeczy równie niezrozumiałych co niebo, gdy ma się na deszcz. 

Pewnego dnia polizał jej dłoń. Od tej chwili, niemal nieświadomie, Manuela 

zdecydowana była uczynić Juana kolejnym cudeńkiem, które umieści w swojej kolekcji. 

Założyłaby mu obrożę i smycz. Zaprowadziła do mieszkania. W czasie spaceru ocierałby się 

gładkim futrem o jej nogi. Umieściłaby go na półce razem z resztą swoich zachcianek. Juan 

pewnie obróciłby je w drobny mak, ale kogóż to obchodzi? Wypchany tygrys był tym, co 

ostatecznie dopełniłoby kolekcji. Przed podjęciem nieuchronnej decyzji, Manuela udała się do 

spowiedzi: 

– Wysłuchaj mnie, ojcze, bo zgrzeszyłam. Nie potrafię odmówić sobie żadnej rzeczy, która 

wpadnie mi w oko, a tym razem zapragnęłam sprawić sobie tygryska. 

– Tygrysa? Cóż, to nie grzech, tygrysy to też stworzenia boże. Dobrze się nim opiekuj i oddaj 

go do ogrodu zoologicznego, gdy już będzie za duży. Pomnij na świętego Franciszka. 

– Tak, ojcze, ale ten tygrys ma ludzką twarz. Choć łypie kocim okiem i dokazuje jak zwierz, 

to całą resztę ma z mężczyzny. 

– Ach, to musi być zwierzę z gatunku Felinantropus niebezpiecznie erectus! Moje dziecko! 

Na Wydziale Filozofii i Literatury wkładają studentom do głów przedziwne rzeczy... 

Fascynacja nominalizmem, a raczej zatracenie różnicy między człowiekiem a jego mianem 
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zwiodło już wiele kobiet, wiodąc je ku sprzeniewierzeniu się dawnym wartościom. Nie myśl 

więcej o głupstwach. Zadośćuczynisz, odmawiając różaniec i trzydzieści trzy razy 

powtarzając: „Boże, zmiłuj się nad nami”. 

– Niech będzie pochwalona Przenajczystsza Panienka! 

– Bez grzechu poczęta! 

Manuela zmówiła pokutę: „Pasiasty tygrysie, módl się za mną! Karmelowe oczy, 

proście za mną! Obsydianowe oczy, przebłagajcie moje grzechy! Kły z kości słoniowej, 

gryźcie moją duszę! Szarp mnie, paszczo miłosierna! Różane podniebienie, łaknij mnie aż po 

grób! Niech pochłoną mnie ognie piekielne! Tygrysie, pożeraczu owiec, zawlecz mnie do 

dżungli! Pogruchocz mi kosteczki! Amen!” Skończywszy odmawiać modlitwę, Manuela 

wróciła na Wydział. Juan uśmiechał się do niej, obnażając spiczaste kły. Jeszcze tego 

popołudnia, pokonana, Manuela nałożyła mu na szyję obrożę i na smyczy zawiodła go do 

swojego mieszkania: 

– Co mi dasz na kolację, Manuelo? 

– To, co lubisz najbardziej, Juanie. Owoce i świeże rybie mięso, jędrne i sprężyste. 

– Wiesz co, Manuelo? Tam na plaży polowałem na młódki, zupełnie jeszcze zielone w tych 

sprawach, i pozwalałem im dojrzewać w moich ramionach. Trzymane w objęciach, zmieniały 

się w gąbki: powolne i chłonne. Łowiłem też syreny, by nocą zaciągnąć je do łóżka. Ani na 

chwilę nie przestawały być mokre. 

Co roku, wraz z nadejściem wakacji, Juan znikał na jakiś czas. Manuela wiedziała, że 

kiedyś nadejdzie dzień, gdy z takiej eskapady nie wróci. Kiedy Juan całował Manuelę po raz 

pierwszy, strącając na posadzkę wydziałowego korytarza jej okulary, kobieta wzbraniała się, 

mówiąc, że całować powinno się dopiero po długim okresie przyjaźni, nieustępliwego 

osaczania, upartych zapewnień i wspólnych planów. Ludziom, którzy się całują, zawsze 

przyświeca jakiś wyższy cel: ślub, dzieci, obranie właściwego kursu, żadne tam błahostki. 

Manuela ścieliła przed nim gęstą sieć wzajemnych powinności i zo-bo-wią-zań: 

– Manuelo, jesteś uparta jak ptak, który chce nauczyć się latać. Kto wie, może w końcu 

pojmiesz tę sztukę. Jeśli natychmiast nie przestaniesz, twoje słowa, zamiast opływać w 

słodycz winogron, wypełnią się cierpkim smakiem cnót... 

– Rzecz w tym, że pocałunki splatają ludzi, Juanie. 

Na kuchence, w kropli syropu, zastygła bez ruchu mucha. Bezbronna, słodka, ociężała 

i odurzona. Manuela mogła ją zabić w każdej chwili, a owad nawet by się nie spostrzegł. 

Zakochane kobiety niczym nie różnią się od brzuchatych much, które, ciężkie od nadmiaru 

słodyczy, nie mają siły wzbraniać się przed atakiem. 

Ale stało się coś nieoczekiwanego. W ramionach Manueli Juan powoli zmieniał się w 

kota. W miękkiego, leniwego i potulnego pieszczoszka. Manueli, która fantazjowała o byciu 

pożartą, na pociechę pozostały już tylko cichutkie miauknięcia. 
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Co się dzieje, kiedy mężczyzna przestaje być tygrysem? Mruczy, gdy znajdzie się w 

pobliżu swojej treserki. Jego gwałtowne susy zmieniają się w marne podskoki. Tyje i zamiast 

stawiać czoła królom dżungli, poluje na myszy. Lękiem napawa go spacerowanie po wiszącej 

linie. 

Jego miłość, niegdyś silna jak ryk, przerodziła się w szmer: to, co kiedyś zdolne było 

wypełnić ciszę furkotem poderwanych do lotu ptaków, teraz jest tylko wątłym szeptem 

unoszącym się pod dachem, który za chwilę ma runąć.  

Manuela, nierada zmianom, zdecydowała się zwiększyć liczbę odmawianych wezwań 

do czterystu siedmiu: „Pręgowany tygrysie, przychodzisz tylko nocą! Pręż się, mój 

mężczyzno, rycz w burzy! Drapieżne błyskawice, przemieńcie czerń w miodny blask! Święty 

strumieniu, zawiedź mnie do źródła! Jaskinio pełna paproci i wy, morskie algi, obmyjcie moją 

duszę! Tygrysie, tygrysie, zanurz się w moich żyłach! Wypełnij mnie znów słodkim bólem! 

Panie Niebios, złącz nas raz na zawsze i zabij, nim przerwiemy miłosne zespolenie! Panienko 

niechybnie pokalana, pozwól mi zginąć na grzbiecie fali!”. Nawet jeśli modlitwy odniosły 

upragniony skutek, nie znalazło to potwierdzenia w pamiętniku Manueli. Zapisała w nim 

tylko pewnego dnia niechlujnym pismem – z pewnością nie nałożyła wtedy okularów – że jej 

serce zdołało czmychnąć przez szparę w podłodze i być może i jej się to kiedyś powiedzie. 

Juan zapalił kolejnego papierosa. Dym unosił się ospale, zataczając kręgi 

koncentryczne jak holokaust. 

– Manuelo, muszę ci coś powiedzieć. Tam na plaży poznałem... 

To był właśnie ten moment: spokojna rzeka wystąpiła z brzegów i słowa wezbrały 

gwałtownie. Opadały jak przejrzałe owoce, które zaczęły już gnić. Krągłe, kapryśne i 

pradawne. Są słowa przedpotopowe, które pozwalają nam dotknąć natury rzeczy: przez 

piaski, pośród palm i węży, wiodą nas do ogromnego, wiecznie zielonego, złotego drzewa 

życia. 

I Manuela pośród listowia ujrzała Juana odgrywającego rolę tygrysa przed inną 

niedoświadczoną Ewą. 

Mimo to Manuela i Juan dalej rozmawiali. Rozmawiali, ale jak nigdy wcześniej. 

słowami, których używali zawsze. W chwili odejścia puszczają tamy (żadnemu z nich nie 

przyszło do głowy, by w porę zabezpieczyć się przed powodzią, budując przegrodę). Po 

jakimś czasie konwersacja ucichła, stłumiona przez nieokiełznaną, groźną siłę. Ludzki dialog 

jest tajemniczą potrzebą. Ponad słowami i zmysłami, ponad mimiką i gestami stoi prawo, 

które często uchodzi naszej uwadze. Czas rozmowy podlega surowym ograniczeniom, poza 

którymi rozciąga się już tylko pustynia i samotność, królują skały i cisza: 

– Manuelo, wiesz, co mam ochotę dostać na dzisiejszą kolację? 

– Co? 

(Odleciały ostatnie ptaki. Nastała cisza.) 
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– Kapkę mleka. 

– Dobrze, kotku, nie ma sprawy. 

(W głosie Manueli słychać było, że nosiła w sercu bliznę: zupełnie jakby Juan zatopił w niej 

kiedyś swe pazury. Zachrypnięta, nie wybuchała już więcej melodyjnym, głębokim 

śmiechem, nie potrafiła wydać z siebie rozdzierającego krzyku. Była paleniskiem pełnym 

martwego prochu). 

– Tylko odrobinę. 

– Tak, kotku, zrozumiałam za pierwszym razem. 

I Manuela musiała w końcu przyznać sama przed sobą, że jej tygrys znudził się już 

świeżym mięsem. Jak głęboka była zmarszczka, która przecinała jego czoło! Manuela 

znużonym gestem zbliżyła dłoń do twarzy. Zakryła usta. Juan był domowym kociakiem, ale 

już na zawsze należał do niej... Jak strasznie w tym pokoju śmierdzi gazem! Juan pewnie 

nawet się nie zorientował... Na pewno bez trudu dałoby radę odkręcić kurek jeszcze troszkę, 

udając się do kuchni po spodeczek mleka... 

 

 


