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 - Czego tam tak wypatrujesz, mój piękny? 
 - Nie wypatruję. Słucham. 
 Jaskinię wypełnił delikatny śmiech Eginy. Jak srebrne dzwonki, tak, jak srebrne dzwonki 
i wiatr, bryza od morza, pomyślał Kleos. Po chwili poczuł jej ramiona na swoich ramionach, jej 
twarde sutki połaskotały go, a wreszcie jej piersi przylgnęły do jego szczupłych, opalonych 
pleców. 
 - Więc czego tak słuchasz, kochany? – szepnęła. Jej język musnął jego ucho. 
 - Bóg-morze jest niespokojny – odparł. – Mówi mi, że źle robię. 
 - Źle robisz, że dajesz rozkosz kobiecie? 
 Pociągnęła go do siebie, ale on się oparł. Tego ranka kochał się z nią już dwa razy i nie 
miał ochoty na trzeci. To znaczy miał, ale tylko pod warunkiem, że po nim na pewno nastąpi 
czwarty, później piąty, a później – niezliczone następne, aż do śmierci. 
 - Źle robię, że nie porywam kobiety, którą kocham, tak jak Wielki Bóg uczynił z Kaenis, 
porywając ją od jej ospałego męża Atraxa. 
 Egina roześmiała się ponownie. 
 - Mój mąż, słodki chłopcze, nie jest ospały – powiedziała, wplątując palce jednej dłoni w 
jego bujne, złote włosy, a drugą wodząc po jego młodzieńczej piersi. – Przeciwnie, jest 
gwałtowny, silny i nieczuły. 
 - Dlatego chcę cię od niego zabrać. 
 - Dlatego – jej palce z piersi powoli osunęły się na brzuch – nie możesz mnie od niego 
zabrać. Bo gdybyś spróbował, on nie dałby nam uciec. A jeśliby cię złapał, oboje ponieślibyśmy 
niepowetowaną stratę. 
 Kleos poczuł jej dotyk na swoim członku i westchnął. Może i miał silne postanowienie, 
że na jeden dzień starczy cudzołóstwa, lecz jego ciało najwyraźniej nie zdawało sobie z tego 
sprawy. Następnym razem wezmę ją we własnym łożu, na pirackim statku lub na wyspie, gdzie 
sam będę królem, mówił sobie Kleos. Jego ciało odpowiadało na to krótko: tu, tu, teraz, tu. 
 Tylko złość pozwoliła mu oprzeć się temu wołaniu. Odsunął na bok dłoń Eginy i 
powiedział: 
 - Nie boję się Peleusa. 
 - Wiem – odparła. Niezrażona zaczęła masować jego udo. – Za to cię kocham. Ale po co 
się spieszyć? Czy to, co mamy, nie jest dobre? 
 I znów jej palce znalazły się na jego członku. 
 - Jest – musiał przyznać. Jednak płomyk złości jeszcze w nim pełgał, więc dodał: - Chcę 
tego, chcę ciebie – na zawsze. I już niedługo twój mąż… 
 Zatkała mu dłonią usta. 
 - Dość o moim mężu. Niedługo zacznie się igrzysko. Zanim to nastąpi… Zanim to 
nastąpi… 



 Reszta zginęła w pocałunkach. Kleos obrócił się i rozłożył Eginę na chłodnym piasku 
jaskini, w której się skryli. Całował ją, rozkoszując się zapachem i smakiem jej gładkiej, 
oliwkowej skóry. Ona ponaglała go, niecierpliwa jak zwykle, już mokra, już gotowa… 
 Kleos zamarł nagle. Uniósł się na ramionach. 
 - Co?! – parsknęła Egina. 
 - Słyszę coś. 
 - Jeśli to znowu twój bóg domaga się porwań, to powiedz mu… 
 - Cii! Nie. Ktoś idzie. Słyszysz? Śpiewa. 
 Egina przekrzywiła głowę. Przez chwilę nasłuchiwała, a potem zepchnęła z siebie Kleosa 
i poderwała się na nogi. 
 - To rybak – powiedziała. – Z wioski. Oni czasem tu przychodzą, zbierają małże i 
ostrygi. 
 - Tu nic nie ma – zaoponował słabo Kleos. – Na pewno zaraz… 
 Nie dała mu dokończyć. Rzuciła mu chiton i płaszcz. 
 - Szybko! – syknęła. 
 - Co mam robić? 
 - Jak to, co? Ubieraj się i idź do niego! Zagadaj go! Nie może mnie tu zobaczyć! 
 Kleos ubrał się posłusznie i wybiegł z jaskini, a potem wspiął się po skałach na nabrzeże. 
 Kamienistą plażą szedł podśpiewując niepozorny mężczyzna: czarny, ogorzały, mięsisty. 
Jego wygląd zdradzał żeglarza, ubiór – możnego pana, wojownika. Jego chiton był zielony jak 
morze, obszyty złotą nicią, na niego narzucił niedbale błękitny płaszcz spięty srebrną broszą. 
Gdy się zbliżył, Kleos spostrzegł, że broszę wykuto w kształt ponętnej nimfy. 
 - Witaj, przyjacielu! – odezwał się nieznajomy. Zęby błysnęły jaskrawą bielą na tle 
ciemnej brody, gdy się uśmiechnął. – Poszukuję pani Eginy, nie widziałeś jej może w tych 
stronach? 
 - Pani…? – Kleos poczuł, że jego serce przyspiesza. Ruszył naprzeciw nieznajomemu, 
żeby odciągnąć go od jaskini. – Cóżby tu miała robić? W te strony przychodzą tylko rybacy i 
dzikie kozy. 
 - Słusznie – nieznajomy kolejny raz błysnął zębami. – Lecz widziałem jak dziś rano 
opuszcza megaron i zamiast iść na targ lub do pralni przechadza się plażą. 
 - Z pewnością jej służki wiedzą, gdzie się udała. 
 - A, pewnie tak. Powinienem był ich spytać, w końcu wszystkie zostały we dworze. 
Ciekawa sprawa, nie sądzisz, przyjacielu? Dobrze urodzona pani, a zamiast wyręczać się swymi 
służkami daje im wolne, by umizgały się do stajennych. Spodziewałbym się, że zastanę tu choć 
jedną z nich, a tymczasem zastaję samotnego chłopca… 
 W jego ciemnych, prawie czarnych oczach pojawił się figlarny błysk. Uśmiech nie znikał 
z jego twarzy przez cały czas, gdy przyglądał się Kleosowi. On wie, pomyślał młodzieniec, 
jednak zamierzał iść w zaparte. 
 - Cóż, doprawdy niezwykłe – powiedział, a potem, nagle wyczuwając humor rozmówcy, 
dodał: - Może jakaś zazdrosna bogini postanowiła zmienić piękną panią Eginę w tego właśnie 
chłopca. 
 Nieznajomy huknął śmiechem tak gwałtownym, że Kleos niemal podskoczył. 
 - Słusznie, młodzieńcze – powiedział. – Na nic moje poszukiwania, pani Egina pewnie 
wróciła już do megaronu, kiedym nie baczył. Wszak żałoba po zmarłym wymaga, by była na 
miejscu. Wracam do miasta, zechcesz mi towarzyszyć? 



 Kleosowi nie bardzo się to uśmiechało, ale cóż było robić? Pokiwał głową i we dwóch 
ruszyli wzdłuż plaży z powrotem do miasta. 
 - Zastanawiasz się pewnie, chłopcze, kim jest szaleniec, który cię zaczepił i czego chce 
od pięknej żony Peleusa-króla – odezwał się zaraz nieznajomy. – Wiedz zatem, że rozmawiasz 
ze słynnym piratem, wojownikiem, bajarzem i postrachem cnoty kobiecej, Odyseuszem-królem, 
synem Laertesa. Przybyłem na wieść o śmierci Aekusa, który był przyjacielem memu ojcu, a na 
otarcie łez przywiozłem pięknej pani Eginie najprzedniejsze tkaniny z Troi i Krety. 
 - A ja… - zaczął Kleos, ale Odyseusz nie pozwolił mu dokończyć. 
 - A ty, młodzieńcze, nazywasz się, jak sądzę, Kleos i jesteś synem Polidory, a 
wychowankiem Sperkeusa. 
 - Skąd to wiesz? 
 - Widziałem cię jeszcze jako ledwo drobiącego szkraba. Twoja słodka matka była mi 
bardzo bliska, gorzko zapłakałem na wieść o jej przedwczesnej śmierci. 
 Kleos przyjrzał mu się nieufnie: wciąż ten sam błysk zębów w ciemnej twarzy, te same 
ogniki w oczach. Nie podobało mu się to, dokąd zmierza rozmowa. 
 - Skąd jesteś pewien, panie, że dziecko, które pamiętasz wyrosło w tego młodzieńca? – 
zapytał. 
 Twarz Odyseusza spoważniała na chwilę. 
 - Widzę w tobie twego ojca – odparł po prostu. – Gdyby żył pewnie wyglądałby inaczej, 
lecz za młodu… 
 Kleos nagle poczuł dziwne ssanie w żołądku. 
 - Znałeś go, panie? 
 - Znałem bardzo dobrze. 
 Na chwilę zapadła cisza. Tylko morze szumiało tęsknie i piach chrzęścił pod podeszwami 
sandałów. 
 - Mam wrażenie, że mnie oszukałeś, Odyseuszu królu Itaki – odezwał się wreszcie Kleos. 
 Odyseusz zaśmiał się. 
 - Doprawdy? 
 - Myślę, że nie szukałeś wcale pani Eginy. Myślę, że szukałeś mnie. 
 - Kto wie. Być może. 
 - Czy ty nim jesteś? Czy to chciałeś mi powiedzieć? 
 Znów śmiech. 
 - Sądzisz, że widzę w tobie siebie? Mój baryłowaty kałdun w twoim płaskim brzuchu, 
grube pniaki, na których stąpam w twych długich nogach, czarną szczeć porastającą mój czerep 
w twoich złotych lokach? Nie, złoty chłopcze, żaden syn Odyseusza nie byłby taki naiwny. 
 Śmiech. Tym razem rubaszny. 
 - Nie żebym wzgardził myślą o płodzeniu synów z twoją słodką matką – dodał Odyseusz. 
– Niestety, twój ojciec mnie w tym ubiegł. 
 - Powiedz mi zatem, kim był. 
 - Jeśli twoja matka tego nie uczyniła i wolała swój sekret zabrać ze sobą do wczesnego 
grobu, to kim ja jestem, żeby o tym gadać? 
 Pijawką, pomyślał Kleos, kłamliwym głupcem. Rozmowa z wygadanym królem Itaki 
nagle wydała mu się nieznośna. Gdzieś w głębi jego duszy zaczął rodzić się wstyd. Ssanie w 
żołądku nasiliło się. Naiwny dureń, rugał się myślach. Przyspieszył kroku. Do miasta było już 
niedaleko, wokół kręcili się ludzie przygotowujący igrzysko. 
 Jednak Odyseusz nie dał się tak łatwo zgubić. 



 


