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Uwaga! Książka zawiera wulgaryzmy i obsceniczne sceny!
Od masturbacji się ślepnie!
Palenie zabija!

Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami…

***

 I co teraz robi?  Znużonym głosem zapytał król Ćwok XV nie zwracając
się do nikogo konkretnego. W Wielkim Holu zapanowało poruszenie, a przez
zebrany tłumek doradców, królewskich urzędników i sług przetoczyła się fala
nerwowych szeptów.
 Mmm, mmm. Trudno dokładnie stwierdzić z tej odległości Wasza
Wysokość. Poza tym krzaki trochę zasłaniają.  Odpowiedział w końcu
Królewski Sztućcmistrz wyglądając po raz kolejny przez okno sali. Rozpościerał
się z niego wspaniały widok na zielone wzgórza otaczające Gród. Daleko na
horyzoncie widać było kontury odwiecznych Siedmiu Gór, a nieco bliżej skrzyła
się srebrzyście wstęga jednej z potężnych Siedmiu Rzek wyznaczających limes
królestwa.
Urzędnik nie miał jednak teraz ani czasu ani nastroju, aby podziwiać ten
bajkowy, skądinąd, landszaft. Jego wzrok skierowany był znacznie bliżej.
Sztuczny pagórek, na którym usadowione było miasto i zamek królewski,
niebieską szarfą otaczała fosa. Zwana w Grodzie po prostu Fosą, była powodem
do dumy dla wszystkich mieszkańców maleńkiego królestwa. Zasilany
z podziemnych źródeł akwen słynął ze swoich kryształowo czystych wód, toteż
w upalne dni jego zewnętrzne brzegi z reguły oblegane były przez spragnionych
chłodnej kąpieli ludzi. Nie dziwota, że w lecie całe życie miasta przenosiło się
poza jego mury tak, aby jak najbardziej skorzystać z dobrodziejstw czystej,
bieżącej wody.
Dzisiaj jednak, mimo że czerwiec był wyjątkowo i nieznośnie upalny, na
brzegach nie było nikogo. Jedyną oznakę życia w zamarłym od upału powietrzu
stanowiły ruszające się rytmicznie krzaki niedaleko mostu przy Wacianej Bramie.
 Już od dwóch godzin siedzi w tych pierdolonych jałowcach!  Wykrzyknął
zniecierpliwiony król.  Co to ma, kurwa, znaczyć?!  Zerwał się ze swojego
drewnianego, ale dla porządku pociągniętego złotą farbą, tronu i podbiegł do
okna, jak kwoka wpychając się obok Sztućcmistrza. Dokładnie w tej chwili krzaki rozsunęły się i na brzeg Fosy wyszedł smok.
Nie był duży, nie posiadał wielkich błoniastych skrzydeł ani ognistego
oddechu. W zasadzie, jak na smoka, był raczej mało imponujący*. Miał około
160 cm wzrostu, pionową postawę ciała oraz wydatny brzuch i łuski na głowie
powycierane do tego stopnia, że odbijało się w nich słońce. Gdyby nie wlokący

*

No dobra, był zwyczajnie plugawy.
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się po ziemi ogon, gadzi pysk i szczątkowe, pogniecione skrzydła, można by
pomyśleć, że ma się przed sobą sympatycznego mnicha z legendy o Robin
Hoodzie.
Mimo swego poczciwego wyglądu, stwór wzbudzał potworny lęk wśród
miejscowej populacji. Został bowiem wyposażony przez Naturę w tajną broń.
A właściwie w dwie tajne bronie*. Oto bowiem, spod okrągłego brzucha gada
wystawały dwa największe chuje, jakie kiedykolwiek widziało to lub jakiekolwiek
inne uniwersum. Twarde i lśniące jak mahoniowe nogi od stołu, oplecione
grubymi jak pytony węzłami żył, zakończone czerwonymi czapami
o ponadczasowym kształcie niemieckich hełmów. Mityczne archetypy kutasa,
przygotowane do działania zawsze i o każdej porze, zupełnie jak radziecki
pionier. Nawet w rzadkich przypadkach, gdy jeden z chujów zasypiał, drugi
zawsze czujnie sterczał do góry, zwarty i gotowy do akcji. Z tego też powodu,
smok zawsze czuł chuć. Była to podobna siła, która jego większych,
potężniejszych i bardziej królewskich kuzynów zmuszała do hurtowego pożerania
dziewic, szlachetnych rycerzy, a czasem, bo legendy też muszą skądś się brać,
odpowiednio spreparowanego gospodarczego inwentarza. Taki bajkowy
imperatyw, potężny i nie do powstrzymania, jak rozwolnienie po kefirze
i ogórkach kiszonych.
Myśli smoka o dwóch chujach orbitowały ciągle wokół jednego tematu: w co
by tu teraz wsadzić przynajmniej jednego kutasa. Nie był przy tym tak wybredny
jak jego krewni: dziewice  jak najbardziej (choć Bóg mu świadkiem, że smok
zdołał już zapomnieć, kiedy ostatnio dorwał jakąś dziewicę), szlachetni rycerze
 proszę bardzo (opracował nawet innowacyjną technikę szybkiego uwalniania
ich tyłków z metalowych gaci), ale także prości kmiecie, dziewki dworskie,
okoliczne owce, dynie, a nawet, kilka dni temu, utopiona świnia, która wzdęta
zataczała powolne kółka na powierzchni Fosy. Generalnie jego zasadą było:
przejebać wszystko, co się rusza, co się kiedyś ruszało, lub po prostu to, co się
do przejebania nadaje**.
Również teraz, z obiema fujarami postawionymi na baczność, smok dawał
wyraz swojej niesamowitej jurności. Dwie łapy, każda zaciśnięta na innym chuju,
poruszały się szybko, wykonując rytmicznie posuwisto-zwrotne ruchy. Dwa
napletki metrowych kutasów wybijały dziki rytm jak obłędne, mlaszczące kastaniety.
Dwa wielkie jaja przystrajające monstrualny instrument gada i przypominające
reklamówkę z arbuzami, bujały się jak bokserski worek treningowy. Nierównym
krokiem, napędzanym odśrodkowymi ruchami własnych jąder, smok powoli
zbliżał się do brzegu Fosy.
 Jest, skurwysyn jebany jeden.  Mruknął król, który w obliczu zaistniałych
faktów zupełnie zapomniał już, co to znaczy godność i majestat.  Pewnie

*
Z kronikarskiej uczciwości wspomnieć należy, że określenie "tajne" niezupełnie oddaje prawdę
i jest użyte w tym kontekście jedynie jako figura retoryczna.
**
Stara zasada znana jako "słonina w kaloryfer". Pod wieloma względami smok przypominał
przeciętnego nastolatka.
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znowu spuści się do Fosy. Woda jest już gęsta od jego spermy, a on ciągle wali
te swoje konie!  Dokończył rozpaczliwym tonem Ćwok XV. Rzeczywiście, woda
nie była już tak przejrzysta i krystaliczna jak kiedyś. W jej toni unosiły się długie
pasma lepkiej zawiesiny koloru słodzonego mleka w tubce, a ponad nią unosił
się wyraźny zapach nabiału.
Jakby słysząc króla, smok zatrzymał się, naprężył ogon, jego lędźwia
zafalowały, a z obu chujów jednocześnie trysnął do wody szeroki i wartki potok
spermy. Oczy zaszły mu na moment mgłą, a z gardła wyrwał się przeciągły ryk.
Sperma cały czas się lała*. Wreszcie strumień nasienia zawęził się i zredukował
do kilku ostatnich, błyszczących w słońcu kropli. Wyraźnie już rozluźniony smok
padł na wznak na trawę i leżąc na grzbiecie naprzeciwko okien sypialni córki
króla, począł leniwie czochrać się po jajach. Jeden z jego kutasów już zaczynał
pulsować od nowa…
Król szybkim ruchem odwrócił się od okna.
 Sztab Kryzysowy do Tymczasowej Sali Rady  warknął do zebranego
kontyngentu urzędasów i biurw różnego autoramentu, po czym zdecydowanym
ruchem zawinąwszy płaszcz, wyszedł. Stadko łysawych (ale za to brodatych)
wielmożów podążyło szybko za nim.
Tymczasowość Tymczasowej Sali Rady wynikała z tego, że w chwilach, gdy
nie zbierał się w niej Sztab Kryzysowy Królestwa, służyła jako szatnia
sprzątaczek. Jej nie do końca określony status wynikał z prostego faktu, że była
jednym z niewielu większych pomieszczeń w zamku, których okna nie
wychodziły na Fosę, tylko na maleńkie i mroczne, osrane przez gołębie,
wewnętrzne podwórko królewskiej siedziby**. Drugim powodem była wyraźna
deklaracja sprzątaczek, że jeśli zostanie im zabrana ich tradycyjna przebieralnia,
to wezmą swoje narzędzia pracy i odejdą, a wtedy "zostanie Wam, Wasza
Wysokość, kurwa, już chiba tylko ten pierdolony maszkaron jebaka, coby Wam,
Jaśnie Panie, chatę chujami swemi omiatał***..." .
Król zaczekał aż ostatni doradcy wejdą do pomieszczenia, po czym
zatrzasnął drzwi z taką siłą, że aż przewrócił stojącego w kącie mopa.
 Raport!  Wystękał, schylając się po leżące urządzenie do konserwacji
powierzchni płaskich i ustawiając je dokładnie tak jak stało zanim upadło.
Sprzątaczki to drażliwa nacja, a on mógł sobie pozwolić tylko na jeden kryzys
państwowy na raz.
 3 tydzień "Sytuacji Ze Smokiem"  zaczął Królewski Statystyk.  Handel

*
Jeden z czołowych matematyków Grodu (życzący sobie zachować anonimowość), na podstawie
własnych doświadczeń, a także relacji innych poszkodowanych obliczył, że w momencie ejakulacji,
z jednego smoczego chuja tryska około 13 litrów spermy, pod ciśnieniem potrafiącym wystrzeliwać ludzi
o wąskich dupach na całkiem spore odległości.
**
Odgłosy orgazmicznych paroksyzmów smoka nie pozwalały się skupić obradującym, tym
bardziej, że smok szczytował w regularnych 15 minutowych odstępach, co w pewnym sensie nawet
ułatwiało mieszkańcom Grodu życie, bo przynajmniej zawsze wiedzieli, która jest godzina.
***
To były bardzo wulgarne, ale i pewne siebie sprzątaczki.
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praktycznie zamarł od czasu straszliwego losu, jaki spotkał karawanę z południa.
Król skrzywił się na samo wspomnienie rozmowy z jednym z kupców
z sąsiedniego królestwa. Biedak leżał na brzuchu i pomiędzy okrzykami bólu,
gdy medyk zszywał mu rozerwany odbyt, zapowiedział, że do czasu rozwiązania
gadziego problemu odwoła wszystkie karawany, jakie miały zmierzać do Grodu.
Poinformował też, że porozumiał się już z kupcami z innych miast, tak aby
uniknęli oni niebezpieczeństwa przeruchania. Na koniec przedstawił rachunek za
straty materialne i moralne, jakich doznał. Biorąc pod uwagę ilość zer, kupiec
chciał zrobić na swoim wypadku interes życia, dlatego król nie był specjalnie
zmartwiony, gdy zbrojny orszak z jakim wracał do domu, został napadnięty,
a sam kupiec, kolejny raz nadziany na jeden z ogromnych chujów smoka jak
szaszłyk, wrzeszcząc i wierzgając zniknął w lesie. Był wtedy widziany po raz
ostatni…
 W mieście zaczyna brakować pożywienia, nikt nie pracuje na polach a cała
okoliczna ludność w obawie przed smokiem skryła się za murami, pogłębiając
i tak już wielkie aprowizacyjne kłopoty Grodu  kontynuował Statystyk.
 Do tego nasza Fosa splugawiona,  przerwał mu jeden z kapłanów  nasz
święty symbol…
 Nie musisz mi tego przypominać.  Warknął Ćwok, wyszarpując sobie
garść włosów z czupryny.  Sam wiem najlepiej, jak bardzo jest z nią źle.
Król, pierwszy członek Towarzystwa Pływackiego, uważał zbezczeszczenie
Fosy za sprawę osobistą. Jako doskonały pływak, niegdysiejszy Amatorski
Mistrz Królestwa na 250 m krytą żabką, dość często korzystał z jej kryształowych
wód. Dzisiaj widok zaspermionych odmętów napełniał go odrazą i złością. Już
choćby ten fakt nakazywał podjęcie bardziej drastycznych, ale i skuteczniejszych
kroków.
 Panowie,  zaczął stanowczym tonem  za dużo słów, za mało działań.
Oto nadeszła pora czynów. Chyba już się przekonaliśmy, że smok z własnej woli
nie odejdzie, a ciskanie w niego różnymi przedmiotami z murów po prostu nie
skutkuje.
 Nasze strzały się go nie imają  dodał Kanclerz.  Za twardą ma skórę
plugawiec. A wypchane dynamitem zwierzęta, jakie mu podsuwaliśmy po prostu
wali od przodu…
 Tak, dziękuję.  Kontynuował władca.  Trudne czasy wymagają trudnych
rozwiązań. Nie mamy własnej armii, jaką moglibyśmy wysłać przeciwko bestii,
dlatego musimy poprosić o pomoc z zewnątrz. Nakazuję rozesłanie listów
z prośbą do jakiegoś dzielnego rycerza o przyjście nam z pomocą.
 Panie, ile konkretnie chcesz tych listów wysłać?  Zapytał cicho Główny
Skryba, wiedząc, że przygotowanie całej korespondencji spadnie na jego barki.
 Dwa miliony, jeśli będzie trzeba!  Zawołał energicznie Ćwok, zagłuszając
częściowo głuchy odgłos upadku.  W kraje bliskie i dalekie…
 W kraje bliskie-i-dalekie. Hen za góry-lasy-rzekę…  powtórzył ledwo
słyszalny głos zza tłumu urzędników cucących pisarza i pomagających mu wstać
z podłogi.
 Co Ty tu robisz?  Spytał groźnie król, sięgając pomiędzy swoich
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doradców i za ucho wyławiając spomiędzy nich wierzgającego błazna,
trzymającego w ręku pióro i kawałek pergaminu  Nie jesteś członkiem Rady ani
Sztabu Kryzysowego!
 Panie, miejże litość!  Załkała chuda, ubrana w zielono-czerwony strój
postać. Dzwonki na jej czapce dźwięczały w takt rozpaczliwych prób wykręcenia
się z żelaznych obcęgów królewskiej dłoni.  To historyczny moment! Gdy cała
ta historia się skończy, ludzie będą domagać się pieśni. Ja po prostu chcę być
na miejscu, żeby móc porobić notatki i potem jak najwierniej wszystko opisać!
 Jesteś tu po to żeby mnie rozweselać, a ostatnio tylko mnie wkurwiasz! 
Ryknął Ćwok i szarpnął mocniej ucho błazna.  Wypierdalaj stąd, ale już! 
Zawołał, otwierając drzwi i odsłaniając zaskoczoną pokojówkę klęczącą na
podłodze, z uchem przy szklance przytkniętej do ściany powietrza w miejscu,
gdzie jeszcze przed chwilą było drewno. Władca popatrzył na nią bez słowa,
kopniakiem wystawił błazna na korytarz i z hukiem zamknął za sobą drzwi.
Mop ponownie upadł.
Król był bliski płaczu. Czuł, że sprawy wymykają mu się z rąk. Tak naprawdę
nigdy nie chciał rządzić. Jego pasją był sport. We wspomnieniach widział
półnagich, spoconych, muskularnych mężczyzn siłujących się ze sobą
w ekscytujących zmaganiach. Uwielbiał to uczucie rozprężającego braterstwa
pod prysznicem po męczącym treningu i tą twardą męską przyjaźń w szatni.
Jednak pech sprawił, że urodził się w królewskiej rodzinie i gdy nadszedł jego
moment, musiał postawić dobro państwowe nad prywatne, porzucić marzenia
o karierze sportowej i nałożyć koronę. Od tego czasu sprawy jakoś same się
układały i po jakimś okresie zaczął nawet wyobrażać sobie, że faktycznie jednak
lubi rządzić, i że krew jego wielkich przodków daje o sobie znać.
Jednak obecny kryzys mocno naruszył fundamenty jego dobrego
samopoczucia. Zbyt wiele decyzji musiało być podjętych, a każda z nich, jeśli
błędna, ważyć mogła o wiele więcej niż był on w stanie unieść. Tak, jak
w pierwszych dniach bytności smoka na jego ziemiach, gdy zakazał
odwoływania młodzieżowych zawodów w podchodach. W wyniku nieprzemyślanej decyzji, przez zlekceważenie zagrożenia ze strony niegroźnego
z pozoru stwora, w ciągu jednej nocy całe pokolenie zostało nieodwracalnie,
psychicznie i fizycznie, skrzywione.
 Panie  cichy głos Kanclerza wyrwał króla ze smutnej zadumy.  Jak
zapłacimy za pomoc? Skarb mamy pusty, handel nie istnieje, nie mamy nic, co
moglibyśmy dać w zamian za ratunek. Jesteśmy biednym państwem.
Król zapatrzył się w pustkę i wypowiedział myśl, która na zawsze już przeszła
do historii królestwa, a jego następcy i koledzy po fachu, zaśmiewając się do łez,
uczyli się na niej, że podejmowanie decyzji pod wpływem patosu chwili nigdy do
niczego dobrego nie prowadzi.
 Bogactwem naszego kraju zawsze była ziemia i jej mieszkańcy. 
Powiedział Ćwok XV cichym, ale pewnym głosem.  Przeto temu, który pokona
tego smoka, ofiaruję połowę królestwa i rękę mojej jedynej córki.  Uniósł rękę,
aby uciszyć rodzące się głosy sprzeciwu.  Tak ma być zapisane i słowa nie
zmienię. Skoro los wystawia mnie na największą próbę, rzucę przeciw niemu
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wszystko, co mam najdroższego. Nie widzę zwycięskiego dla mnie wyjścia z tej
sytuacji, a skoro tak, to pocóż myśleć o jutrze, skoro każdy dzień dzisiejszy jest
już stracony?  Dokończył niejasno król.
Drzwi do pomieszczenia otworzyły się nagle, odsłaniając stłoczonym przed
nim sługom swojego władcę stojącego na przewróconym wiadrze, z płaszczem
przerzuconym przez lewe ramię, z prawą ręką skierowaną ku niebu. Tłumek
doradców, mrugając nerwowo oczami wpatrywał się w niego z niedowierzaniem
i pełnym szacunku niepokojem, tak jak patrzy się na osobę próbującą żonglować
5 włączonymi piłami mechanicznymi naraz.
Do szatni wkroczyła otyła sprzątaczka w chustce na głowie.
 A co to za cyrki Jaśniepanowie tu urządzają?  Zawołała. Rogi chustki
opadały na jej czoło jak czułki ślimaka w depresji.  A już, hola mi stąd!
I oddajcie to wiadro Wasza Wysokość, to nie podest ani inna zabawka. Chcecie
przemawiać, to idźcie sobie na Wasz balkon. Jak mi się chce kupę, to ja się Wam
do wychodka nie pcham… Skaranie boskie z tymi ludźmi. Polityka i polityka.
A to, że podłogi na całym piętrze trza pomyć to już niby ważne nie jest? No już!
 Niepowstrzymaną skrzeczącą falą kobieta popędzała wycofujących się
chyłkiem z pomieszczenia możnowładców. Mieli miny jak czwartoklasiści
przyłapani na papierosie w szkolnej ubikacji. Nastrój wielkiego wydarzenia prysł.
A gdy wszystko się uspokoiło, nic już nie zakłócało dobiegającego gdzieś zza
kratki wentylacyjnej cichego skrobania pióra przesuwającego się po pergaminie
i stłumionego odgłosu dzwoneczków.

***

Następny tydzień, już tradycyjnie, upłynął pod znakiem straszliwego upału
i smoczych ekscesów.
Uzbrojona ekspedycja mająca na celu zebranie z pól cebuli i innych warzyw,
została w brutalny sposób rozpędzona. Na widok zbliżającego się truchtem
smoka i jego dwóch sterczących lanc, niewyszkolone, zwerbowane naprędce
pospolite ruszenie złamało szyki i rzuciło się do panicznej ucieczki przez zagony,
zostawiając swoich towarzyszy na kolanach, wypiętych podczas zbierania
ogórków*.

*
Miejski szpital długo w noc rozbrzmiewał potem krzykami nieszczęśników szytych na żywca,
którzy i tak mogli się uważać za szczęśliwców, że w ogóle dotarli do bram Grodu. Głosy ich co bardziej
pechowych kolegów co chwilę dobiegały zza murów, przerażającą onomatopeją znacząc chwile,
w których niewyżyty smok dekonspirował kolejne leśne kryjówki…
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Widmo głodu zajrzało w oczy mieszkańcom miasta. Jednoosobowe
oblężenie w postaci smoka o dwóch chujach odnosiło dewastujący morale
i poziom witamin skutek. Trawniki, klomby i przydomowe ogrody zamienione
zostały w grządki obsadzone ściśle warzywami. Była to jednak kropla w morzu
potrzeb, dlatego też co rusz wybuchały mniejsze i większe walki pomiędzy
zgłodniałymi amatorami włoszczyzny a jej stróżami, zdecydowanymi bronić
swoich rabatek do ostatniej kropli krwi*.
Dyscyplina w Grodzie zaczęła się załamywać a sytuacja stawała się coraz
bardziej dramatyczna, gdy dokładnie ósmego dnia od rozesłania gołębiej
korespondencji z prośbą o pomoc i dokładnie w tydzień po śmierci Głównego
Skryby, pod murami pojawił się rycerz.
Szybko otwarto bramę i wpuszczono go do środka. W mieście zapanowała
euforia. Już sam fakt, że bohater dotarł do Grodu nietknięty i nie napotkawszy po
drodze smoka uznano za szczęśliwy omen. Do tego, jakże wspaniale się
prezentował w swojej czarnej, wykończonej złotymi elementami zbroi! Spod
otwartej przyłbicy przyozdobionego pysznymi piórami hełmu, na wiwatujących
mieszkańców spoglądały stalowe oczy, emanujące siłą, pewnością siebie
i pełnym zagadkowej determinacji skupieniem. Potężny koń bojowy, dwukrotnie
przewyższający rozmiarami miejscowe szkapy, przystrojony w czarny czaprak ze
złotymi orłami dumnie kroczył prosto ku dworowi Ćwoka XV.
Spiżowe bramy zamku zamknęły się z trzaskiem, tłumiąc nieco hałas
wydobywający się z tysiąca szczęśliwych gardeł. Król już czekał na schodach,
aby godnie powitać szlachetnego gościa. Rumak zbliżył się do niego i zatrzymał
parskając cicho.
 Szlachetny Panie, Opatrzność nam Was zsyła. Nie mogliście przybyć
w bardziej odpowiedniej chwili. Pozwólcie, że…  zaczął drżącym głosem
władca.
Potężna czarna sylwetka zwaliła się sztywno z konia prosto w pył dziedzińca.
 ?  Powiedział król, a jego słudzy ruszyli biegiem do leżącej w opadającym
tumanie kurzu postaci.
 Kurwa, pomóżcie mi to ściągnąć!  Cicho zawołał zmęczony głos
wydobywający się spomiędzy płyt pancerza.  Wody!  Dodał po namyśle.
Słudzy, z trudem posadziwszy rycerza, zajęli się odpinaniem poszczególnych
elementów zbroi. Bohater z bukłakiem wody przy ustach gulgotał jak zlew.
Krople ściekające z jego ust przy kontakcie ze stalowymi fragmentami
uzbrojenia zamieniały się w małe obłoczki pary.
 Ożesz kurwa, ja pierdolę. Z punktu widzenia marketingu, czarna zbroja to
był strzał w dziesiątkę,  rzucił konwersacyjnym tonem w stronę króla  ale
w tej temperaturze trzeba by być cholernym golemem, żeby się w niej żywcem
nie upiec. Powinni o tym ostrzegać przed zakupem. Tam w środku było z 50
stopni!

*

W miarę możliwości cudzej.

11

 Widzę Panie, że mieliście ciężką podróż. Jestem król Ćwok XV, władca
Grodu a także Strasznej Wiochy, Brązowej Dziury, Kaczych Dołów oraz ziem
przyległych*.  Zaczął ponownie, skonfundowany nieco, Ćwok.  Zaraz każę
przygotować komnatę i kąpiel. A tak przy okazji  jak mamy się do ciebie
zwracać?
 Najmocniej przepraszam za to nieco niefortunne wejście Jaśnie Panie. 
Bohater zerwał się na nogi i skłonił się nisko, głównie po to, aby ukryć
zażenowanie.  Nazywam się Badluck. Sir Badluck. Błędny rycerz bez kraju
i ziemi. Z różnych przyczyn…
 Zatem witaj w Grodzie Sir Badlucku,  król odzyskał rezon  i pozwól, że
już teraz oddamy cześć naszemu przyszłemu wybawcy.  Ukłonił się
z szacunkiem.
"Wybawcy?"  Zapytał w myślach Badluck, ale nie odezwał się słowem. Nie
często spotykał się z takim przyjęciem w miejscach, które odwiedzał**, więc
postanowił cieszyć się chwilą. Na pytania przyjdzie czas potem.

***

Kilka godzin później, pod murami zamku tłum nadal świętował. A jako, że
każdy powód jest dobry, aby pozwolić sobie na chwilkę nieodpowiedzialności,
w ruch poszły ostatnie beczki i butelki wina, schowane głęboko w obawie przed
czasami, gdy smok zanieczyści Fosę do tego stopnia, że woda z niej nie będzie
się nadawała do picia nawet po przesączeniu przez chusteczkę. Ulice zaroiły się
zataczającymi się, półnagimi postaciami. Co odważniejsi lub co bardziej pijani,
co często jest tożsame, wspięli się na mury i wyzywająco wypinali gołe tyłki
w kierunku smoka, który sfrustrowany tym przedstawieniem, gorączkowo
podskakiwał masturbując się przy tym nerwowo i gniewnie rycząc.
Sir Badluck, nieco zbity z tropu całym zamieszaniem, którego centrum bądź
co bądź stanowił, zszedł do Wielkiego Holu. Na środku sali stał wielki stół suto
zastawiony mięsiwem, drobiem i rybami. W zakurzonych butlach czekało
najlepsze wino z królewskich piwnic. Władca nie pożałował niczego, aby godnie
podjąć znamienitego gościa. Pomimo panującego w mieście głodu wydobył
resztki ze swoich zapasów, przekonany, że jutro i tak problemy jego królestwa
się skończą.
Rycerz zstąpił po schodach i natychmiast poprowadzony został do

*
Wszystkiego jakieś 50 km2. Głównie piaski, ziemie 3 i 4 klasy oraz lasy. Do podstawowych
bogactw naturalnych krainy zaliczyć można drewno, cebulę i krety.
**
Nigdy.
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honorowego miejsca przy stole. Usiadł i rozejrzał się. Po jego prawicy zasiadł
sam król z małżonką, potężnie zbudowaną kobietą o włochatych
przedramionach przypominających wielkością polana* jakie, pomimo upału,
płonęły w kominku w rogu Holu**. Królowa uśmiechnęła się do gościa. Ten
szybko odwrócił wzrok.
Po jego lewej ręce siedziała córka króla. Dziewczyna miała może 17 lat, ale
już zdradzała silną budowę, niewątpliwie odziedziczoną po matce. Jej szerokie
bary przykrywała półprzezroczysta, błękitna suknia. Mimo to posiadała całkiem
interesującą twarz, która w odpowiednich warunkach mogła się nawet
podobać***. Jej dodatkowym atutem były wspaniałe złote włosy, zaplecione
w dwa warkocze, oplecione wokół głowy w kształt płaskiego koka****.
Wpatrywała się Badlucka jak w obraz.
Rycerz zatrzymał na niej swój wzrok. Spłoniła się i odwróciła szybko.
"Nie wiem o co w tym wszystkim chodzi, ale póki co nawet mi się podoba"
uśmiechnął się do siebie i szybkim spojrzeniem obrzucił resztę sali. Pozostałe
miejsca zajmowali co ważniejsi dostojnicy i urzędnicy. Większość z nich, jak na
prawdziwych funkcjonariuszy państwowych przystało, zdawała się być bardziej
zaabsorbowana stołem niż osobnikiem mogącym zadecydować o być lub nie
być ich królestwa. Wychodzili ze słusznego poniekąd rozumowania, że w obliczu
niejasnej przyszłości należy cenić rzeczy pewne, takie jak na przykład brzuch
wypełniony porządną kolacją*****. Do tego na koszt państwa, czyli za darmo.
 Szanowni Państwo.  Król powstał i podniósł wypełniony czerwonym
winem kryształowy puchar.  Zebraliśmy się tutaj, aby godnie powitać naszego
wspaniałego gościa  tu skłonił się w stronę Sir Badlucka  i podziękować mu
za tak szybką odpowiedź na nasze rozpaczliwe wołanie.
Grymas niezrozumienia przebiegł po obliczu rycerza.
 Dzisiejsze czasy nie skłaniają do radości.  Kontynuował Ćwok XV. 
Zaiste. Tym chętniej witamy możliwość zapomnienia na moment o naszych
problemach. Proponuję, ba, rozkazuję nawet, aby nie wspominać o nich tej nocy.
Na to przyjdzie czas jutro. A każdego, kto złamie królewski rozkaz  osobiście
zdefenestruję wprost do Fosy.  Dokończył i zamilkł uświadomiwszy sobie
niefortunność żartu.
Roześmiał się tylko Sir Badluck, ale jego głos, samotny w Wielkim Holu,
szybko umilkł. Reszta zabranych milczała wpatrując się w swoje talerze.

*
Król wziął swoją żonę z ludu  z rodziny, w której kobiety od wieków ciężko pracowały przy
budowie mostów, wyrębie lasów i ciąganiu pługów. Równouprawnienie na ziemiach wokół Grodu to nie
był tylko pusty frazes.
**
Konwencja uczt królewskich obowiązuje nawet w sytuacjach niesprzyjających meteorologicznie.
***
Poza tym miała wspaniały charakter i bogatego ojca. A dwa z trzech to nie jest zły wynik…
**** No wiecie, fryzura a'la Julia Tymoszenko.
***** Większość z nich nie jadła nic ciepłego co najmniej od wczoraj  według ogólnie przyjmowanych
w świecie standardów rządowych, znamionowało to katastrofalną klęskę głodu w kraju.
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 Piję zdrowie naszego wspaniałego gościa!  Przerwał krepującą ciszę król,
starając się zamazać popełnioną gafę.  Po raz pierwszy od długiego czasu
cieszę się na nadchodzący dzień!
Wychylił kielich do dna i cisnął go do kominka. Grad naczyń posypał się jego
śladem. Towarzystwo zabrało się raźno do jedzenia. Wkrótce gwar wesołych
rozmów wypełniał już salę po sam sufit i wyciekał przez okna, mieszając się
z odgłosami bachanaliów toczących się na ulicach, kompletnie zagłuszając
porykiwania smoka, sfrustrowanego odbywającą się dla niego na miejskich
murach paradą nagich męskich i żeńskich dup. Tej nocy miało upłynąć morze
gadziej spermy…
W okolicach północy, gdy impreza na zamku przerodziła się już w zajęcia
w mniejszych lub większych podgrupach, król podszedł do Badlucka
bajerującego z niezgorszym skutkiem jedną z dam dworu.
 Spadaj.  Nakazał dziewczynie, po czym wziął rycerza pod ramię
i poprowadził go, wciąż oglądającego się za siebie, w stronę kilkuosobowej
grupki najważniejszych urzędników, którzy wraz ze swymi żonami stali pod
jednym ze strzelistych okien. Rześkie nocne powietrze wdzierało się do środka.
 Poleciłem, aby nie poruszać naszych problemów tej nocy,  zaczął Ćwok
 i mam zamiar wytrwać w tym postanowieniu. Dlatego w zamian za to, prosimy
cię, drogi Badlucku  chyba mogę ci mówić per "ty", prawda? W końcu od jutra
najpewniej będziemy już rodziną  abyś opowiedział nam historię kilku swoich
najwspanialszych wyczynów. Zebrane tu damy po prostu umierają z ciekawości,
a i my chętnie posłuchamy o ohydnych mitycznych potworach, które ubiłeś oraz
o bajecznych skarbach, które im wykradłeś. No, już. Damy proszą  zakończył
król przy wtórze błagalnych głosów zebranych kobiet zawodzących "szlachetny
Sir Badluuuckuu, prosimyyy…".
Szlachetny Sir Badluck przez ułamek sekundy rozważał czy nie wyskoczyć
przez okno, ale szybko odzyskał bezczelną pewność siebie, którą zyskał sobie
sławę w wielu królestwach*.
 Wielmożni Państwo. O czynach swych rozprawiać nie będę, bo nie leżyw
mojej naturze przechwalanie się  zaczął sprytnie.  Zresztą, było ich
tak wiele i były tak wielkie, że nocy by nie starczyło**.
A tymczasem sił na jutrzejszy dzień mi trzeba, przeto udam się już na spoczynek,

*
Badluck był nowoczesnym, oczytanym typem bohatera, wierzącym, że w ostatecznym rachunku
odpowiedni wygląd, pewność siebie i silny uścisk ręki zapewnią mu lepszy PR i bardziej dostatni byt niż
ubijanie bestii, które nie dość, że było kłopotliwe, to jeszcze najczęściej było zajęciem niebezpiecznym
i do tego piekielnie brudnym.
**
Do największych rzeczywistych czynów Sir Badlucka zaliczyć można ubicie Wielkiego
Paskudnego Gza z Miodowej Górki, który nie dawał mu spać przez całe popołudnie, uciszenie Upiornej
Żaby Nowoleskiej, która nie dawała mu spać przez pół nocy, oraz okiełznanie Piekielnego Czerwonego
Buhaja z Posępnego Jaru (choć trzeba przyznać, że w tym czynie większą niż Badluck rolę odegrała
jałówka, którą jego ojciec kazał mu zaprowadzić do byka uwiązanego w kotlince za domem. Badluck od
dziecka miał bujną wyobraźnię.). Przed paroma dniami udało mu się także ustrzelić z kuszy gołębia,
który okazał się być pocztowym dopiero po zdjęciu go z ognia. Niestety, wiadomość, jaką przenosił
przywiązaną do nóżki była już nie do odczytania. Smakował jak kurczak.
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a o moich czynach chwalebnych przyjdzie jeszcze pora rozprawiać.  Badluck
był bardzo zadowolony z tego, jak wybrnął z kłopotliwej dla siebie sytuacji. 
Żegnajcie Zacni Panowie i Szlachetne Damy, dobranoc Wasza Wysokość,
słodkich snów Złotowłosa.  Po tych słowach odwrócił się i szybko wyszedł,
pozostawiając zgromadzonych pod wielkim wrażeniem swojej elokwencji i taktu.

***

Król Ćwok XV leżał spokojnie na swoim łożu i rozmyślał. "Może to i nie był taki
zły pomysł z tym wzywaniem na pomoc obcych rycerzy? Chyba dopisało nam
szczęście. Ten tu Sir Badluck sprawia wrażenie dzielnego i doświadczonego
wojownika. Powinien sobie poradzić ze smokiem. A i jego kultura i ogłada robią
na wszystkich bardzo dobre wrażenie. Będzie dobrym mężem dla mojej córki
i godnym dziedzicem połowy królestwa. Poza tym wygląda na bogatego
i możnego pana, a zastrzyk finansowy na pewno pchnąłby nasz zacofany kraj na
tory przyspieszonego rozwoju. Może jednak nie stracimy na tej decyzji."
Za oknem smok zaryczał głośniej niż zazwyczaj. "Co jest?  Pomyślał król. 
Coś mu się chyba rozregulowało. Za często ryczy. To niemożliwe żeby była już
4.15 rano. No nic. Tak czy inaczej, trzeba iść spać. Jutro ważny dzień."
Przyłożył głowę do poduszki i zasnął snem tak spokojnym, jak już od dawna mu
się nie zdarzyło.

***

Sir Badluck przewalał się na swoim łożu i liczył. Rachowanie owiec z reguły
pomagało mu zasnąć, ale tym razem zwierzęta plątały się bez ładu i mieszały
rachunki. Wreszcie, gdy po raz trzeci policzył sto trzydziestą czwartą owcę,
rycerz poddał się. "Kurwa, ale gorąco" stwierdził w myślach i ściągnął z siebie
piżamę. Lekka bryza z otwartego okna owiała jego włochatą mosznę. "No, tak
lepiej" stwierdził i puścił przeciągłego, głośno bulgoczącego bąka. Jego pierd
jeszcze artystycznie rezonował na pajęczych niciach w kącie sypialni, gdy nasz
bohater ponownie zagłębił się w rozważaniach.
"O co tutaj, kurwa, chodzi? Co ma się zdarzyć jutro? Nic nie rozumiem.
Wszyscy są bardzo mili. Zbyt mili. Czegoś po mnie oczekują, coś mi tu śmierdzi
bohaterowaniem. Trzeba będzie jutro z rańca dać dyla. Szkoda, bo miałem
nadzieję, że chociaż tydzień tutaj zabawię, a i ta dupa, dama dworu znaczy, ta
z imprezy, do zrobienia była jak nic. Trudno. Mam już parę lat i wiem, kiedy
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zbliżają się kłopoty. A kłopoty Badluck, to coś, czego bardzo nie lubisz, prawda?"
Nagły ryk z zewnątrz przerwał tok jego myśli.
 Co, do chuja?  Powiedział głośno rycerz i przyskoczył do okna. 
Nieprzenikniona ciemność spowijała ziemię. Ciszę przerywało teraz jedynie
ciche mlaskanie dobiegające gdzieś z dołu oraz odgłosy zamierającej na ulicach
miasta libacji.  Co tak mlaszcze, kurwa?  Zapytał na głos.  Pewnie krowa
albo inne bydlę coś żre pod moim oknem  sam sobie odpowiedział wracając
do łóżka.  Oj nie pośpisz ty Badluck tej nocy  zauważył przewidująco.  Na
następną
noc
znajdę
sobie
jakąś
przytulną
wioskę
z
dala
o tych pojebów i wtedy się wyśpię.  Stwierdził już o wiele mniej proroczo…
Z ręką na jądrach, leżąc na wznak z otwartymi oczami i bez przykrycia, Sir
Badluck witał najważniejszy, bo ostatni dzień swego życia. Miał w niego
wkroczyć niewyspany, ale przecież my i tak już się domyślamy, że nic by mu
z wyspania się nie przyszło…

***

Deski podłogi skrzypnęły cicho. Sir Badluck ubrany tylko w opończę, ze
swoją kolczugą w dłoniach, na palcach przekradał się przez korytarze zamku.
 Kurwa mać  zaklął desperacko.  Zgubiłem się. Jak nic się zgubiłem. 
Wszystkie nerwy rycerza napięte były jak postronki.  Zaraz mnie tu ktoś
nakryje. Kurwakurwakurwakurwa…
Po chwili zauważył znajome drzwi. Jeśli go pamięć nie myliła, prowadziły do
stajni, gdzie nocował jego rumak, wspaniała pamiątka zdobyta na nieistniejącym
półbogu, terroryzującym nieistniejące górzyste tereny, odległego nieistniejącego
królestwa*. Delikatnie nacisnął klamkę…
 Już na nogach Sir Badlucku?  Głos tuż przy uchu rycerza, sprawił, że ten
nieomal posrał się ze strachu. Król Ćwok okazał się być rannym ptaszkiem.  Co
prawda spałem jak dziecko, ale specjalnie wstałem wcześniej aby dopilnować
ostatnich przygotowań. Za nic nie chciałbym spędzić tego poranka w łóżku! 
Wykrzyknął i delikatnie popchnął bohatera w stronę stajni.
Jego rumak wyglądał wspaniale. Wyszczotkowany i umyty lśnił w porannym
słońcu. To było naprawdę piękne zwierzę. W tej chwili z jedną nogą podniesioną,
z lubością zanurzał łeb w żłobie, podczas gdy stajenny czyścił mu kopyto.

*
W rzeczywistości Sir Badluck (wtedy jeszcze zwany po prostu Luckiem, albo "Ej ty, wypierdalaj
stąd!") zdobył tego konia, a także miecz i szlachecką tożsamość, w nie do końca uczciwej grze w kości
z totalnie pijanym Paladynem, strażnikiem Kryształowej Świątyni, którą odwiedził realizując jedną ze
swoich największych pasji  zagraniczną turystykę. Lucek zachował na tyle przyzwoitości, żeby
zostawić rycerzowi zbroję (i tak nie pasowała), oraz na tyle roztropności, by uciec jak tylko Paladyn
zapadł w pijacką komę.
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Ale Sir Badluck myślał tylko o tym, że ta droga ucieczki jest zamknięta.
 No, mam nadzieję, że jesteś zadowolony z tego jak się zajęliśmy twoim
zwierzęciem. Jest w dobrych rękach.  Król klepnął rycerza po ramieniu.  Ale
rozumiem, że musiałeś tutaj przyjść. Sam też lubię osobiście doglądać swego
konia  dokończył dwuznacznie Ćwok.
 Mrumrumru  powiedział Badluck, oszołomiony niespodziewanym
rozwojem wypadków. To miało być takie proste! Hop na konia, opętańczy galop
do bramy i wreszcie wolność! Scenariusz przerabiany tyle razy, w tak wielu
wariantach, że bohater mógł go realizować instynktownie, skupiając się w tym
czasie na planowaniu dalszych posunięć.
 No, ale my tu gadu gadu, a śniadanie już pewnie gotowe  wesoło zagaił
król.  Twoją kolczugę damy do smarowania, bo strasznie skrzypi. Słychać było
w całym zamku jak spacerujesz po korytarzach.
Sir Badluck palnął się z całej siły w czoło.
 Nic się nie przejmuj  uspokoił go władca.  Nikogo nie obudziłeś.
Wszyscy czekaliśmy aż wstaniesz. Swoją żelazną koszulkę znajdziesz potem
koło reszty opancerzenia  dodał wyjmując mu kolczugę z rąk.
Na stojaku obok boksu konia rozwieszona była jego zbroja. Czarna stal lśniła
przepięknie. Chyba jedyny przedmiot, w którego posiadanie wszedł legalnie 
wykonana specjalnie na jego zamówienie, wyściełana od środka czerwonym
aksamitem. Wyglądała królewsko i tak też się w niej czuł. Obok zbroi leżał miecz
 również lśniący i ostry, jak chyba nigdy, odkąd znalazł się w posiadaniu
Badlucka.
 Mieliśmy trochę kłopotów żeby go odczyścić,  powiedział Ćwok widząc,
na co skierowany jest wzrok rycerza  ale chłopcy pracowali całą noc, no i udało
się jak widać. Trochę rdza zaczęła go łapać. Nie dbaliśmy za bardzo o swoje
narzędzie pracy, co?  Zapytał jowialnie król.
 To od krwi. Krew większości potworów jest żrąca.  Skłamał odruchowo
Badluck. Jego rozmówca pokiwał głową ze zrozumieniem.
 No dobra, mój ty zięciu in spe. Idziemy na śniadanie.  Król był tak
entuzjastycznie przyjacielski, że aż chciało mu się dać mordę.  Jeść będziemy
na murach. Upału jeszcze nie ma, a i widok stamtąd niezgorszy. Będziesz mógł
wygodnie zbadać topografię okolicy.
Nasz bohater otępiale pokiwał głową i bezwolnie pomaszerował za Ćwokiem.
Wszystko chuj. Wpadł w po uszy w jakieś niezidentyfikowane do końca gówno.
Z dotychczasowych rozmów wywnioskował tyle, że przyjdzie mu z czymś
walczyć. Ale z czym? To była najważniejsza niewiadoma w tym równaniu.
Z drugiej strony zresztą, czy to ważne z czym ma walczyć? I tak przegra. Miecza
używał tylko w przypadku, gdy wdepnął w gówno i nie chciał sobie upaprać
strzemion. Byle wieśniak uzbrojony w widły zdoła go pokonać. To już koniec.
Żegnaj Sir Badlucku. A może raczej po prostu  cześć Lucek. Miałeś ciekawe
życie. Nie za długie, to prawda, ale niemniej jednak ciekawe.
Pogrążony w ponurych myślach rycerz wkroczył na blanki. Przywitała go
królewska małżonka z córką. Słudzy zastygli w ukłonie.
 Siadhajcie Panie  rzekła Złotowłosa dyskretnie zachęcana przez matkę.
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Badluck usiadł. Mechanicznym ruchem wziął bułkę i zaczął szukać masła.
Nagle poczuł jak jakieś palce delikatnie wyjmują mu z ręki pieczywo.
 Szlachetny Panie, nie moghę pozwolić ażebyś sam sobie przyghotowywał
posiłek.  Księżniczka wyraźnie coraz lepiej czuła się w roli gospodyni, jednak
jej wyuczony szlachecki akcent nadal brzmiał tak samo sztucznie jak zawsze.
Podała bułkę słudze. Pół sekundy później na talerzyku rycerza pojawiła się
bułeczka posmarowana najrówniejszą warstwą masła, jaką kiedykolwiek widział.
Wziął ją w do ręki i machinalnie, bez korzystania z mózgu, zaczął oglądać pod
światło.
Złotowłosa wyraźnie zbita z tropu, z błaganiem w oczach spojrzała na matkę.
 A dobrzeście spali, Szlachetny Panie?  W głosie królowej wyraźnie można
było rozpoznać chłopski akcent.
 W ogóle nie spałem  znużonym głosem zwierzył się bułce Sir Badluck. 
Było strasznie gorąco, a na dodatek coś mi ryczało pod oknem całą noc.
 To właśnie ten smok  powiedział smutnym głosem król.  No, ale to były
jego ostatnie nocne harce  dodał znacznie weselej.  Bo oto dzisiaj z Twojej
ręki spotka go sromotny koniec!
"Smok" pomyślał rycerz. Oczywiście, że smok. Można się było tego
spodziewać. Nie hydra, nie jednorożec, nawet nie bazyliszek. Smok. Smok to był
gruby kaliber. Najgrubszy. Mało kto polował na smoki w pojedynkę, jeszcze
mniejszy odsetek śmiałków przeżywał to polowanie. Jednak ci, którzy przeżyli
mieli zapewnione miejsce w panteonie największych bohaterów świata. Mieli
wszystko. Wspaniałe zamki, mnóstwo ziemi i każdą kobietę, jaką zapragnęli.
A niekiedy nawet wszystkie ręce i nogi na swoich miejscach… Zyskowna, ale
piekielnie niebezpieczna robota. Nic więc dziwnego, że smokobójstwo nie było
zajęciem popularnym. Co prawda każdy znał kogoś, kto zna kogoś, kto słyszał…
i tak dalej, ale smokobójcy z krwi i kości byli tak rzadcy jak dziewica na maturze.
Zdecydowanie więcej ich było na pomnikach i w legendach, niż pomiędzy
żywymi. Wszystko wskazywało na to, że za parę godzin Sir Badluck dołączy do
panteonu martwych bohaterów.
Śniadanie minęło szybko i w milczeniu, przerywanym jedynie zwyczajowymi
odgłosami ludzi szlachetnej krwi jedzących posiłek*. Rodzina królewska, widząc
głębokie zamyślenie Badlucka i interpretując je jako skupienie przed walką, nie
starała się na siłę podtrzymywać rozmowy.
Po śniadaniu jednak, Ćwok XV zwrócił się do swego przyszłego, jak mniemał,
wybawcy:
 Zapewne palisz się, aby dokładnie obejrzeć pole bitwy i zawczasu
naszykować odpowiednią strategię najszybszego pokonania smoka. 
Powiedział i nie czekając na odpowiedź powiódł Sir Badlucka na zamkową
wieżę, z której faktycznie rozciągał się wspaniały widok na okoliczne, obsiane
cebulą tereny.

*
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Bekanie, chrząkanie i mlaskanie.

Badluck, który podczas śniadania wlał w siebie kilka kielichów wina, tępym
wzrokiem gapił się na ziemię pod sobą. Król nie przestawał gadać.
 W zasadzie ma on swoją jaskinię,  rzekł władca  ale najczęściej
można go spotkać na błoniach wokół Grodu. Przypuszczam, że Ty również
wolisz podjąć walkę tutaj, na otwartym terenie, a nie w zimnej i ciemnej
pieczarze.
Bohater wzruszył ramionami. Jego nakręcony alkoholem umysł, działając
bez udziału woli swego odrętwiałego właściciela cały czas analizował szanse
wyjścia cało z opresji. Może uda się po prostu uciec smokowi? Jego rumak był
bardzo szybki. Gdyby wyjechał lekko, bez zbroi i rzeczy osobistych… Ale
z drugiej strony, smoki znane były ze swojej prędkości, szczególnie w locie
koszącym. Aby uciec potrzebowałby jakiegoś szybkiego, nie wynalezionego
jeszcze pojazdu, najlepiej z zmontowanym na nim, również jeszcze
nieistniejącym, poczwórnie sprzężonym działkiem przeciwlotniczym…
"???"  Pomyślał rycerz. Jego pijany umysł dość często przełączał się na
dziwny tryb, podsuwając obrazy, których znaczenia bohater zupełnie nie
rozumiał. Odgonił głupie myśli niechętnym ruchem ręki i skupił się na
paplaninie króla.
 Nie masz się co obawiać. Dotrzymamy umowy. Wszystko będzie tak jak
było napisane w liście, który Cię Tu sprowadził. Ty zabijesz smoka a w zamian
dostaniesz pół mego królestwa i rękę mojej córki. Niezła zapłata, jak na 15
minut roboty, nie uważasz?  Król sprzedał bohaterowi kuksańca w bok. 
Królestwo może nie duże, ale bracie, cebula rośnie tutaj najlepsza po tej
stronie Siedmiu Gór. Nasi ludzie co roku wygrywają nią wszystkie warzywne
Grand Prix. Mówią, że to ten mikroklimat…  wciągnął głośno powietrze.
Badluck wyłączył się ponownie. List. Gdyby nie jego wilczy apetyt, rycerz
przeczytałby pismo przymocowane do nogi tego parszywego gołębia.
Wiedziałby wtedy na pewno, gdzie ma nie jechać. Przeklął w duchu cholernego
pecha, który go prześladował i nagłą chętkę na gołębia pieczonego w glinie,
bez skubania… Po dwóch godzinach spędzonych w żarze, pojemnik
z liścikiem przyczepiony do nogi głównego dania mógłby nadawać się jedynie
jako rysik dla Szymona Kobylińskiego…
Nagły ryk przerwał zarówno prowadzący donikąd tok myśli bohatera, jak
i werbalną sraczkę Ćwoka XV.
Z krzaków wyszedł smok. Wściekły i nabuzowany, manipulował przy swoich
spuchniętych kutasach. Nocne pokazy dup sfrustrowały go do tego stopnia, że
próbował przeruchać gniazdo dzikich pszczół w lesie. Na początku co prawda
czuł miłe łechtanie, ale potem zmieniło się ono w ból oraz potworne swędzenie,
którego nawet on, ze swej natury przyzwyczajony do uczucia swędzących pał,
nie mógł znieść. Oblepione miodem i pszczołami kutasy lśniły w słońcu jak
neony a zlatujące się do miodu muchy brzęczały niemiłosiernie, pogłębiając
jego, i tak już podły, nastrój. Wkurwiony smok podjął decyzję. Jeśli nie uda mu
się dziś nic zapeklować, opuści te strony i przeniesie się w bardziej gościnne
rejony. Od jakiegoś czasu nie bawił się już tutaj tak dobrze jak kiedyś. Ludzie
mieli się bardziej na baczności i pilnowali swoich otworów, w związku z czym,
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coraz częściej smok musiał zadowalać się własnoręcznym waleniem obu koni,
co tak naprawdę zaczynało już go nużyć*. Poza tym bolały go łapy.
 A oto i nasz smok.  Z goryczą w głosie powiedział król. Wyraźnie
doskwierała mu myśl, że być może ma tu działanie zasada "jaki kraj, taki potwór",
co jako wielkiego patriotę męczyło go bardzo.
Sir Badluck przetarł oczy. A potem jeszcze raz, bo nie do końca im ufał. Może
to wino? Może bzdury już nie tylko przychodziły mu do głowy, ale może już także
widział głupoty? Zdecydowanie musi odstawić alkohol**. Po chwili jednak
uwierzył, że faktycznie widzi w dole niezgrabną brzuchatą kreaturę,
sięgającą mu może do ramienia. Nowa nadzieja wstąpiła w jego skołatane serce.
 Więc to on? Czy lata?  Upewnił się bohater patrząc na śmieszne kikuty
sterczące z grzbietu gada.
 Nic a nic. Umie tylko śmiesznie podskakiwać, ale to się chyba nie liczy 
odpowiedział król.
 Ogień, trujący oddech?  Ciągnął coraz bardziej nakręcony Badluck.
Król pokręcił głową.
 Ci, którzy, jakby to powiedzieć, znaleźli się blisko niego mówią, że
faktycznie trochę śmierdzi mu z pyska, ale nic od czego się umiera.  Zapewnił
Ćwok XV.  Tak w zasadzie to jedyne, co on potrafi to jebanie. Chyba nawet nie
jada mięsa, bo nie znaleźliśmy jeszcze nigdzie żadnych krwawych szczątków.
Rozszarpanych zębami, znaczy  dokończył szybko.
Bohater wyprostował się. Ciężkie uczucie, jakie towarzyszyło mu od wczoraj
znikło prędko jak oszust matrymonialny.
"Szybko kręci się ostatnio koło fortuny" pomyślał. "Jak to dobrze rozegram, to
mam szanse nieźle się jeszcze ustawić". W jego głowie z wolna rodził się plan
pokonania bestii. Szybki podjazd na koniu, potężny zamach z góry... Jak dobrze
uderzy, to może uda mu się uciąć oba chuje za jednym zamachem? A potem już
tylko ostateczny cios i witaj bogactwo, witaj sławo, witajcie laski. Król Badluck.
Albo nie, lepiej Król Badluck Smokobójca. Król Badluck Wielki. Zastał krainę
przeruchaną, a zostawił… No, to się jeszcze zobaczy, ale generalnie czuć już
było powiew wielkiego świata… Nasz bohater odkrył właśnie szczęśliwe cyfry
w totolotku życia i z wiatrem we włosach biegł do kolektury.
 No to jak, gotowy? Może jeszcze wina?  Zapytał radośnie król Ćwok
widząc odmienione szczęściem oblicze rycerza.
 Podwójne "tak jest", tato.  Odpowiedział ten wesoło i mrugnął w stronę
króla.
Schodzili z wieży śmiejąc się i rozmawiając o bzdurach.

*
Pokażcie mi samca, który raz zasmakowawszy w ruchaniu, z chęcią i entuzjazmem wróci do
walenia konia… No dobra, zły argument…
**
Ale to później, bo dzisiaj środa, więc najlepiej będzie zacząć od przyszłego poniedziałku. Tak. To
dobry pomysł. Mogę przestać pić w każdej chwili kiedy zechcę, więc przyszły poniedziałek będzie jak
znalazł…
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Dwie godziny później bramy Grodu otworzyły się i na błonia wyjechał
najwspanialszy rycerz, jakiego widziano w tych stronach od czasu… jakiego
widziano w tych stronach*.
Wielki rumak, z dumnie wyprostowaną szyją kroczył lśniący i dostojny. Na
swoim grzbiecie, usadowioną na najlepszym siodle z królewskich stajni,
prezencie od Ćwoka XV, niósł potężną postać ubraną w pyszną czarno-złotą
zbroję. Słońce odbijało się od wypolerowanego pancerza, pióra hełmu
powiewały w lekkim wietrzyku. Rycerz zatrzymał konia i ukłonił się w stronę
fragmentu murów, na którym król, wraz z rodziną i dworem, obserwować miał
rozwój wydarzeń. Księżniczka pomachała mu chusteczką. Z kominów
królewskiej siedziby wydobywał się dym  sygnał, że przygotowania do
triumfalnej uczty idą pełną parą. Tłum, pomimo kaca po wczorajszej pijackiej
orgii licznie zebrany na blankach, głośno wiwatował i skandował jego imię. Za
zamkniętymi bramami miasta gromadziła się coraz większa liczba ludzi
z przygotowanymi różnymi ogrodniczymi narzędziami, gotowa rzucić się na pola,
gdy tylko martwy łeb smoka dotknie ziemi.
Sir Badluck czuł się jak król świata. Wziął głęboki oddech. Jakże cudownie
smakowało powietrze!
"No, stary. Masz wspaniałą szansę na odwrócenie swego losu" pomyślał.
 Formalność.  Odpowiedział sam sobie na głos.
Położył rękę na rękojeści miecza i powoli poprowadził konia na rozległy
trawiasty teren przy Fosie. Bitwę ze smokiem stoczy tutaj, na równej ziemi,
unikając niebezpieczeństwa, że koń się o coś potknie i go zrzuci. Ustawił się
plecami do zamku i zastygł w oczekiwaniu.
W oddali po lewej krzaki zakołysały się gwałtownie. Zapadła totalna cisza
przerywana jedynie szarpanymi odgłosami kilku osób gwałtownie wymiotujących
z murów. Kac i upał robiły swoje, ale tłum trwał cierpliwie
w oczekiwaniu na darmowe widowisko.
Podobnie jak Badluck, zwarty i gotowy, aby owego widowiska dostarczyć.
Nie czuł niewyspania, nie czuł gorąca, które coraz natarczywiej lało się z nieba.
W tej chwili wierzył we wszystkie zmyślone bohaterskie historie, jakie
kiedykolwiek opowiadał. Wierzył, że mógłby dokonać tych czynów, gdyby miał
szansę. Mógł zrobić wszystko. Historio, posuń się i zrób miejsce dla Sir Badlucka
Smokobójcy.
Rozległ się ryk i z zarośli wyskoczył smok. Czuł, że nareszcie się rozerwie

*

Nie była to okolica specjalnie zachęcająca do rycerzowania.
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i sprawi chwilkę ukojenia swym swędzącym i nabrzmiałym kutasom. Bez chwili
wahania, chwiejnym krokiem ruszył w stronę konia i jeźdźca.
Rycerz zamknął przyłbicę i wyciągnął miecz. Refleksy słońca zagrały na
pięknie wypolerowanym ostrzu. Obrócił konia w stronę powoli nadciągającej
kreatury i popędził go, ciągle przyspieszając. Smok nadal szedł w jego stronę
nerwowym kroczkiem, z obiema łapami wyciągniętymi przed siebie
i wywalonym na bok językiem. Palce jego dłoni wykonywały nerwowe ruchy,
jakby usiłował złapać garść powietrza. Jego wielkie chuje, spuchnięte
i ociekające miodem, z poprzyklejanym do nich owadami i liśćmi, sterczały
wysoko do góry jak maszty liniowca.
Dystans ciągle się zmniejszał. Jeszcze 100 metrów, 50…
Sir Badluck w pełnym galopie stanął w strzemionach i podniósł miecz wysoko
do góry.
"Boże, ależ to musi wspaniale wyglądać" pomyślał.
W chwili, gdy mijał poczwarę, potężnym ruchem całego ciała spuścił ostrze
na jego kutasy. Wymierzył cios dokładnie tak, aby odciąć obie czerwone czapy
naraz, i tym samym jednym ruchem zakończyć smocze rządy terroru, a siebie
żywcem przenieść na karty historii.
Miecz spadł zostawiając po sobie smugę błyszczącą jak meteoryt, po czym
z przerażającym jękiem umęczonej stali, odbił się od jednego z chujów, pękając
przy tym na pół. Jedna część ostrza bohatera, brzęcząc jak wściekła osa
przeleciała mu koło twarzy i zaryła się w ziemi jakieś 20 metrów dalej. Druga
część miecza, z Sir Badluckiem nadal przytwierdzonym do swego końca, spadła
na ziemię u stóp smoka. Koń pogalopował dalej. Lubił biegać, dobrze mu to
wychodziło, a poza tym przez skórę czuł, że dalsze przebywanie
w tej okolicy grozi czymś o wiele gorszym niż tylko ryzykiem udaru
słonecznego*.
Tętent końskich kopyt ucichł w lesie. Tłum na murach ucichł także, bo u stóp
Grodu spektakl tak naprawdę dopiero się zaczynał…
Rycerz leżał na plecach i powoli dochodził do siebie. Podczas upadku stracił
na moment oddech, a prawa była ręka zdrętwiała od potężnego uderzenia. Obok
jego głowy, częściowo zaryta w ziemię, leżała resztka miecza. Z rękojeści
wystawało jeszcze jakieś 30 centymetrów klingi. Leżała i, jak na wpół
zamroczony Sir Badluck mógł stwierdzić, bardzo cynicznie lśniła, rażąc wzrok
ostrymi refleksami. Obrócił twarz go góry. Słońce wisiało mu nad głową
i metodycznie usiłowało wypalić gałki oczne.
Ależ było gorąco! Wreszcie poczuł jak bardzo jest zmęczony. W jednej chwili
nieprzespana noc i wroga meteorologia zwaliły mu się na łeb ciężko, jak list
polecony z Urzędu Skarbowego. Podczas upadku stracił gdzieś swój hełm oraz
kaptur i nic już nie chroniło jego głowy przed palącymi promieniami. Jego
*
Jak to często bywa z końmi, pod wieloma względami to on był mądrzejszym składnikiem
tandemu, który współtworzył wraz ze swoim jeźdźcem. I jak to często bywa z końmi, zachował to dla
tylko dla siebie (i innych wierzchowców, z którymi często wymieniał śmieszne anegdoty podczas
pobytów w różnych stajniach tego świata).
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organizm osłabiało dodatkowo wypite rano wino, które zaczynało właśnie
wietrzeć, oraz stres kilkunastu poprzednich godzin. Spróbował oblizać
wyschnięte wargi, ale ledwo mógł poruszać przypominającym drewno językiem.
Desperacko podjął próbę przewrócenia się na brzuch. Jego pełna zbroja płytowa
była może arcydziełem sztuki płatnerskiej, ale projektowano ją do stosowania
w pozycji wertykalnej a nie horyzontalnej. Sir Badluck przypominał żółwia
leżącego na grzbiecie, pracowicie walczącego z ograniczeniami swej budowy
anatomicznej*.
Jego wysiłki zostały uwieńczone sukcesem w tej samej chwili, w której tuż
obok siebie usłyszał ryk…
Mówi, się że strach uskrzydla i dodaje sił, ale ludzie, którzy tak mówią nie są
zamknięci w 40 kilogramach utrudniającej poruszanie się, rozpalonej jak
piekarnik blachy. Po paru nerwowych ruchach rycerz osiągnął tyle, że z wysiłku
zasrał sobie pludry.
Wtem zamarł z przerażenia, bo w polu widzenia pojawił mu się niekształtny
cień. Cień, jaki mogła rzucać jedynie postać stojąca tuż za nim…
Ostatkiem sił udało mu się stanąć na kolanach i rękach, i wyciągnąć dłoń po
ułamek miecza. W głowie kłębiło mu się milion myśli, ale większość z nich
zagłuszana była przez potworny strach i nagłą świadomość popełnionego
wielkiego błędu. Przewracając się na brzuch odsłonił smokowi jedyną część,
która nie była należycie chroniona przez płyty zbroi. Od pulsujących smoczych
kutasów jego dupę dzieliła w tej chwili już tylko cienka warstwa drobnej kolczugi
i zasrane kalesony.
I, jak się później okazało, jakaś minuta…
Rzucił się, aby jak najmocniej przywrzeć do ziemi. Niestety zamiast tego,
jakaś siła podniosła go do góry. Był to smok, który schwyciwszy rycerza jedną
łapą za pas, manewrował tak, aby zająć najwygodniejszą dla siebie pozycję. Sir
Badluck zaczął wykonywać ruchy, jakby ćwiczył pływanie na sucho. Druga łapa
potwora, wyposażona w niewielkie, ale ostre pazury spoczęła na wypiętym zadku
nieszczęśnika. Stwór zacisnął dłoń i jednym pociągnięciem rozerwał kolczugę
oraz kalesony broniące mu dostępu do upragnionych sprężynujących wrót
ofiary. Do brudnego tyłka momentalnie zaczęły zlatywać się muchy.
Sir Badluck załkał jak dziecko, gdy smok w celu uzyskania odpowiedniego
poślizgu, splunął mu obficie na rów. Kreatura, nie tracąc czasu, przytknęła jeden
ze swoich kutasów do zwieracza rozpaczliwe wierzgającego rycerza i mocno
pchnęła…
Krzyk bólu ofiary i ryk rozkoszy smoka, zlane w jeden straszliwy skowyt
wstrząsnęły Grodem i zebranymi na murach widzami. Król Ćwok XV zasłonił oczy
przerażonej Księżniczce. Królowa odwrócona tyłem łkała głośno, bezskutecznie
pocieszana przez damy dworu. Zarówno szlachetni panowie jak i prości kmiecie
zebrani na blankach w milczeniu przerażenia obserwowali jak w tej jednej chwili
pryska honor Sir Badlucka oraz ich nadzieja na szybkie wybawienie.

*

Matka Natura to okrutna i głupia starucha, która nienawidzi niektórych ze swoich dzieci.
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Smok, stękając głośno i wywracając oczy, z jednym kutasem ściśle
utkwionym w kiszce stolcowej unieruchomionego rycerza, zapamiętale poruszał
biodrami. Drugi chuj, leżący na plecach ofiary, metodycznie uderzał ją w głowę.
Bezwładne ręce i nogi, ciągle trzymanego mocnymi dłońmi w powietrzu
Badlucka, poruszały się w takt frykcyjnych ruchów. Przypominał żałosnego
pajacyka, dziecięcą zabawkę, która klaszcze i podskakuje, gdy się ją pociągnie
za wystający z dupy sznurek… Z tą różnicą, że w tym konkretnym przypadku,
pajacykowi wystawał z dupy smok.
Na szczęście dla niego, ogrom doznawanego upokorzenia docierał do
umysłu Sir Badlucka przefiltrowany przez watę potwornego bólu, gdy wielki
smoczy kutas orał jego jelita, zaskoczenia i raz traconej, to znowu odzyskiwanej
przytomności. Było mu wszystko jedno, nic nie miało znaczenia. Zmęczony
umysł nie podawał żadnych myśli; co chwilę i na coraz dłuższe momenty
spowijał go łaskawy mrok.
Smok przyspieszył tempo ruchów frykcyjnych, podniósł do góry łeb i głośno
wyjąc wystrzelił do wnętrza rycerza swój potężny ładunek, nabrzmiały
dodatkowo frustracją wywołaną nocnym przedstawieniem na murach miasta.
Morze nasienia wlało się w odbyt, a jako że smok nadal trzymał mocno, nie
mogąc znaleźć innego ujścia, potężna fala torowała sobie drogę przez układ
pokarmowy Sir Badlucka. Bohater kaszlnął, a cienki strumyk smoczej spermy
pociekł mu z ust…
Gad wyciągnął flaczejącego chuja z jelita grubego umęczonej ofiary i puścił
bezwładne ciało. Rycerz padł bez tchu na ziemię. Nie mógł się ruszać, od pasa
w dół był rozpaloną kulą ognia, a mdły smak spermy w ustach dodatkowo
odbierał resztki sił. Jego umysł skupiał się na detalach, takich jak źdźbła trawy,
czy kolor nieba, jednak nie ogarniał, na szczęście, powagi całej sytuacji.
A sytuacja była zaiste poważna, bo drugi kutas smoka również dopominał się
swego udziału w demolowaniu cielesnej powłoki dumnego niegdyś bohatera.
Smok ustawił się przed Sir Badluckiem i siłą zmusił otumanionego człowieka do
stanięcia na kolanach. Ręce rycerza zwisały bezwiednie po obu stronach jego
ciała. Nawet gdyby miał wolę ich użyć, prawdopodobnie nie miał by siły, aby się
opierać. Jednak wola opuściła go już dawno. Umysł, zupełnie odseparowany od
ciała, wyświetlał właśnie we wnętrzu głowy Sir Badlucka wspominkowy film
z jego przeszłości.
Smok złapał rycerza za uszy, w milczeniu wepchnął mu w usta drugiego fiuta
i zaczął szturchać.
Ostatnimi klatkami filmu o życiu Sir Badlucka miał być widok czerwonej pręgi,
wyraźnego śladu potężnego ciosu, na smoczym chuju oraz kojący smak miodu.
Potem była już tylko ciemność…
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Zebrani na murach w milczeniu rozchodzili się. Tylko nieliczni stali jeszcze
i w ciszy obserwowali jak smok spuszcza się do gardła Sir Badluckowi. Mogli
tylko mieć nadzieję, że umarł zanim to się stało, bo utopienia w smoczej
spermie nie życzyli nawet najgorszemu wrogowi.
Król znowu zapadł się w ponury nastrój. Przejechał się ostatnio, jak
wszyscy, prawdziwą górską kolejką emocji. Od nadziei, przez euforię
i nerwowe oczekiwanie, po szczyty rozczarowania i bezdenną rozpacz.
Przytulił swą córkę i bez słowa skierował się w stronę zejścia z murów.
Niczego tak nie pragnął w tej chwili, jak cichej samotności w obliczu
przegranej. W połowie schodów wypatrzył błazna siedzącego w pewnej
odległościom od wszystkich i szaleńczo pracującego piórem.
Straszny grymas przebiegł mu po twarzy. Przyskoczył do chudej postaci,
złapał ją za gardło i zaczął energicznie potrząsać.
 Jeśli napiszesz choć jedno słowo  wykrzyczał w twarz swemu błaznowi
 o tym co działo się tutaj wczoraj lub dzisiaj, to tak Cię urządzę, że będziesz
żałował, że to nie ty byłeś dzisiaj na błoniach!  Jego twarz zrobiła się
czerwona z wściekłości. Nagromadzone napięcie i ogrom poczucia klęski
znajdowały w końcu ujście. Wyrwał pergamin z rąk błazna i zaczął go zapamiętale
drzeć.
 To samo tyczy się wszystkich tu zebranych  powiódł dzikim wzrokiem
po obserwujących go ludziach.  Nie było tutaj nikogo, nikt nie walczył ze
smokiem i tym bardziej, nikt z nim nie przegrał! Od dziś po wsze czasy, zakazuję
używania imienia Sir Badluck na terenie mojego królestwa!  Wykrzyknął, po
czym odwrócił się i zniknął we wnętrzu swego zamku.
Przestraszony błazen cicho chlipał.
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Smok, zmęczony, wycofał się do swojej jaskini. Leżał na swoim gnieździe
zrobionym niedbale z gliny, liści i patyków, i myślał. Nieźle się to wszystko
ułożyło. Dzień, który miał być jego ostatnim spędzonym w tym miejscu, okazał
się być zwieńczonym najlepszym jebaniem, jakie pamiętał od długiego czasu.
Decyzja o odejściu została odłożona na inne czasy, bo takie ruchanie jak
dzisiejsze, warte jest nawet dwóch tygodni walenia konia…
Pogrążony w przyjemnych myślach gad, zapadł w płytką drzemkę, jednak
nie pospał za dużo, bo targały nim polucje potężne jak pływy oceaniczne...
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Gołąb pocztowy, machając szybko skrzydłami, z dużą prędkością mijał
tereny pod sobą. Jego prosty dwubiegunowy* umysł nakazywał mu lecieć cały
czas w jednym kierunku. Co znajdowało się na końcu tej drogi i po co ptak tam
zmierzał? Nie miało to dla głupiego stworzenia żadnego znaczenia. Jego mózg
nie był w stanie poruszać takich filozoficznych zagadnień. Dostrojony do
magnetycznego pola, jak po niewidzialnej autostradzie, gołąb leciał najkrótszą
trasą z punktu A do punktu B. Pod nim przewijała się siatka lasów i pól,
przecięta od czasu do czasu rzeką lub drogą. Ptak szybko zbliżał się do dwóch
wzgórz. Na jednym z nich wyrastał zamek otoczony dookoła miastem.
Doświadczenie i instynkt podpowiadały mu, że w dolinie pomiędzy wzniesieniami
znajdzie sprzyjające prądy powietrzne, które pozwolą mu lecieć jeszcze prędzej.
Gołąb zniżył lot. Plama jego sylwetki wyraźnie rzucała się na zielone pole pod
nim. Wtem, tuż obok pojawił się inny cień, o wiele bardziej ostry i zwinny. Sokół
myśliwski rzucił się na swoją ofiarę. Gołąb, ze spokojem pokerzysty cechującym
cały jego gatunek, wyczekał do ostatniej chwili, po czym delikatnym ruchem
ciała zmienił swoje położenie. Sokół przemknął tuż obok niego
z szybkością błyskawicy, mijając cel o centymetry, po czym równie szybko wzbił
się pionowo w górę. Po chwili cały manewr uległ powtórzeniu. I znowu.
Wyglądało to tak, jakby oba ptaki bawiły się ze sobą, tańcząc jakieś śmiertelne
tango. Tymczasem zbawienna ściana lasu była już niedaleko. Tam, ukryty
w gałęziach, pierzasty posłaniec spokojnie przeczeka zagrożenie.
Podniebny balet trwał w najlepsze, gdy nagle rozległ się straszny huk,
w którym wielka chmura grubego śrutu zdjęła z firmamentu zarówno gołębia jak
i drapieżnika.
 A bo, kurwa, cierpliwości nie mam do tych wielkopańskich rozrywek. 
Powiedział zniecierpliwionym głosem król Zbuk do hrabiego von Kloppa,
właściciela wartego 10 sztuk złota pasztetu z sokoła, zastygłego z wyrazem
niemego przerażenia na twarzy. Z długiej, rozszerzającej się na końcu, rury

*
Na jednym biegunie umysłu gołębia znajduje się przymus latania na orientację. Na drugim
biegunie mieści się cała reszta gołębiej działalności, czyli gruchanie, obsrywanie samochodów,
wydziobywanie niewidzialnego pożywienia ze środka równo zalanego betonem placu oraz beztroskie
spacerowanie w poprzek ruchliwej drogi, zwieńczone często spektakularną śmiercią w chmurze pierza.
Plucie w twarz losowi to zresztą ulubiona rozrywka większości gołębi, które gdyby tylko mogły, to
pewnie grałyby w rosyjską ruletkę rewolwerem załadowanym 5 nabojami. Nie trzeba chyba dodawać,
że u przeciętnego gołębia drugi biegun jest biegunem dominującym.
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trzymanej w rękach monarchy obficie wydobywał się szary dym. Wokół
mężczyzn powoli opadało pierze.
 Wspaniały wynalazek.  Król czule pogłaskał rurę. Kupił kilka z nich
w promocji u kupców ze wschodu i od tego czasu stał się neofitą broni
palnej. W jego orszaku zawsze znajdowała się para egzemplarzy.
W tej właśnie chwili, jeden ze sług podawał mu nową, nabitą strzelbę. Zgodnie
Z rozkazem, rzemieślnicy królewscy gorączkowo pracowali nad skopiowaniem
technologii, a sam Zbuk całe dni spędzał na opracowywaniu taktyki walki opartej
na nowym rodzaju broni. W jego głowie rodził Plan. Plan, który miał szanse
zmienić świat. Z jednym małym "ale"... Dopóki Zbuk nie uzyska dostępu do większej ilości terytorium, na które będzie mógł nałożyć odpowiednie podatki, nie
będzie w stanie wystawić super-nowoczesnej armii niezbędnej do realizacji
zamierzeń. A dopóki nie wystawi super-nowoczesnej armii, nie będzie mógł
zdobyć większej ilości terytorium. To zamknięte koło historycznej logiki
sprawiało, że król był w tej chwili jedynie teoretykiem wojskowości, co, jako
osobnika ambitnego, uwierało go bardzo.
Mimo to, dzięki zastosowaniu najnowszej techniki, udało się Zbukowi
przynajmniej wyplenić wszystkie potwory i kreatury zamieszkujące bliższą
i dalszą okolicę. Dzięki temu jego państwo stało się najbardziej wyjałowionym ze
wszelkich bajkowych stworzeń.
Co nie oznacza, że bezpieczniejszym. Jako, że natura nie znosi próżni, na
miejsce bazyliszków i strzyg pojawili się bohaterowie, których radosna
królewska strzelanina pozbawiła zajęcia. Trzeba przyznać, że lukę tą wypełnili
godnie i szczelnie, gnębiąc ludność nie gorzej od swych mitologicznych
poprzedników. Problem band bezrobotnych rycerzy powiększał się z miesiąca
na miesiąc, ale strzelanie do ludzi, szczególnie uzbrojonych w ostry miecz
i przebywających w towarzystwie podobnych im osobników, nawet królowi nie
uszłoby na sucho*.
Rozwiązanie wszystkich problemów spadło z nieba w postaci zakrwawionego
gołębiego udka z przyczepioną do niego kartką. Król pochylił się nad nim,
zainteresowany widokiem niestandardowego ochłapu. Po chwili w jego oczach
zapaliły się iskry.

*
Ale i nad tym zagadnieniem pracowali królewscy rzemieślnicy. Jak tylko opracowana zostanie
metoda oddawania wielokrotnych strzałów, bez konieczności ciągłego ładowania strzelby, zaczną się
wielkie łowy. Zbuk często uśmiechał się do tej myśli i regularnie odwiedzał swoich rzemieślników,
patrząc się im intensywnie na ręce, co przyprawiało ich o suchość w ustach i falowanie zwieraczy.
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 Słuchajta, słuchajta!  Ryczał herold stojący na beczce ustawionej na
środku
największego
placu
miasta.

Niniejszym
wiadomym
czynimy, że miłościwie nam panujący król Zbuk, mając na uwadze prestiż
międzynarodowy państwa, odpowiedzieć zamierza na dramatyczny apel
o pomoc, który cudownym okoliczności zbiegiem dziś rano otrzymał!
Ludzie przystanęli i gapiąc się tępo na herolda, słuchali dalszej części
przemowy.
 Dlatego wzywa wszystkich odważnych mężów aby stawili się przed jego
oblicze dokładnie za tydzień, a ten, który wybranym będzie do misji zabicia
smoka, otrzyma dla siebie pół nagrody oraz dożywotnią amnestię!  Dokończył
czerwony z wysiłku herold, po czym umieścił na słupie królewskie
obwieszczenie oraz kopię listu Ćwoka XV. Natychmiast zbiegła się grupka ludzi
głośno komentujących fakt, że plotki o pojawianiu się smoka, które dotarły do
nich jakiś czas temu, okazały się jednak prawdziwe. Sporo komentarzy
wzbudziło również to, że przebiegły król Zbuk, aby zminimalizować ryzyko, że
któryś z mężów zacznie działać na własną rękę, omieszkał podać, którą krainę
nawiedził smok…

***

Następny tydzień przyniósł falę tajemniczych zgonów rycerzy w całym państwie.
Niektórzy ginęli w wychodkach, podstępnie dźgani od dołu mieczem; ci zatruci
umierali na gwałtowne rozwolnienie lub marli w łóżkach pocąc się krwawym
potem. Część po prostu znikła bez wieści*. Plan Zbuka działał doskonale,
a populacja niesfornych szlachciców z każdym dniem ulegała dalszej redukcji.
Społeczny ekosystem wracał do normy, co okoliczna ludność przyjęła
z zadowoleniem, gdyż gwałty i wyzysk spadły do rozsądnego, powszechnie
akceptowalnego w poziomu**.

*
Zdarzył się też przypadek zawału, którego nikt jednak nie komentował, gdyż wszystko
wskazywało na przyczyny naturalne. Nudy.
**
Akceptowalnego oczywiście dla tych, którzy aktualnie nie są właśnie gwałceni ani waleni czymś
ciężkim po głowie.
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Dokładnie siedem dni po publikacji królewskiego ogłoszenia, na zamku
Zbuka pojawiła się nieliczna grupka kolorowo ubranych bohaterów. Każdy z nich
stał osobno i podejrzliwym wzrokiem lustrował pozostałych w poszukiwaniu
zatrutych strzałek, tajemnych trucizn czy choćby sugestii morderczych
zamiarów. Każdy też, z kamienną twarzą, snuł w głowie plany pozbycia się
pozostałych tak, aby samemu być wybranym do misji zabicia smoka
i zgarnięcia nagrody.
Punktualnie w południe drzwi do Sali Królewskiej stanęły otworem i gromki
głos Zbuka zaprosił zebranych do środka. Nikt się nie ruszył. Rycerze, w obawie
przed odsłonięciem swych pleców konkurentom, stali nadal tyłem do ściany. Po
5 minutach nawoływania, wściekły król, klnąc pod nosem, zaczął po kolei
wprowadzać rycerzy i sadzać ich jak najdalej jeden od drugiego.
 No dobra.  Zaczął bez ceregieli władca.  Skoro mamy ten cyrk za sobą,
przystąpmy do rzeczy.  Powiedział wyciągając spod siebie oryginał listu
Ćwoka. Aprobujące mruczando odpowiedziało mu z różnych stron sali.
 Bardzo się cieszę, że sprawę wstępnych, mmm, eliminacji wzięliście
chłopcy na siebie.  Król powiódł rozbawionym wzrokiem po zebranych, którzy
jednak jakoś nie poznali się na żarcie.  Jestem pewien, że dzięki temu cała
akcja odbędzie się szybko i bez niepotrzebnych zatargów. Tak więc, oto
szczegóły.  Zbuk odchrząknął i zaczął.  Krainę króla Ćwoka XV nawiedził
smok. Nie mogą sobie tam z nim poradzić, więc rozesłali na wszystkie strony
pisma z prośbą o pomoc. Jedno z nich, szczęśliwym zbiegiem okoliczności*,
trafiło do mnie. Oto i ono.  Król pomachał zaplamioną tłuszczem kartką przed
oczami zebranych. Dziś rano spędził wiele frustrujących chwil, gdy
w augiaszowym krajobrazie swojej sypialni długo nie mógł odszukać listu.
Znalazł go wreszcie, przez przypadek, na spodzie tacy z przedwczorajszym śniadaniem. Kółka od kawy i plamy od pączków uczyniły co prawda część tekstu
nieczytelnym, ale pieczęcie zostały nietknięte, a pieczęć to w królewskim
biznesie podstawa.
 Jak już zapewne wiecie,  kontynuował  nagroda za zabicie smoka jest
dość, jakby to ująć, klasyczna. Pół królestwa i ręka córki dla śmiałka, który
pokona bestię. I tu jest miejsce dla któregoś z was chłopaki.  Król spojrzał na
zasępione oblicza rycerzy, którym nie w smak było określenie "chłopaki",
szczególnie biorąc pod uwagę fakt, ile musieli się natrudzić, aby się tutaj dziś
znaleźć.
 Z jednym zastrzeżeniem oczywiście.  Władca dochodził do sedna.  Ten
z was, który pokona smoka faktycznie zdobędzie nagrodę, po czym chętnie
i z własnej woli odda mi połowę królestwa. Królewnę, chwałę i honory może
sobie zatrzymać, ale ziemia bezwarunkowo trafić ma do mnie. Przyda mi się
niewielki przyczółek w tamtych stronach.  Król Zbuk nigdy nie krył swoich

*
Szczęśliwym, ale nie dla hrabiego Von Kloppa i jego świętej pamięci medalowego sokoła
myśliwskiego.
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imperialistycznych zapędów choć, jak już wiemy, do tej pory los i ekonomia
poskąpiły mu możliwości ustanowienia mocarstwa. Po raz pierwszy w swojej
karierze zobaczył na to realną szansę.
 A niby czemu mielibyśmy się dzielić z Tobą dzielić nagrodą, Panie? 
Zapytał jeden ze zgromadzonych bohaterów przy wtórze głosów aprobaty
pozostałych.  W końcu to my ryzykujemy życiem i coś nam się za to należy.
 Brawo dla pana z czerwoną kurą, czy co to tam jest, w herbie za trafne
pytanie!  Wykrzyknął władca.  Otóż dlatego, że po pierwsze to do mnie trafił
list i gdyby nie ja, nikt z was by nie dowiedział o tej okazji.  Zbuk zaczął wyliczać
na palcach.  Po drugie dlatego, że temu kto się załapie, zasponsoruję
wyposażenie i koszty wycieczki. Po trzecie  państwo króla Ćwoka XV jest
daleko i pewnie żaden z was, matoły, nawet nie wie gdzie go szukać. Wiem to ja.
 Na te słowa kliku zebranych rycerzy zerwało się ze swoich krzeseł i zaczęło
gwałtownie sprzeciwiać się takiemu brakowi szacunku.
 A czwartym, być może najważniejszym powodem,  król z łatwością
przekrzyczał protesty  jest fakt, że temu, który mi się jeszcze raz sprzeciwi,
z przyjemnością odstrzelę jego pierdolony, pusty łeb!  Wykrzykując te słowa
Zbuk wyciągnął spod tronu strzelbę i powiódł jej wylotem po zebranych. Zapadła
absolutna cisza.
 Tak samo zrobię ze śmiałkiem, który nie zechce oddać mi tego o co
proszę.  Dokończył już spokojnie władca.  Dupa i wiano królewny, chwała,
zaszczyty i amnestia to aż za wiele dla obdartego sukinsyna, który przez ostatni
czas, wraz z bandą sobie podobnych, wsobnie hodowanych, niepiśmiennych
półkretynów, terroryzował moje włości. Ba, można nawet powiedzieć, że mam
gest, prawda?  Zapytał nadal patrząc na zebranych wzdłuż lufy. Odpowiedziała
mu fala nerwowych potakiwań.
 Cudnie.  Uśmiechnął się i usiadł na tronie.  A więc, kto chętny?

***

Starożytna Via Curva, zwana często po prostu Drogą Krzywą, wiła się
pomiędzy zielonymi pagórkami. Lipcowe słonko raźno przyświecało, ale
padający niedawno deszcz sprawił, że nie czuć było gorąca, a powietrze
pachniało świeżo i wilgotnie. W odróżnieniu od obywateli krainy króla Ćwoka XV,
okoliczni mieszkańcy nie mogli wykręcić się od roboty niesprzyjającą pogodą
czy też obecnością w pobliżu miotającego spermę gada. W związku z tym, pola
zapełnione były pracującymi na nich pochylonymi sylwetkami, które jak wielkie
surykatki, co chwilę prostowały się aby ich właściciele mogli popatrzeć na
pędzącą w tumanie kurzu postać. Wspaniały koń z białą grzywą niósł na swoim
grzbiecie jeźdźca. Rumak przystrojony był w lekki rząd, idealny do dalekich,
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szybkich wypraw. Do skromnego, lecz doskonałej jakości siodła przytroczony
był pled oraz klika niedużych sakw z jedzeniem i zmianą bielizny. Na siodle,
w takt galopu, ze skupionym wyrazem twarzy podskakiwał Kaziu Twarda Dupa,
skoncentrowany na nie spadaniu z konia. Miał na sobie rozpiętą na piersi białą
koszulę, która odsłaniała gęstwinę włosów pokrywających jego tors. Od
zdobnego pasa w dół, ubrany był w czarne skórzane spodnie oraz wysokie
kawaleryjskie buty. W prawym uchu dyskretnie lśnił niewielki złoty kolczyk, włosy
udrapowane dużą ilością pomady błyszczały w porannym słońcu, jak świeżo
zrobiona kupa, a niewielki wąsik pod nosem dopełniał lekko gejowskiego
klimatu.
Droga mijała szybko a okolica była urocza, ale Kaziu Twarda Dupa nie miał
nastroju, żeby podziwiać krajobrazy. Jego uwagę zaprzątała zupełnie inna
kwestia. "Jak. Się. Zatrzymuje. To. Bydlę."  Myślał w takt swych podskoków na
siodle. Od czasu, gdy wsadzili go na szkapę i sam król Zbuk, udzieliwszy
najpierw ojcowskiej rady*, zdzielił zwierzę szpicrutą po zadzie, minęło już
przeszło 12 godzin. Rumak pędził bez wytchnienia zupełnie nie reagując na
nerwowe szarpanie cugli i przekleństwa wykrzykiwane nad uchem. Wreszcie,
w zacienionej dolince przeciętej potoczkiem, koń nagle się zatrzymał,
kontemplując przez moment balistykę trajektorii lotu swego jeźdźca.
Wściekły Kaziu wypadł z krzaków malin i z wrzaskiem rzucił się w stronę
rumaka, który straciwszy uprzednio zainteresowanie całą sceną pił teraz głośno
wodę ze strumyka. Jego jedyną reakcją na ten pokaz było podniesienie tylnej
nogi w delikatnej sugestii możliwości użycia kopyta w przypadku dalszej
eskalacji napięć. Zrezygnowany bohater zatrzymał się w bezpiecznej odległości
i poprzestał na obrzuceniu konia stekiem przekleństw. W tej samej chwili poczuł
jak bardzo chce mu się sikać. 12 godzin nieprzerwanej szaleńczej jazdy
wytrzęsło jego nerki i pęcherz do granic wytrzymałości. Podszedł pod jedno
z drzew, wyciągnął fujarę i zaczął oddawać mocz. Gdy tak stał i z lubością
oddawał się tej jednej z największych męskich przyjemności**, jego uwagę
przyciągnął niewielki oślizgły twór poruszający się powoli u jego stóp. Wnikliwsze
badanie ujawniło parę jebiących się ślimaków, splecionych w powolnym
hermafrodytycznym stosunku. Lepka mięsna kulka ospale toczyła się po ściółce,
zostawiając za sobą oślizgły ślad. Kaziu skupił wzrok aby lepiej zgłębić
tajemnice Natury, po czym nasyciwszy swe oczy widokiem spółkujących
mięczaków, naruszył ich prywatność przenosząc na nie silny, wstrzymywany od
wielu godzin strumień.

*
"Lepiej mocno się trzymaj chłopie".
**
Pozostałymi, w dowolnej kolejności, są: sranie, piłka nożna, rozmowy o cyckach, czochranie się
po jajach, mamina kuchnia, orgazm, oraz pierwsze łyki zimnego piwka z oszronionego kufla w upalny
dzień. Instrukcja obsługi samca ma dwa punkty: "Trzymać w ciepłym, ciemnym i wilgotnym miejscu"
oraz "obficie podlewać".
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Kilka minut później na trawę pod drzewem spadły ostatnie krople złocistego
moczu. Rozluźniony już Kaziu podszedł do stojącego z miną niewiniątka konia
i, wydobywszy z bagażu bukłak wina i nieco sera, przysiadł w cieniu by się
pożywić. Wino było przyjemnie chłodne a ser dobrze sycił głód. Pociągając co
chwila potężne łyki z bukłaka, Twarda Dupa przywołał wspomnienia ostatnich
kilku dni. Wydarzenia toczyły się tak szybko, że dopiero teraz miał okazję aby na
spokojnie przeanalizować ich bieg…

***

 No, kto chętny?  Powtórzył król Zbuk zachęcającym głosem, odkładając
strzelbę na bok.
 Panie?  Upierścieniona ręka jednego z rycerzy podniosła się nieśmiało do
góry.  Chciałbym zadać pytanie, jeśli można.
 Proszę bardzo  zgodził się uprzejmie władca.  Byle mądre.
 Czy możemy dowiedzieć się nieco więcej o tym smoku? Jak wiadomo, jest
ich wiele rodzajów, a jeden bardzo różni się od drugiego. Ta wiedza pomogłaby
nam podjąć decyzję oraz opracować właściwą strategię.  Rycerz powiódł
wzrokiem po swoich kolegach po fachu, którzy w milczeniu kiwali głowami.
Król westchnął. Miał nadzieję, że to pytanie dzisiaj nie padnie. Co prawda
w liście od Ćwoka XV nie było słowa o gatunku smoka gnębiącego jego
państwo, jednak sprawny i doskonale finansowany wywiad szybko doniósł
Zbukowi o paskudnej naturze gadziny.
 No wiecie, niewielki taki. Pokurcz wręcz. Dotąd mi sięga.  Zaczął okrężnie
król, przykładając krawędź dłoni w połowie ramienia. Był doświadczonym
politykiem i dobrze wiedział, że dobro racji stanu zależy od rozsądnego
racjonowania prawdy i kreatywnego do niej podejścia.  Tak naprawdę to
będzie bułka z masłem, dlatego musimy się spieszyć żeby nas ktoś nie ubiegł. 
Zakończył szybko, machając lekceważąco ręką i uśmiechając się szeroko.
 To najgorszy rodzaj smoka!  Zagrzmiał nagle głos z galerii ciągnącej się
wysoko wokół Sali Królewskiej.  Ten smok to zakała swego szlachetnego
rodzaju! To plugawa bestia o dwóch chujach!  Sylwetka Najwyższego Kapłana
przesuwała się powoli pomiędzy kolumnami.  Nie ima się go ani żelazo ani
święte słowo. To piekielny wysłannik zła zesłany na ziemię, aby zrównać
niewiernych i pobożnych, biednych i bogatych, starych i młodych. Nie ma przed
nim ucieczki. Nie zna on litości. Jego chuje potężne, jego skóra kamienna, jego
chuć mezozoiczna…
Król był wściekły. Złapał strzelbę, zerwał się na nogi i wycelował. W tej samej
chwili jednak postać kapłana zniknęła w cieniu. Zbuk ciężko opadł na tron.
Konflikt pomiędzy władzą świecką a klerem nasilał się już od kilku lat.
Duchowieństwo nie chciało wspierać ekspansjonistycznych zamierzeń,
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a i zamiłowanie Zbuka do doczesnych uciech stało w wyraźnej sprzeczności
z obowiązującą religijną doktryną. Wielki plan władcy obejmował jednak
rozwiązanie i tego problemu. Młyny historii wkrótce zmielą krnąbrnych
hierarchów a ich miejsce zajmie państwowy kościół ze Zbukiem jako jego głową.
Władca postanowił, póki co, nie reagować na kolejną zniewagę, ale
w odpowiednim czasie rachunek krzywd zostanie przedstawiony komu trzeba…
Tymczasem w Sali zapadła doskonała cisza. Wyraźnie słychać było muchy
krążące nad niedojedzonym królewskim śniadaniem. Bohaterowie może
faktycznie nie grzeszyli polotem, zbywało im na klasycznym wykształceniu,
a kształt widelca kojarzył im się raczej z przerzucaniem obornika niż z obiadem,
ale na pewno znali się na mitycznych bestiach. W końcu było to częścią ich
zawodu. Z bełkotu Najwyższego Kapłana wyłowili najważniejsze szczegóły.
"Więc to o takiego smoka chodzi…" pomyśleli. Był to jeden z najrzadszych
rodzajów, jednak jego opis zajmował doczesne miejsce w każdym porządnym
bestiariuszu. Faktycznie miał wyjątkowo twardą skórę. Nie sposób było jej
przeciąć, ani nawet naruszyć. Prawdopodobnie nawet miotająca ogień rura
Zbuka nie mogłaby zrobić smokowi krzywdy. Jedyna właściwa strategia
postępowania z tym gadem zakładała zachowanie bezpiecznej odległości co
najmniej dwóch stref czasowych i, w miarę możliwości, ciągłe jej zwiększanie.
 No to jak?  Zapytał Zbuk z nadzieją.  Nie słuchajcie tego klechy
panowie. To fakt, że bestia jest raczej niestandardowa, ale nie ma co
demonizować byle jaszczurki. Wiecie co? Oprócz połowy nagrody, dzielnemu
rycerzowi, który pokona bestię dorzucę jeszcze 5000 dukatów z królewskiej kasy.
Wystarczy na wygodne życie do końca waszych dni. Co na to powiecie?
Cisza była jeszcze potężniejsza niż przed chwilą. Rycerze wpatrywali się
w czubki swoich butów, gapili się w sufit lub uważnie studiowali szczegóły
zawieszonych na ścianach gobelinów.
 No!  Zniecierpliwił się król.
 Panie  Jeden z bohaterów wstał i zwrócił się w stronę Zbuka.  Myślę, że
mówię w imieniu nas wszystkich. Nie ma takiej sumy ani takiej nagrody za jaką
dobrowolnie poszlibyśmy na spotkanie tej bestii. Znamy opowieści o niej. To
samobójstwo. Żadna broń się go nie ima, nie ma przed nim ucieczki. Sądzę, że
każdy z nas wolałby zostać zastrzelony tutaj na miejscu niż zginąć nadziany na
jeden z obrzydliwych kutasów potwora.
 To się da zorganizować  mruknął pod nosem władca.  Czy to
ostateczna decyzja? Jeśli tak, to chcę ją usłyszeć z ust każdego z was z osobna.
 Powiedział ostro.  Chcę, aby każdy z was powiedział na głos, że jest
tchórzem i że boi się spotkania ze smokiem co ma dwa chuje! Zachowacie życie
ale stracicie swój szlachecki honor. Niech będzie to kara za sprzeniewierzenie się
swemu panu.
Zbuk podniósł się z tronu, wziął do ręki strzelbę i zbliżył się do najbliższego
rycerza.
 Słucham.  Powiedział spokojnym głosem. W jego oczach paliły się
iskierki szaleństwa.
 Jestemtchórzemibojęsięsmokacomadwachuje.  Wyrzucił z siebie jednym
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tchem Stachu Wyrwiczłonek, gdy wylot lufy zbliżył się do jego twarzy.
 Ja też, ja też!  Zakrzyknął piskliwym głosem siedzący obok Zenek
Grzmotochujek*.
 Całym zdaniem, kurwa, proszę.  Spokojnym głosem Zbuka można by
szlifować nagrobki.
 Ja też jestem tchórzem i też się boję smoka, co ma aż dwa chuje, Wasza
Wysokość! - Każdy ze zgromadzonych w sali bohaterów powtarzał po kolei tą
mantrę aż kolejka doszła do końca.
 Dobra. A teraz wypierdalać!  Krzyknął król i machnął ręką w stronę wrót.
Rycerze zaczęli wycofywać się rakiem, po raz pierwszy bardziej obawiając się
Zbuka niż siebie nawzajem.
Głuchy trzask zamykanych za ostatnim umykającym chyłkiem bohaterem
wypełnił salę. Władca wrócił na tron i zatopił się w ponurych myślach. Co za
beznadziejnym państwem przyszło mu rządzić! Jego kraj był za mały aby być
imperium, ale jednocześnie nie był na tyle bez znaczenia aby porzucić marzenia
o wielkości. Te sny na jawie dręczyły Zbuka. Wizje przyszłej chwały tasowały mu
się w głowie jak talia kart złożona z samych asów. I akurat teraz, gdy marzenia
zaczęły nabierać realnych kształtów, spotkał go taki cios ze strony własnej,
tchórzliwej i nieodpowiedzialnej szlachty! Król przez moment zastanawiał się czy
nie wtrącić całej tej hołoty do lochu, ale po chwili porzucił ten pomysł. Na
rozliczenia przyjdzie jeszcze czas. Już niebawem… Póki co, kwestią numer jeden
była sprawa smoka i perspektyw jakie cała ta sytuacja niosła za sobą. Wszystko,
czego potrzeba to odpowiedni człowiek…
 Panie.  Miękki głos zabrzmiał tuż przy uchu zamyślonego Zbuka  Chyba
mam rozwiązanie personalnych problemów, z którymi się właśnie borykasz.
Król podniósł zmęczony wzrok i ujrzał przed sobą okrągłą twarz jednego ze
swoich doradców, łysego jak kolano mężczyznę z oczami płonącymi jak palniki
acetylenowe. W zasadzie Zbuk nie korzystał z ich usług. Uważał, że sam
wszystko wie najlepiej i nie potrzebował porad. Nie mniej jednak trzymał na
swoim dworze niewielki sztab doradców, na wypadek gdyby przyszła mu
ochota kogoś upokorzyć, na kogoś pokrzyczeć lub zwalić winę. W takich
sytuacjach byli niezastąpieni. Tym razem jednak czuł się postawiony pod ścianą
i potrzebował każdej pomocy, jaką mógł dostać.
 Słucham cię.  Powiedział cicho.
 Jak wiesz Panie, w naszym mieście są zaułki o, nazwijmy to,
dyskutowalnej renomie  zaczął doradca. Król skinął głową. Oczywiście, że
wiedział. Sam umożliwił ich powstanie. Zbuk uważał, że każde zdrowe
społeczeństwo wymaga swojej działki przestępców, zboczeńców i kurew.

*
W krainie Króla Zbuka panował zwyczaj nadawania nazwisk od najbardziej charakterystycznych
cech lub dokonań danej osoby. Stąd w spisie mieszkańców wzięła się na przykład Zyta Trzynaraz,
Ludwika TrzaskalskaWalewska lub Eliza Dobuzitoniezdrada.
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Specjalnie stworzone kwartały miasta spełniały rolę katalizatorów i wentyli
bezpieczeństwa. Tutaj znajdowała ujście energia, która inaczej mogłaby się
niebezpiecznie kumulować i grozić poważną eksplozją. Szerzył się tam słodki
upadek  nierząd, wolnomyślicielstwo, pedalstwo, relatywizm moralny oraz
lewactwo i cyklizm  słowem ogólna deprawacja i wszystkie najgorsze plagi
wypowiadane jednym tchem* przez kapłanów i innych ludzi nierozumiejących
zasad rządzących światem. Zbuk je rozumiał. Jego państwo potrzebowało tych
ciemnych, zabłoconych, wypełnionych szemranym tłumkiem uliczek nie tylko do
kontrolowania i regulowania poziomu społecznych frustracji, ale też po to aby
władca krainy miał gdzie zażyć rozrywki po ciężkiej pracy codziennego snucia
planów przejęcia dominacji nad światem. Wieść gminna niosła, że przebrany król
był tam częstym gościem. Ulica szeptała, że Zbuk bez cotygodniowego
smagania kutasem po plecach robił się bardzo nieznośny.
 W jednym z takich zaułków, w karczmie “Pod Łysym Jajem” pracuje
niejaki Kaziu Twarda Dupa. On może być odpowiedzią na twoje, Panie,
problemy.  Doradca mrugnął porozumiewawczo okiem gdy przez twarz władcy
rozjaśnił blask zrozumienia.
Oczywiście! Dlaczego sam na to nie wpadł?! Zamiast prosić kogoś ze
szlachetnie urodzonych, którzy bądź co bądź mieli dużo do stracenia, od razu
powinien był się zwrócić w stronę gminu. Okazja awansu społecznego
i materialnego na pewno okazałaby się bardzo kusząca, nawet pomimo
potencjalnych zagrożeń związanych z jego uzyskaniem. Zresztą  kto jak kto,
ale prosty człowiek, przedstawiciel ludu, społecznej grupy od pokoleń walonej
w dupę przez wszystkich i przy każdej okazji, na pewno nie zlęknie się byle
smoczych kutasów.
Zbuk słyszał o tym Kaziu Twardej Dupie. O jego wyczynach krążyły legendy.
Był jednym z tych osobników, którzy podnieśli taniec na rurze do rangi sztuki.
Zbuk widział raz jego występ podczas jednego ze swoich nocnych wypadów na
miasto. Zrobił na nim niezatarte wrażenie i wywołał erekcję potężną jak
fałdowanie kaledońskie. Kaziu, zwany "Niestrudzonym Wojownikiem Odbytu",
nosił swą seksualność dumnie jak order i często po skończonej pracy oddawał
się nieskrępowanej analnej działalności. Jego ulubionym zawołaniem było
podobno hasło: "Odbijanie się od tyłka, to się robi bez wysiłka". Przez lata
kariery zawodowej i oddawania się wszelakim przyjemnościom, jego dupa
nabrała twardości kamienia a zwieracze stały się jak ze stali. Jeśli ktoś mógł
pokonać smoka o dwóch chujach, to tylko on.
 Znajdź go i przyprowadź do mnie!  Zawołał podekscytowany władca.
Doradca zgiął się w pół i bez słowa wyszedł z Sali. Zadowolony z siebie
zaczął wydawać polecenia straży. Czuł, że zaplusował u chimerycznego króla.

*
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Najczęściej razem z innymi słowami  kluczami, takimi jak "prawda", "ojczyzna" i "zabić".

***

Po kilku godzinach przeszukiwania miasta odnaleziono Kazia Twardą Dupę
w chlewie przylegającym do szkoły z internatem. Leżał pomiędzy pustymi
butelkami, z twarzą zanurzoną pomiędzy pośladkami młodego chłopaka. Lewą
rękę i nogę miał zarzuconą na leżąca obok niego ogromną świnię, a jego wielki,
ubrudzony kałem pisiak wił się po podłodze. Cała trójka donośnie chrapała,
wymęczona doznaniami nocy i poranka.
Mocny kopniak poderwał Kazia do pionu. Świnia zakwiczała donośnie
a przerażony chłopak zapiszczał i nagi czmychnął przez dziurę do usuwania
obornika.
 Pobudka psie plugawy!  Ryknął potężnie zbudowany, przystrojony
w królewskie barwy strażnik kłując Kazia końcem halabardy.  Jego Wysokość
król Zbuk życzy sobie cię widzieć! Masz przejebane…  Dodał z satysfakcją.
Twarda Dupa stał kiwając się lekko i z zakłopotaniem rozglądał się po
chlewie. Sądząc z tego co widział przez swoje zasnute mgłą kaca oczy, impreza
się udała. Uśmiechnął się do przywołanych słowem "przejebane"
poszatkowanych wspomnień z poprzedniego wieczoru.
 No już, rusz się!  Krzyknął mundurowy. Kaziu posłusznie skierował się
w stronę drzwi chlewu. Gdy je przekraczał, inny strażnik wymierzył mu kopniaka
w tyłek. Rozległ się głuchy stuk, po czym z funkcjonariusza wylał się potok
okropnych przekleństw, gdy podskakując na jednej nodze usiłował rozmasować
drugą…
"O co może chodzić?" Zastanawiał się tymczasem smokobójca in spe. "Mam
nadzieję, że ten chłopak nie był żadnym królewskim krewnym." Z reguły uważnie
dobierał partnerów do zabaw i był prawie pewien, że i tym razem, pomimo że
przeszłość zawierała wiele białych plam, nie popełnił żadnego nierozsądnego
błędu. "Może chodzi o świnię?" Wzruszył ramionami i ruszył w stronę królewskiej
siedziby. Kac i nieregularny rytm wybijany krokami kuśtykającego strażnika
szybko wprowadziły go w stan błogiej bezmyślności…

***

 Witaj.  Król bezwiednie skrzywił się na widok wymiętolonego,
śmierdzącego alkoholem, spermą, potem i chlewem Kazia.  Mam dla ciebie
ciekawą propozycję...
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***

Parskanie wyrwało Twardą Dupę z zadumy. Koń podszedł do niego
i poparskując zerkał na Kazia znaczącym wzrokiem. Bohater popatrzył mu w
oczy i westchnął.
 No dobrze, dobrze.  Rzekł dopijając resztki wina z bukłaka. Czuł, że
zaczyna już przyjemnie krążyć mu w żyłach.  Już się zbieram.
Przed nimi była jeszcze długa droga.
Następne dni Kaziu pamiętał jak przez mgłę. Upłynęły pod znakiem ciągłego
podskakiwania na siodle i krótkich postojów na odpoczynek i ugaszenie
pragnienia. Jako, że koń sam wybierał miejsca popasu a Kaziu już za pierwszym
razem wypił całe wino i bezmyślnie wyrzucił pusty bukłak, skazany był teraz na
dzielenie ze swym wierzchowcem tych samych strumieni i kałuż. Woda w nich
była brązowa i śmierdząca a piasek między zębami zgrzytał mu jeszcze wiele
godzin potem.
Czasami w dzikim pędzie mijali leżące zachęcająco wzdłuż drogi próżne
kurwy*, wystawiające swe wdzięki na widok przejezdnych, tak jak wystawia się
pierogi na stoisku garmażeryjnym, jednak koń mknął dalej, nie zważając na
przekleństwa i szarpiącego nerwowo cugle Twardą Dupę. Król Zbuk znając
skłonności i pasje swego bohatera specjalnie wybrał rumaka, który mógł biec
wiele godzin bez zatrzymywania się. Skąd koń znał drogę i jak władca przekonał
go do tego szaleńczego pośpiechu  pozostanie na zawsze tajemnica pomiędzy
zwierzęciem a królem**.
Wreszcie, po wielu dniach tej podróży, koń wraz ze swym zmordowanym
jeźdźcem dotarł do granic włości Ćwoka XV. Przejście graniczne obwieszczała
tyczka z przywiązanym do niej pękiem cebuli oraz kamienna wieża
z powiewającym na niej królewskim proporcem.
Koń zatrzymał się przy drzwiach do strażnicy. Zadowolony z faktu możliwości
rozprostowania kości Kaziu zszedł z siodła i kaczym krokiem skierował się do
wieży, aby zasięgnąć języka. Jego i tak już kamienna dupa, po wielu dniach
amortyzowania końskich ruchów stała się twarda jak diament, choć na pewno nie
tak czysta.
Kaziu podszedł do drewnianych drzwi i zapukał w nie mocno. Odpowiedziała
mu cisza. Zastukał mocniej i tym razem zza solidnych dębowych wrót dobiegły

*
Nazwa Via Curva nie wzięła się bynajmniej z powietrza.
**
Choć znając podejście Zbuka do rządzenia, w grę wchodziła zapewne sugestia nagrody
połączona z sugestią wetknięcia pod ogon rozgrzanego do białości pręta. Tak, Zbuk potrafił być
bardzo sugestywny…
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go nerwowe szepty. Po chwili mała klapka otworzyła się ze zgrzytem i ukazała
parę wystraszonych, zmęczonych oczu.
 Tak?  Zapytał niepewnie głos.
 Witaj człowieku  powiedział Kaziu.  Przybywam na polecenie mojego
władcy, króla Zbuka, i zmierzam do waszej stolicy aby spotkać się z waszym
królem i pokonać smoka.
Zmęczone oczy po drugiej stronie klapki nieco się ożywiły.
 Ach, to Ty panie!  Wykrzyknął głos.  Czekamy na ciebie już tyle czasu!
 Przybyłem najszybciej jak mogłem.  Mruknął niechętnie Twarda Dupa,
mając w pamięci, że jeszcze tydzień temu, zanim Zbuk złożył mu propozycję nie
do odrzucenia, dobrze się bawił w domu i nie w głowie mu było krajoznawstwo.
 Wszystko już gotowe. Jedź panie tą drogą.  Oczy wskazały
w nieokreślonym kierunku.  Ja zaraz dam sygnał tak, aby bramy miasta
otworzyły się na moment aby cię wpuścić. Ale musisz się spieszyć.  Dodał
trwożnie.
 O to się nie martw.  Odparł Kaziu kwaśno, zerkając z niechęcią na swego
konia.
 Panie…  odezwał się nieśmiało głos, gdy bohater odwrócił się, aby
ponownie wspiąć się na wierzchowca.  Nie masz może nic do jedzenia?
 Nie, wszystko zjadłem po drodze.  Powiedział Twarda Dupa.  Jeśli
jesteście tak głodni, to przecież na tym kiju wisi trochę cebuli.
 Wiemy, ale nie wychodziliśmy na zewnątrz od wielu dni  odpowiedział
cicho głos.  Za bardzo boimy się smoka.
 W takim razie nie będziecie mieli nic przeciwko, jeśli poczęstuję się jedną.
 Stwierdził Kaziu zrywając dużą cebulę i wgryzając się w nią. Zza drzwi dobiegł
go odgłos głośno wciąganego powietrza.
 Eee, tego…  głos stał się drżący i przymilny.  Czy mógłbyś nam przy
okazji podać ze dwie?
 Bardzo chętnie.  Odparł Twarda Dupa wyrzucając nadgryzioną cebulę
i dosiadając wierzchowca.  Ale tak się składa, że strasznie się spieszę. Może
w drodze powrotnej.  Dokończył z uśmiechem. Większość swego życia to on
był na spodzie społecznego łańcucha pokarmowego, więc witał z radością
każdą okazję, w której mógł pokazać innym, gdzie jest ich miejsce. Był może
znanym jebaką i znakomitym tancerzem na rurze, ale przede wszystkim był
nieodrodnym synem swego gatunku.
Koń ruszył z kopyta a ze szczytu oddalającej się szybko wieży strzelił
w rozpalone niebo, prosty jak smoczy kutas, słup czarnego dymu. Jednocześnie,
drzwi strażnicy uchyliły się lekko a przez powstałą w ten sposób niewielką szparę
wyłonił się niepewnie koniec piki w pełnej nadziei próbie dosięgnięcia
cebulowego ogryzka leżącego w trawie nieopodal…
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***

Mury Grodu zbliżały się szybko.
 Jeśli zaraz nie otworzą,  pomyślał bohater  albo jeśli ten pojebany koń
nie zwolni, jak nic przypierdolimy w bramę.
W tej samej chwili jedno skrzydło potężnych wrót uchyliło się na tyle aby
wpuścić rozpędzonego rumaka, który faktycznie nie zwolnił. Koń dobrze wiedział
co spotyka nierozważnych, którzy zatrzymują się pod murami Grodu*.
Tym razem nie było wiwatów. Mieszkańcy Grodu byli zbyt wycieńczeni
głodem, upałem i smoczą okupacją. Z okien, zza rogów i ze szpar w drzwiach
patrzyły na Kazia zmęczone, choć czujne oczy.
Koń zatrzymał się na głównym placu miasta. Twarda Dupa ciężko zsunął się
z siodła po czym rozejrzał się dookoła. Wszędzie widać było symptomy,
trwającego od czasu pojawienia się gada, upadku dumnego niegdyś Grodu.
Marmurowa fontanna nie działała. Jej suche, popękane dno wypełnione było
kurzem i śmieciami. Smocza sperma zapchała zasilające ją wodą z Fosy rury i z
wylotów zwisały teraz smętne, mleczne gluty. Spalone słońcem ulice zalegała
warstwa pyłu a rozkopane trawniki upstrzone były gdzieniegdzie kępami
suchych roślin. Tętniące niegdyś życiem oberże wokół placu stały teraz
opuszczone, ich okna porozbijane a wnętrza splądrowane przez tłum
poszukujący resztek pożywienia i nieskażonej owocem smoczych lędźwi wody.
Naderwany szyld jednej z karczm kiwał się lekko, poskrzypując cicho w gorącym
powiewie, który pojawiał się co jakiś czas i porywał tumany kurzu z wrzącego
niemal bruku.
Kaziu splunął i, patrząc na swoją szybko wysychającą ślinę, pokręcił głową.
"Co prawda Ćwok XV wysłał listy z myślą, że na odsiecz miastu przyjdzie ktoś
szlachetnie urodzony,  powiedział bohaterowi przed odjazdem Zbuk  ale jest
w tak rozpaczliwej sytuacji, że na pewno nie odmówi pomocy kogoś niższego
stanu."
 Kurwa, jednonogiemu trollowi by nie odmówił,  mruknął Twarda Dupa 
byleby tylko pokonał tego smoka.
Wzruszył ramionami i skierował się pod górkę w stronę bram zamku króla
Ćwoka XV.

*
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W jednej ze stajni spotkał ex rumaka ex Sir Badlucka.

***

 Panie,  jeden z doradców pochylił się przy uchu Ćwoka  przybył
wysłannik króla Zbuka. Król Ćwok leżący na swoim łożu spojrzał na urzędnika
poprzez opary przesłaniającej mu oczy chandry. Od czasu niefortunnej historii
z Sir Badluckiem, (która się nie wydarzyła) władca Grodu praktycznie nie
opuszczał swojej komnaty. Co prawda od jakichś 2 tygodni prowadził ożywioną
korespondencję z tym całym Zbukiem*, jednak tak naprawdę stracił już wszelką
nadzieję na wybawienie. Po tym, co na jego oczach spotkało dumnego Sir
Badlucka** nie wierzył, że jakikolwiek śmiertelnik będzie w stanie pokonać
bestię. Jedyny ratunek widział w celnie wymierzonym meteorycie, jednak
bogowie zdali się opuścić Gród w potrzebie. Może bali się przejebania... Tak czy
inaczej Ćwok nie liczył na wiele. Mimo to, jako że obiecał to swemu koledze po
fachu, postanowił nie oponować ani nie odwodzić tego śmiałka od zamiaru
zmierzenia się z bestią. Jego doradcy uważali, że kolejne darmowe widowisko
powoli opanować rosnące raptownie niezadowolenie ludności. Sam król był
z początku zdania, że reguły fair-play nakazują próbę przekonania bohatera
o bezcelowości i zgubnych konsekwencjach jego starań, teraz jednak było mu
już wszystko jedno. Jak chce, to niech da się przeruchać. On w każdym razie nie
będzie na to patrzeć.

***

Księżniczka Złotowłosa zerkała na stojącą na dziedzińcu sylwetkę.
 To jakiś prostak przecie  powiedziała z oburzeniem. W chwilach
wzburzenia jej wyuczony szlachecki akcent znikał zastępowany przejętym od
matki wiejskim zaśpiewem. Jakby słysząc jej słowa, Kaziu zaczął pracować nad
wyciągnięciem majtek, które weszły mu w tyłek. Wystawiwszy język zapamiętale
usiłował pochwycić bieliznę poprzez skórę spodni. W końcu zrezygnował
i zastosował bardziej bezpośrednie podejście. Ręka zanurkowała w gaciach i po

*
Zbuk chciał wiedzieć wszystko na temat przewidzianej nagrody. Wykazywał też dziwne
zainteresowanie dostępnością surowców, areałem upraw oraz rocznych dochodów z hodowli cebuli.
**
Kogo?
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kilku sekundach jego twarz rozjaśniła wyraźna ulga. Kaziu powąchał śmierdzący
spoconym rowem palec i rozejrzał się ciekawie. W jednym z okien przez ułamek
sekundy mignęła mu jasnowłosa kobieca głowa, która jednak szybko znikła za
futryną.
Księżniczka cofnęła się do komnaty.
 To straszne co powiem,  wyszeptała do swojej dwórki  ale mam
nadzieję, że nie uda mu się pokonać tego smoka. Wolę samotnie wyjść poza
mury niż poślubić takiego gbura  powiedziała stanowczym głosem. Nagle,
perspektywa bycia przeruchaną dwoma wielkimi kutasami przestała wydawać
się aż tak straszna*.
 Też mam nadzieję, że nie da rady smokowi Jaśnie Panienko  powiedziała
dwórka, jednak jej słowa nie były podyktowane jedynie troską o dobro swej pani.
Jak wiele kobiet z Grodu odkryła, że obecność w okolicy niezaspokojonego
i doskonale wyposażonego gada ma pewne dobre strony. Tak jak inne
przedstawicielki płci pięknej, wymykała się nocą poza mury Grodu aby pod
osłoną mroku i gęstych krzaków, doświadczać tego, czego nie mógł im dać
żaden, nawet nie wycieńczony głodem i upałem mężczyzna**. I jak wiele kobiet,
wracała rankiem wygnieciona i zmęczona oraz wspaniale rozluźniona. Wielu
mężów dziwiło się nagłej odmianie swych z reguły jędzowatych, upierdliwych
i zrzędliwych małżonek. Były o wiele bardziej potulne, nie nachodziła ich ochota
na przytulanie i sprawiały wrażenie ogólnie wyciszonych***. Wielkie smocze
kutasy były najlepszą kuracją na kobiece niepokoje i Zespół Napięcia
Przedmiesiączkowego. Ich spokój i zadowolenie rozlewało się na całą miejską
populację, co w obliczu narastającego kryzysu humanitarnego mogło mieć
jedynie pozytywny efekt. Co wieczór, pod osłoną ciemności, smok dokonywał
więcej dla psychicznego zdrowia populacji, niż Prozac lub większość
terapeutów...
 Tak mocno pachnie serem...  Wyszeptała dwórka, a jej oczy na moment
przesnuła mgła wspomnień.
 Serem?  Spytała księżniczka znowu zerkając z ukrycia na stojącego na
dziedzińcu Twardą Dupę.  Słyszałam, że bardziej czuć od niego cebulą.
Służąca otrząsnęła się marzeń.
 Przepraszam panienko, zamyśliłam się.  Potrząsnęła głową
sprowadzając się na ziemie.  Zaraz pewnie zaproszą go na pokoje. Prostak czy
nie, musi Panienka wyglądać przyzwoicie.  Powiedziała biorąc do ręki szczotkę

*
W zasadzie nigdy nie była przerażająca. Księżniczka była przecież zdrową kobietą.
**
No, może dwóch. Prawda jest taka, że gdy życie daje nam możliwość realizacji najskrytszych
marzeń, nie należy się wahać. Prawdą jest też, że większość amatorek tych nocnych rozrywek już od lat
nie była dotknięta przez żadnego mężczyznę. Nawet trzonkiem od łopaty...
***
Mężowie nie wnikali w przyczyny. Milcząca żona to skarb rzadki jak wygrana na loterii. Nie pyta
się losu, czemu w końcu przestał nam dawać tylko ten drewniany koniec lizaka.
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do włosów.
 Masz, kurna, rację  odparła Złotowłosa  trza wyglądać królewsko. 
Rzekła siadając przed toaletką. Jej kanciasta sylwetka wypełniła lustro.

***

Kaziu zaczynał się nudzić. Usiadł w cieniu pod ścianą i czyścił scyzorykiem
paznokcie. Koń w zamyśleniu przeżuwał miotłę. Rozgrzany dziedziniec był cichy,
jeśli nie liczyć jednej upartej cykady, która postawiwszy sobie za punkt honoru
zaistnienie na kartach tej opowieści, napierdalała wściekle jak szalona krawcowa,
która na starej, hałaśliwej maszynie do szycia ozdabia senną tkaninę upalnego
popołudnia kurewsko czerwonym ściegiem decybeli*.
Kaziu zerknął krzywo, zdjął but i cicho podszedł do pustego z pozoru kąta
dziedzińca. Napierdalanie ucichło na moment ale po chwili cykada, upojona
nagłą sławą i oszołomiona faktem, że poświęcono jej już drugi akapit, podjęła
swoje irytujące cykanie. Błąd. But Twardej Dupy rozsmarował ją na ścianie,
kończąc ten nic nie wnoszący do fabuły epizod**.
Bohater w milczeniu przyglądał się brązowo-zielonemu plackowi, z którego
wystawała podrygująca jeszcze lekko noga. Za sobą usłyszał kroki. Odwrócił się.
Miękkim krokiem zbliżał się ku niemu królewski urzędnik. To na pewno był
urzędnik. Oni wszędzie wyglądają tak samo. Patykowate ciało, lekko ugięte
kolana, zaokrąglone plecy, na nosie okrągłe szkła w drucianych oprawkach***.
Cechą
wyróżniającą
tego
konkretnego
przedstawiciela
aparatu
administracyjnego była kudłata broda, wyhodowana zapewne w rozpaczliwej
próbie wyrównania bilansu owłosienia, który zaburzała postępująca łysina,
lśniąca w słońcu od potu i drogich specyfików na porost włosów.
 Panie  zaczął urzędnik, gdy zatrzymał się przed Twardą Dupą. 
W imieniu króla Ćwoka XV witam cię w Grodzie.
Kaziu przyglądał mu się znudzony.
 Mmm.  Kontynuował Łysy, jak ochrzcił go w myślach Kaziu.  Król
bardzo pragnął powitać cię osobiście, jednak uniemożliwiła mu to nagła
choroba, która przykuła go do łóżka w swojej komnacie.  Bohater w milczeniu
wpatrywał się w bliżej nieokreślony punkt obok głowy urzędnika. Był zmęczony

*
Proszę bardzo, 15 sekund sławy cykady.
**
15 sekund powinno było jej wystarczyć. Pazerność nie popłaca. Niech to będzie nauczka dla nas
wszystkich.
***
Kutasy miękkie jak kolana  przynajmniej tak podpowiadało Kaziowi doświadczenie.
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drogą, upałem i wrzynającą się w tyłek, wilgotną od potu bielizną. Jego spodnie,
jakkolwiek szykowne i modne, nie nadawały się do dalekich podróży na końskim
grzbiecie. Gruba, lakierowana skóra uniemożliwiała właściwe odparowywanie
wilgoci, przez co środowisko rowu Twardej Dupy coraz bardziej przypominało
prehistoryczne mokradła, brunatne akweny bulgoczącej gazami i sfermentowaną
florą pierwotnej zupy, z której wyczłapało pierwsze wielokomórkowe życie*.
Najbardziej drażnił go jednak fakt, że przyspieszona ewolucja przebiegająca
w jego majtkach wywoływała coraz większe zainteresowanie much, których
coraz większa chmura orbitowała na wysokości pasa**.
 Wieczorem odbędzie się przyjęcie na Twoją cześć Panie.  Urzędnik
wreszcie dochodził do sedna.  W zastępstwie króla, poprowadzi je księżniczka
Złotowłosa, córka Ćwoka XV, jedyna dziedziczka korony oraz, jeśli Bogowie
pozwolą, Twoja przyszła żona.
Kaziu zastrzygł uszami. W końcu usłyszał coś, co go interesowało.
 W takim razie  powiedział  prowadź mnie do mojego pokoju, abym
mógł się odświeżyć i przygotować. Czasu wszak zostało niewiele.
Łysy skłonił się nisko i poprowadził Twardą Dupę do jego komnaty.

***

Godzinę potem, Kaziu leżał już rozciągnięty w wielkiej cynowej wannie,
a letnia woda delikatnie pieściła jego zmęczoną dupę. Szare pasma brudu
wymytego spomiędzy pośladków znaczyły koniec arcyciekawej ewolucji, która
z pewnością zaowocowałaby powstaniem inteligentnego życia, i kto wie, może
nawet pierwszej wokółodbytniczej cywilizacji? Świat nauki z pewnością wiele
stracił na tej jednej kąpieli jednak Twarda Dupa był szczęśliwy. Jego tyłek,
klejnot w koronie, wracał do formy: skóra ponownie nabierała sprężystości,
a zwieracz znów mógł zaciskać się tak mocno, jak pętla na szyi Saddama
Husseina.
Bohater zapadł w błogi letarg. Wokół panowała cisza, przerywana od czasu
do czasu jakimś głośniejszym krzykiem zza murów. Czasem słyszał kroki na
korytarzu. O, takie jak w tej chwili...
Delikatne stąpanie byłoby niemal niesłyszalne, gdyby nie cichy dźwięk
dzwoneczków akcentujących każdy krok. Kaziu ledwie zwrócił uwagę na to
zjawisko, lecz gdy dzwonienie ucichło na wysokości drzwi do jego komnaty,

*
Do tej pory nikt nie odkrył po co…
**
Dupa  narzędzie pracy i rozrywki Kazia stanowiła powód jego dumy. Starał się dbać o jej stan
i kryształowy wizerunek. Stada owadów przechadzających się po tyłku z pewnością tego wizerunku nie
polepszały.
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wzmógł czujność. Klamka poruszyła się powoli. Bohater wstrzymał oddech
i równie powoli zaczął obracać się w wannie tak, aby jedyną częścią ciała
zwróconą w stronę ewentualnego napastnika była jego twarda jak marmur dupa,
absolutne przeciwieństwo achillesowej pięty.
Do komnaty wszedł błazen a jego oczom ukazał się osobliwy widok.
Powierzchnię wody w wannie przebijał biały, okrągły kształt z ciemniejszą
plamką otworu oddechowego pośrodku.
"Nikt mi nie powiedział, że przywiózł ze sobą morświna" pomyślał, rozglądając
się po komnacie w poszukiwaniu właściciela zwierzęcia*. Pokój sprawiał
wrażenie pustego. Błazen wzruszył ramionami i podszedł do wanny. Nigdy nie
wiedział delfina z bliska, postanowił więc skorzystać z okazji i uzupełnić luki
w zoologicznej edukacji. Zwierzę nie ruszało się zbytnio a brudna woda
uniemożliwiała obserwację skrytej pod jej powierzchnią reszty ciała.
"Nudy" powiedział do siebie trefniś i zaczął zbierać się do wyjścia. W tej samej
chwili otwór oddechowy rozchylił się nieco. Powodowany nagłym impulsem
ciekawości, mężczyzna wyciągnął palec…
Powierzchnia wody eksplodowała…
Błazen wydał z siebie pisk i osunął się na kolana. Nadal nie do końca wiedział
co się stało. W jednej chwili drapał walenia, w następnej  waleń chciał mu
odgryźć rękę, a teraz  zamiast rozwścieczonego morświna miotającego się
w wannie, widział stojącego nad sobą gołego faceta z wodą kapiącą mu
z kutasa na podłogę. Nie trzeba było mieć wyostrzonego zmysłu obserwacji aby
zauważyć, że krople nie miały zbyt długiego dystansu do pokonania…
 Kim, do kurwy, jesteś?  Wykrzyknął Kaziu, równie przestraszony jak
napastnik. Nie miał nic przeciwko macaniu dupy ale nie lubił gdy działo się to
z zaskoczenia.
 Wybacz Panie.  Wystękał cicho błazen.  Sądziłem, że w wannie…, to
znaczy, myślałem, że Ty, to…, myślałem, że Cię nie ma i chciałem…, waleń…,
morświn…, bieługa…  Bełkotał.
 Uspokój się człowieku.  Powiedział Twarda Dupa, owijając się ręcznikiem.
Uspokoił się widząc, że żałosna postać w czapce z dzwonkami nie stanowi
zagrożenia.  Odsapnij i mów kim jesteś i czego chcesz.
Błazen powoli wracał do siebie. Po chwili udało mu się wytłumaczyć to, kim
jest i to, że celem jego wizyty nie jest bynajmniej dręczenie morskich ssaków**.

*
Jedną z częstych przypadłości błaznów jest fakt, że przechodzą do porządku dziennego nad
największymi bzdurami życia. Ciągłe, zawodowe obcowanie z absurdem (są przecież wiernymi sługami
rządzących) sprawia, że uodporniają się oni na wszelkie idiotyzmy, tak jak ryba odporna jest na
przemakanie, a eunuch w haremie na machanie mu przed twarzą cyckami.
**
Kaziu, prosty chłopak, nie miał zielonego pojęcia co to jest waleń lub morświn, wyczuwał jednak
instynktownie, że każdy kto deklaruje, że nie chce ich męczyć jest z natury dobrym człowiekiem i nie
stanowi zagrożenia.
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Tak naprawdę, to pisze balladę o smoku i chce lepiej poznać śmiałka, który
przychodzi z pomocą mieszkańcom Grodu.
 No to trzeba było tak od razu.  Uśmiechnął się Kaziu, bo mile połechtana
została jego próżność.  Siadaj. Co chcesz wiedzieć?

***

Drzwi zamknęły się a dźwięk dzwoneczków szybko cichł w korytarzu. Kaziu
wyglądał przez okno. Był w dobrym nastroju. Rozmowa minęła szybko i miał
jeszcze nieco czasu, aby przygotować się na wieczorne spotkanie, na którym
pozna księżniczkę. W sumie sympatyczny gość z tego błazna*. W zamian za
historię tego jak się tu znalazł, otrzymał od niego garść całkiem użytecznych
informacji na temat smoka i jego kutasów, a także technik jakimi ich używa.
Przestrogi zignorował. Nie z takimi miał już do czynienia. Wiedział, że jest
genetycznie wyspecjalizowany do tej roboty. A poza tym, choć nie wspomniał
o tym błaznowi, otrzymał od Zbuka ofertę nie do odrzucenia: albo pokona smoka
zyskując sławę, królewnę i 5000 dukatów, albo lepiej żeby się pod ziemię zapadł.
A on naprawdę lubił ten chlew przy internacie dla chłopców…
Tak myślał, wmasowując w tyłek ujędrniającą maść z jaskółczych
wymiocin**.

***

Wielki Hol nie był wypełniony tak szczelnie jak poprzednim razem. Kaziowi
zdecydowanie brakło marketingowych zdolności Sir Badlucka, a i zmęczenie
brakiem czystej wody, pożywienia i nadziei robiło swoje. Na stojące przyjęcie na
cześć Twardej Dupy stawiło się tylko kilku ministrów*** oraz otoczenie
Księżniczki Złotowłosej, która pełniła dziś rolę gospodyni. Jej ojciec leżał
w swojej komnacie złożony chandrą a jego żona zniknęła. Dwórki szeptały, że
poszła za potrzebą i kiwały ze zrozumieniem głowami****.

*
Mimo, że nie zrozumiał zbyt wiele z uwag na temat morskich ssaków, Kaziu polubił błazna.
Z zasady uważał za swojego przyjaciela każdego, kto wkładał mu palec do dupy.
**
Brzmi strasznie? Nie tak strasznie jak rzeczy, które niektóre kobiety nakładają sobie na twarz…
***
Brak było perspektywy darmowego żarcia.
**** Była to potrzeba, którą zaspokoić mogły tylko ciemność, krzaki i dwa pulsujące kutasy
pompujące naprzemian jak tłoki ogromnej sex maszyny.
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Złotowłosa, ubrana w najlepszą suknię stała naprzeciw Kazia i kończyła
wznosić toast.
 …withamy cię, przeto Szlachetny Phanie  Kaziu uśmiechnął się lekko na
dźwięk słowa "pchanie"  w naszym wsphaniałym, choć udhęczonym Ghrodzie
i z góhy dziękhujemy za phomoc.
W te słowa, wszyscy zebrani wychylili trzymane w rękach kieliszki a po sali
rozbiegł się dźwięk gwałtownie wciąganego powietrza i kasłania. Sytuacja
w Grodzie była faktycznie dramatyczna, skoro nawet na zamku oficjalne toasty
wznoszono śmierdzącą naftą siwuchą kupowaną za ciężkie pieniądze w melinie
na podgrodziu.
Kaziu jednym uchem słuchał nudnego wykładu o historii, jakim zamęczał go
jeden z urzędników, jednak większość uwagi skupił na sylwetce księżniczki.
Złotowłosa wyglądała imponująco. Jej potężna, prawie męska sylwetka
dominowała nad innymi kobietami w Wielkim Holu. Wspaniałe, związane w dwa
warkocze, włosy zwisały jak cumy od Bismarcka; suknia z dużym dekoltem,
opinała i podkreślała obfity biust. Całość przywoływała na myśl opery Wagnera*.
Kaziu obmacywał ją swoim wygłodniałym wzrokiem, co rusz wyszukując jakieś
smakowite szczegóły majestatycznej postaci. Jego oczy zatrzymały się na jej
tyłku. Bohater przełknął ślinę. Potężne schaby pracowały przy każdym kroku
księżniczki jak płyty tektoniczne, a Kaziu już widział się pośród tej rozfalowanej
geologii. Niezauważenie dla niego, w spodniach zaczynała mu się właśnie
gwałtowna orogeneza…
Głosy w sali przycichły. Zdumione spojrzenia kierowały się na Kazia i po
chwili nerwowego błądzenia nieruchomiały utkwione w jakiś punkt poniżej
sprzączki od jego pasa. Księżniczka Złotowłosa zakrztusiła się jabłkiem.
W obcisłych spodniach bohatera rosła potężna glista. Wielki pyton rozwijał się
wzdłuż nogawki Twardej Dupy, zupełnie jakby Kaziu nabawił się nagle trzeciej
nogi  przypadłości nieprzewidzianej przez żadnego krawca. Miało się wrażenie,
że lada moment spodnie poddadzą się działającemu na nie naprężeniu i uwolnią
straszną bestię z rodzaju tych, które napadają na ludzi w pustych korytarzach
a potem chowają się w przewodach wentylacyjnych.
Dziewczyna podniosła wzrok i napotkała lubieżny wzrok bohatera.
Wytrzymała jego spojrzenie wystarczająco długo by nie sprawić wrażenia
wystraszonej, ale na tyle krótko żeby nikt nie spostrzegł rodzącego się na jej
twarzy oburzenia pomieszanego jednak ze sporą dawką fascynacji. Po chwili
pożegnała się słabym głosem i otoczona kolorową, wirującą ławicą dwórek,
szybko wycofała się do swojego pokoju.
Kaziu był z siebie zadowolony. Czuł, że zrobił wrażenie na zebranych, a na
Złotowłosej w szczególności. On również się pożegnał i pomaszerował do
swojej kwatery. Pała w jego spodniach powoli zaczynała mięknąć. Gdy kroczył
przez zimne korytarze zamku Ćwoka XV w głowie wciąż dźwięczało mu pytanie,

*

Lub, dla tych mniej wyrobionych  niemieckie pornole kręcone w bawarskiej scenerii.
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które dobiegło go tuż zanim wrota Wielkiego Holu zamknęły się za nim z hukiem.
Pytanie, które wezbrało ponad głośne szepty poruszonego tłumu. "Czy on jest
spokrewniony z tym smokiem?". Uśmiechnął się. Zawsze uśmiechał się w takich
chwilach.

***

Księżniczka była wstrząśnięta. Siedziała na swoim łożu a pamięć wciąż
podsyłała jej slajdy rozporkowego pytona Kazia. Służąca rozsznurowywała jej
gorset.
 Co to było?  Pytała cichym głosem.  To było wielkie… Nie mogłam
oderwać wzroku…
 Pani,  odparła dwórka z uśmiechem  to właśnie był chuj. Pamiętasz?
Kiedyś ci o nich opowiadałam*. Oczywiście nie wszystkie są tak wielkie. A tak
przy okazji  słyszałaś pewnie powiedzenie, że rozmiar się nie liczy, prawda? 
 Prawda.  Złotowłosa zamieniła się w słuch.
 Nie wierz w to.  Powiedziała autorytarnie dwórka.  To tylko mit
powtarzany przez słabo wyposażonych mężczyzn i ich współczujące kobiety.
Rozmiar ma znaczenie. Jest taka piosenka, że diamenty to najlepsi przyjaciele
dziewczyny. Kolejna nieprawda. Największym przyjacielem dziewczyny jest
długa i gruba pała stająca na każde jej zawołanie. Zapamiętaj to sobie panienko.
To największy skarb jaki możesz dostać od mężczyzny. A z tego co widziałam,
to w tym względzie ten Kaziu jest bardzo bogaty… Masz szczęście, nie ma co**.
Złotowłosa ucichła. Oczami wyobraźni widziała Twardą Dupę i jego wielkiego
kutasa. Czuła niezdrową fascynację, uczucie, którego się wstydziła. Sir Badluck
imponował jej prezencją, stylem i charyzmą. Był dokładnie taki, jak wyśniła
sobie w dziewczęcych marzeniach: przystojny rycerz na wspaniałym rumaku.
Kaziu Twarda Dupa był całkowitym przeciwieństwem tych wyobrażeń. Chudy,
oślizgły i nieokrzesany. A mimo to czuła, że jakaś niezidentyfikowana magia
ciągnęła ją do niego. Królewna walczyła z tym uczuciem, ale z minuty na minutę

*
Rodzice Złotowłosej reprezentowali tradycyjną szkołę edukacji seksualnej, u założeń której leżał
pogląd, że rzeczy o których się nie mówi nie istnieją i przez to nie stanowią problemu. W związku z tym,
niezbędną edukacją księżniczki zajmowały się jej damy dworu, oraz inne mniej lub bardziej
przypadkowe osoby. Pierwszym momentem oświecenia Złotowłosej było odkrycie, że od masturbacji
jednak się nie ślepnie.
**
W głosie dwórki pobrzmiewała lekka nuta zazdrości. Nastanie smoka na pewno nie przyczyniło
się do zmniejszenia luzów w piździe, jakie pozostawili po sobie sparing-partnerzy w licznych miłosnych
bojach, których była dumną weteranką. Mówiąc kolokwialnie i wprost: dziewczyna zazdrościła swej pani
wąskiej, nie rozepchanej cipy.
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rosła potęga fallicznej grawitacji, tej mrocznej siły chcącej związać jej dupę z jego
chujem*.
 Trochę się boję.  Szepnęła.
 Nie ma czego panienko.  Dama dworu uśmiechnęła się uspokajająco.
Wtem, przyszedł jej do głowy pomysł, który sprawił, że aż klasnęła w dłonie.
 Mam!  Wykrzyknęła.  Jeśli chcesz, osobiście sprawdzę dla ciebie tego
bohatera i udowodnię, że nie ma powodów do obaw…
 Naprawdę to zrobisz?  Złotowłosa podskoczyła i ujęła dłonie swej
towarzyszki.  Dla mnie? Kochana, jesteś prawdziwą przyjaciółką.  Jej twarz
przeszył grymas wahania.  Ale jesteś pewna, że tego chcesz? Znaczy, nie chcę,
żebyś czuła się zmuszona…
 Nic nie szkodzi. Twoje szczęście jest dla mnie najważniejsze.  Odparła
dwórka oblizując drżące usta.  Poświęcę się.

***

Dochodziła północ. Kaziu Twarda Dupa skończył właśnie wieczorną
gimnastykę** i kierował się do łóżka, gdy drzwi do jego pokoju rozbrzmiały
nerwowym pukaniem. Otworzył. Za drzwiami stała kobieta.
 Mogę na chwilkę?  Zapytała patrząc mu między nogi.

*
Oczywiście Złotowłosa nie używała w myślach pojęć typu "dupa", "chuj" i tym podobnych
symboli. Była na to zbyt wyrafinowana (i naiwna). Dzięki wychowaniu jakie odebrała oraz staraniom
autorów licznych romantycznych powieści, które chętnie czytała, fizyczny związek mężczyzny z kobietą
jawił się w jej głowie jako magiczna unia ciał i dusz, namiętny taniec pożądania (cokolwiek to miało
oznaczać), ostateczny cel bycia człowiekiem (tak, literaci mają tendencję do komplikowania nawet
najprostszych rzeczy). Nie było w tej wyidealizowanej wizji miejsca na śmieszne stękanie, głupie ruchy,
klepanie w tyłek i spermę na twarzy.
**
Jednym z sekretów jego sukcesu było ćwiczenie, które pokazała mu kiedyś pewna wędrowna…
osoba, która przybyła gdzieś ze Wschodu. Polegało ono na kreśleniu ósemek na rozłożonej na
podłodze kartce papieru ołówkiem wetkniętym do dupy. W zdrowym ciele zdrowy duch!
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***

Poranek zapowiadał kolejny upalny dzień. Kaziu przeciągnął się na łóżku
i popatrzył w okno. Słońce świecące prosto w twarz przypomniało mu
o właściwym celu swego pobytu w Grodzie.
 Dobra,  mruknął do siebie  miejmy to z głowy.
Wczorajsza wieczorna wizyta uzmysłowiła mu jak bardzo tęskni za domem.
Dziewczyna, która go wczoraj odwiedziła, mimo że sprawiała wrażenie
doświadczonej, szybko ugięła się przed mocą jego pały. Krzyczała tak głośno,
że musiał ją lekko poddusić i sprzedać kilka klapsów. Po godzinie ostrego
walenia kobieta opuściła w końcu komnatę, idąc powoli na szeroko
rozstawionych nogach i trzymając się ścian. "Amatorka"  pomyślał Kaziu i raz
jeszcze z rozrzewnieniem wspomniał swój ulubiony chlewik za internatem.
Ubrał się w swój codzienny strój i szybko opuścił pokój. Na blankach
miejskich murów zgromadziły się już tłumy zainteresowane darmową rozrywką.
Tym razem jednak, w przeciwieństwie do pierwszej konfrontacji, publiczność
wykazywała się spolaryzowaniem. Część zgromadzonych, szczególnie
kobiety*, otwarcie dopingowała smoka rozgrzewającego się w swój tradycyjny
sposób na błoniach po drugiej stronie murów. Stawki zakładów rosły a hałas
skandowanych haseł docierał aż do korytarzy zamku, które w drodze do pokoju
swej ulubionej dwórki przemierzała Księżniczka Złotowłosa.
W końcu zatrzymała się przed drzwiami zza których dobiegły jej liczne,
zatroskane kobiece głosy, spomiędzy których wyłowić mogła pojedyncze zdania
w stylu: "Nie może chodzić, biedaczka", "Czy potrącił cię powóz?" i "Więcej lodu!".
Królewna wkroczyła do wypełnionej gromadką krzątających się i paplających
kobiet komnaty i zastała swoją towarzyszkę siedzącą nagą w cebrzyku
wypełnionym lodem. Woda wokół jej tyłka parowała gwałtownie.
 O bogowie!  Załkała księżniczka.
Słysząc głos swojej pani, dwórka otworzyła oczy i uśmiechając się blado
wyciągnęła w jej stronę drżącą rękę z wyciągniętym do góry kciukiem…

*
Choć znalazło się też kilku mężczyzn, przedstawicieli tej irytującej grupy, przez którą
upuszczenie mydła pod prysznicem nabrało znamion deklaracji światopoglądowej…
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***

Brama za Kaziem zamknęła się z hukiem. Szał na murach zwiększał się
w miarę zmniejszania się dystansu pomiędzy nim a smokiem, który nie tracąc
czasu rzucił się w stronę bohatera. Widzowie w zasadzie byli pewni, że Twarda
Dupa, pomimo swojej reputacji, która pocztą pantoflową dotarła za nim aż tutaj,
nie miał szans w starciu ze smokiem o dwóch chujach. Bohater nie był
uzbrojony, nie posiadał pancerza, a przecież nawet to nie uchroniło jego
poprzednika przed strasznym losem. Stawki u bukmacherów ustabilizowały się
na poziomie 10:1 na korzyść gada*. Całkiem liczny tłumek jego wielbicieli już
zaczynał triumfować.
Smok zbliżył się do Kazia na odległość kilku metrów. Jego kutasy, mimo że
bestia nie była wyposzczona, pulsowały wciąż wzbierającą żądzą. Gad odkrył
w sobie showmana, wrzask tłumów inspirował go. Tak jak kiedyś Sir Badluck,
smok wyczuwał zapotrzebowanie na show i zamierzał wyjść naprzeciw
oczekiwaniom ludu. W końcu byli dla niego bardzo dobrzy. Nie nudził się.
Nocami tłumy chętnych do przeruchania wydeptywały ścieżki do jego jaskini, za
dnia patrolował tereny wokół miejskich murów, wyłapując śmiałków
wypuszczających się poza Gród. Czuł się spełniony. I dziś spełni się znowu.
W wielkim stylu.
Kaziu nie miał żadnego planu pokonania smoka. Czekał po prostu na rozwój
wypadków, ufny swojemu doświadczeniu i szerokiemu analnemu przeszkoleniu.
Postanowił oddać inicjatywę przeciwnikowi i dostosować się do jego strategii.
Takie podejście zdezorientowało nieco gada. Przyzwyczajony był, że jego
ofiary albo podejmowały gwałtowny, rozpaczliwy atak, albo od razu ulegały
panice. W każdym wypadku metoda działania smoka opierała się na
wykorzystaniu błędów, jakie popełniał przeciwnik, czy to na skutek brawury, czy
też strachu.
Ten osobnik był inny. Stał po prostu, nie wykazując śladu strachu czy chęci
do gwałtownych zachowań. Jego przenikliwy wzrok lustrował uważnie
każdy ruch, pokryte brylantyną włosy lśniły irytująco, a ściśle opięte
skórzanymi spodniami pośladki emanowały seksapilem tak mocno,

*
Lokalny patriotyzm to potężna siła, bez trudu radząca sobie ze słabymi przeciwnikami w rodzaju
zdrowego rozsądku, racjonalnego argumentu i rzeczowej dyskusji.
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że smok prawie przysiadł z wrażenia*. Warknął cicho i powolnym krokiem zbliżył
się do Kazia. Sytuacja wymagała szybkiego opracowania nowej strategii…
Przeciwnicy zaczęli krążyć wokół siebie na ugiętych nogach. W miejscach,
gdzie krzyżowały się ich spojrzenia niemalże widać było błyski wyładowań
elektrycznych. Oczy Kazia lśniły spokojnym blaskiem, we wzroku smoka
natomiast, odbijały się ciężko pracujące tryby gorączkowo obliczające
trajektorie, warianty i plany "B". Po chwili smok miał już w głowie ułożony plan
działania. Postanowił nie marnować więcej czasu, gdyż każda minuta bez
walenia wlokła się niemiłosiernie przysparzając mu bólu głowy i nieznośnego
swędzenia pał.
Skoczył.
Gad dopadł Kazia i w tej samej sekundzie powalił go na ziemię
celnym uderzeniem chuja w skroń. Publika zawyła, gdy smok jednym ruchem
łapy zdarł z niego skórzane spodnie. W głowie bohatera wirowało a przed
oczami błyskały gwiazdy. Nie do końca zdawał sobie sprawę z tego co się dzieje
i dopiero po chwili zorientował się, że znajoma kleista wilgoć pomiędzy
pośladkami to nie sperma, a smocza flegma  naturalny lubrykant. Twarda Dupa
znał jednak tą sztuczkę  sam stosował ją nieraz. Instynktownie przyjął pozycję
obronną, co w jego wypadku oznaczało mocne zaciśnięcie zwieraczy.
Smok działał z pewnością starego rutyniarza. Chwycił ofiarę w pasie, jeszcze
raz splunął jej w rów, przyłożył kutasa i pchnął z całej siły.
Rozległ się głośny trzask a powietrze rozdarł ryk cierpienia. Smok cofnął się.
Jeden z chujów, skrzywiony pod dziwnym kątem, najwyraźniej złamany, już
zaczynał więdnąć. Oczy bestii przesłoniły łzy bólu, które jednak po sekundzie
osuszył prawdziwy, zwierzęcy szał. Cofnął się jeszcze bardziej, piana wystąpiła
mu na pysk. Tłumy na murach, zaskoczone rozwojem wypadków, zapomniały
o krzyku. Gad chwilę grzebał nogą w ziemi jak byk przed szarżą, po czym ruszył
pełną prędkością, ze swą drugą potężną pałą wycelowaną w sam środek
zwróconego ku niemu odbytu przeciwnika jak przerażająca, kiełbasopodobna
rakieta ziemia-ziemia.
Od huku zderzenia popękały szyby w najbliższych oknach. Widoczność
przesłonił tuman kurzu, który podniósł się po impakcie. Widzowie wstrzymali
oddech…

*
Nieszczęście Grodu wynikało w dużej mierze z niekorzystnego położenia geograficznego. Gdyby
miasto położone było na sawannie, smok najprawdopodobniej zainteresowałby się liczną populacją
pawianów a nie mieszkańcami osady. Wszyscy wiedzą, że w dziedzinie seksi-tyłków ludzie pozostają
daleko za tymi małpami…
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***

Król Ćwok XV podniósł się z łoża. Komnata, której okna zasłonięte były
grubymi kotarami, spowita była lepkim półmrokiem. Ponura atmosfera wnętrza
idealnie oddawała stan ducha władcy, który od czasu nieudanej misji ratunkowej
w wykonaniu nieszczęsnego Sir Badlucka* podupadł na duchu tak bardzo, że
zaniedbał swoje obowiązki względem państwa, rodziny i higieny. Dni spędzał
leżąc w łóżku, nasłuchując kroków na korytarzach i obserwując coraz liczniej
krążące wokół niego muchy. Jednak pomimo swej ciężkiej depresji, zaniepokojony
nagłym milczeniem tłumu, poczłapał do okna. Oczom jego ukazał się zupełnie
nieoczekiwany widok.

***

Pył powoli podnosił się, odsłaniając oczom zdziwionych widzów niewielki
krater. Pośrodku tego krateru leżały bez ruchu dwie postacie. Smok wyglądał jak
po zderzeniu z autobusem. Jego chuje, rozrzucone na boki i pomarszczone,
przypominały bardziej porzucone harmoszki niż wspaniałe organy, którymi
kiedyś były. Z paszczy zwisał mu długi, siny jęzor. Kaziu leżał na brzuchu a jego
dupa błyszczała w słońcu jak marmur. Skóra wokół zwieraczy była lekko
zaczerwieniona, ale poza tym nic nie wskazywało, że przed chwilą jego wrota
przetrwały dwa ataki potężnym, organicznym taranem.
W kraterze pojawił się delikatny ruch, przywitany potężną wrzawą na murach.
Twarda Dupa powoli wstawał; jego kutas, wbrew wszelkim oczekiwaniom,
również. Na chwiejnych nogach podszedł do leżącego gada. Przez chwilę
przyglądał mu się krytycznie, prawą ręką delikatnie masując twardniejącego
chuja. Wreszcie splunął, podniósł smoczy ogon i obcesowo dokonał penetracji.
Przez cielsko bestii przebiegł ostatni dreszcz, po czym całe zwiotczało i stało się
już tylko zbiornikiem na kaziową spermę…

*
Mimo, że zabraniał wymieniania jego imienia w swoim towarzystwie, Ćwok XV często wspominał
w myślach Badlucka, gorzko rozpamiętując niefortunną podróż rollercoasterem emocji, jakim przejechał
się wraz z innymi mieszkańcami swego miasta.
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Gdy Twarda Dupa skończył wypełniać swym nasieniem smoczy odbyt,
wciągnął spodnie i złapawszy w dłonie gadzie chuje, przerzucił je sobie przez
ramię i skierował w stronę zamku. Tłum na murach wiwatował, choć
gdzieniegdzie słychać było szlochy i jęki zawodu.

***

Król Ćwok XV podskoczył. Niemoc i depresja minęły jak ręką odjął. Służącym
kazał wezwać do siebie córkę, a sam rzucił się do łazienki aby doprowadzić się
do porządku. Po raz pierwszy od wielu tygodni, śpiewał przy goleniu…
Złotowłosa wkroczyła do sypialni swego ojca niepewna tego, co w niej
zastanie. Ostatnimi czasy unikała spotkań z Ćwokiem. Jego kondycja
przygnębiała; niewidzące oczy patrzyły przez nią, skupione na jakimś miejscu,
którego nie mogła zobaczyć. Były przerażające.
Tym razem jednak władca robił przysiady na środku pokoju. Jego usta
rozciągnęły się w szerokim uśmiechu, gdy zauważył wchodzącą córkę.
 Witaj kochanie!  Zawołał wesoło, podskakując na jednej nodze.  Ależ
mi się mięśnie zastały! Wszystko mnie boli.
 Dzień dobry ojcze!  Złotowłosa patrzyła jak jej rodzic skacze po sali.
Czuła znajome, choć dawno nieobecne uczucie zażenowania, jakie towarzyszyło
jej zawsze, gdy Ćwok zachowywał się niezgodnie ze swoim wiekiem i pozycją.
Ale czuła też radość i ogromną ulgę. Oraz podniecenie…
 Smok nie żyje!  Zawołał król.  Czy to nie cudownie?
 Tak tatusiu… Dobrze się czujesz?
 Już dawno nie czułem się tak wspaniale, córeczko!  Ćwok XV szalał po
komnacie jak szczeniak z ADHD. Nagle jednak wyraz troski przeszył jego twarz.
Uspokoił się, podszedł do córki i ujął jej dłonie.  Wiesz co teraz musi nastąpić?
 Masz na myśli to, że muszę poślubić tego człowieka?  Złotowłosa ledwo
była w stanie ukryć ekscytację brzmiącą w jej głosie.
 Tak.  Ćwok kiwnął głową.  Wiem, że może ten pomysł napawa cię
odrazą, ale muszę cię poprosić abyś zrobiła to dla dobra naszej ojczyzny.
Musimy dotrzymać danego słowa.
Oczy księżniczki błyszczały jak w gorączce. Król kontynuował zatroskanym
głosem.
 Być może doszły cię słuchy o tym Kaziu Twardej Dupie. To znany jebaka,
jego sława dotarła nawet tutaj.  Ćwok XV nabrał powietrza.  Zanim więc go
poślubisz i będziesz musiała spełnić swoje małżeńskie obowiązki, zapamiętaj
moją przestrogę. Szanuj się i bądź bardzo ostrożna, ponoć jest bardzo, mmm,
bogato wyposażony…
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 Wiem tatusiu.  Dziewczyna już nie mogła się doczekać aż spojrzy
niebezpieczeństwu w oczy.  Dla dobra kraju poświecę się.
Król przytulił córkę.
 Moja kochana.  Wyszeptał wzruszony.  Mam do Ciebie jeszcze jedną
prośbę.
 Tak tato?
 Nie rób mu za szybko loda*…
Złotowłosa nabrała powietrza aby odpowiedzieć, ale przerwał jej potężny
hałas dobiegający z dziedzińca.

***

Kaziu Twarda Dupa przywlókł smocze gnaty na zamek. Wokół niego zbierała
się coraz większa grupka wiwatujących ludzi.
Bohater był zadowolony. Robota wykonana, mógł wracać do domu. A co
najważniejsze  srogi król Zbuk będzie zadowolony. Nozdrzami duszy czuł już
znajomy zapach ulubionego chlewu za internatem. Musiał przyznać, że
przeprawa ze smokiem nie należała do lekkich. Skóra na tyłku, podrażniona
dwoma atakami, swędziała go lekko. Zwieracze wytrzymały. Codzienna troska
i wieloletnie ćwiczenia okazały się dobrą inwestycją. Mimo swego zwycięstwa,
Kaziu czuł szacunek i podziw dla pokonanego przeciwnika. Manewr z ciosem
w skroń zaskoczył go zupełnie i gdyby nie wyuczone odruchy obronne,
prawdopodobnie przegrałby ten pojedynek.
 Szykować mojego konia!  Krzyknął na całe gardło.  Gdzie księżniczka?
Gdzie królewstwo? Zajebałem to kurestwo! Należy mi się nagroda!
Złotowłosa szybko pojawiła się na dziedzińcu. Twarz oblaną miała
tajemniczym rumieńcem, pierś falowała jej szybko.
Kaziu w końcu się rozluźnił. Nie zdawał sobie sprawy w jakim napięciu trwał
przez ostatnich kilka dni. Teraz, wraz z każdym krokiem zbliżającej się do niego
dziewczyny, stres odpływał a jego miejsce zastępowało poczucie triumfu.
Przyprowadzono konia. Kaziu wskoczył na niego lekko.
 Chodź tu do mnie Złotowłosa  zarymował wesoło.  Wsadzę chuja ci do
nosa!

*
Z początku król miał zamiar przeprowadzić ze swoją córką szybką rozmowę uświadamiającą,
posługując się nieśmiertelnymi przykładami kwiatków, pszczółek i innych elementów odwiecznej walki
przyrody o podtrzymanie gatunków, jednak szybko zrezygnował. Z dzisiejszą, wychowaną na telewizji,
młodzieżą trzeba rozmawiać wprost.
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Tłum zamarł, ale księżniczka przyśpieszyła kroku.
 Panie  powiedziała dziewczyna cicho.  Mój ojciec, król Ćwok XV, prosi
Cię do siebie aby Ci osobiście podziękować, pogratulować i omówić wszystkie
szczegóły związane z nagrodą…
 Potem, potem.  Machnął ręką zniecierpliwiony Kaziu.  Teraz chodź,
pędzimy do mej chaty. I do mojego króla Zbuka, który już pewnie wypatruje nas
z najwyższej wieży. Musimy mu donieść o wykonaniu zadania. Formalności
dopełnimy innym razem.
To mówiąc, pochylił się i chwyciwszy Złotowłosą w pasie, z niejakim trudem
przerzucił ją przez koński grzbiet. Spiął wierzchowca i już po chwili rumak pędził
gościńcem.
Za nimi, przez szeroko otwarte bramy, po raz pierwszy od wielu tygodni
wylewał się na błonia coraz szerszy strumień ludzi…
Wysoko na murach, w takt pobrzękujących dzwoneczków, chuda postać
kończyła swą pieśń. Błazen był zadowolony. Czuł, ze stworzył dzieło, które od
razu przejdzie do klasyki narodowej liryki…

***

Kaziu i Złotowłosa skonsumowali swój związek w bardzo hałaśliwy sposób
podczas jazdy, ku niezadowoleniu konia i uciesze współużytkowników drogi.
Król Zbuk wykorzystał daną mu przez los szansę i już po roku, zasilona
zyskami ze sprzedaży cebuli polityka zagraniczna przetoczyła się żelaznym
walcem po bliższej i dalszej okolicy…
Ćwok XV ponownie oddał się sportowi i rządzeniu swym państwem*, nie
pozbył się jednak, podobnie jak większość jego poddanych, uciążliwego nawyku
ciągłego odwracania się, aby sprawdzić czy nikogo za nimi nie ma...

...a wszyscy żyli długo, lecz chujowo.

*

Dla zbyt wielu rządzących to pojęcia tożsame.
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CreamPolo
"Pieśń o smoku, co miał dwa chuje"
tekst: BJ, BoBo, Stefan

I

II

Za siedmioma górami
Za siedmiomia rzekami
Mieszkał sobie smok
Z dwoma wielkimi chujami

Jeden z owych listów trafił
Do krainy Króla Zbuka
Tam co drugi dzielny rycerz
takiej fuchy ciągle szuka

Wszystkie panny dookoła
Miały cipy jak stodoła
Jak stodoła miały cipy
Bo nasz smok był niewyżyty

Żył tam Stachu Wyrwiczłonek
Oraz Zenek Grzmotochujek
Ale każdy z nich się boi
Smoka co ma aż dwa chuje

Walił wszystko wokół grodu
Z tyłu, z boku oraz z przodu
Fosa pełna jest nasienia
Ten smok był nie do zniesienia

Wreszcie znalazł się odważny
Był nim Kaziu Twarda Dupa
Nie bał się żadnego smoka
Żaden smok go nie przerucha

Król wyrywał sobie włosy
Bo nie mógł korzystać z fosy
Kiedyś pływał w niej dość często
Lecz dziś w fosie jest zbyt gęsto

Wsiadł na konia z białą grzywą
I popędził drogą krzywą
Do krainy Króla Ćwoka
By zajebać tego smoka

Wreszcie król strasznie wkurwiony
Wysłał listów dwa miliony
W kraje bliskie i dalekie
Hen za góry, lasy, rzekę

Jechał przez krainy różne
Gdzie leżały kurwy próżne
Gdzie jebały się ślimaki
Wtedy świat był właśnie taki

Treść tych listów była krótka
Pół królestwa oraz córka
Za zabicie tego zucha
Co mi pół królestwa zruchał

Po dniach wielu swej podróży
Piciu wody wprost z kałuży
Wjechał do jaskini smoka
By zdobyć nagrodę Ćwoka

To jest pieśń
O smoku bardzo strasznym
To jest pieśń
O smoku niewyżytym

To jest pieśń
O smoku bardzo strasznym
To jest pieśń
O smoku niewyżytym
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Interludium

III

Okolica się zleciała
Część z nich smoka dopinguje
Ci, co mają po dwa chuje
Lub co są nieprzeruchani
To są właśnie smoka fani
Przy dopingu tej widowni
Smok pozbawił Kazia spodni
Lecz zwieracze nie puszczały
Smok połamał obie pały

Wielki okrzyk wstrząsnął grodem
Kurwa dawać mą nagrodę
Gdzie księżniczka, gdzie królestwo
Zajebałem to kurewstwo
Król usłyszał to wołanie
Woła córę na kazanie
Słuchaj córko moja młoda
Nie rób mu za szybko loda
Chroń swą dupę należycie
Masz ją jedną na swe życie
Kaziu znany to jebaka
Ogromnego ma pisiaka
Rycerz wpada na komnaty
Ciągnąc z sobą smoka gnaty
Chodź tu do mnie złotowłosa
Wsadzę chuja Ci do nosa
Szarpnął córkę wnet za szmaty
Chodź pędzimy do mej chaty
Do mojego króla Zbuka
On już pewnie z wieży look’a
Koniec bajki usłyszycie
Kiedy głośność podkręcicie
Uwierzycie mi na słowo
Żyli długo, lecz chujowo
To jest pieśń
O smoku bardzo strasznym
To jest pieśń
O smoku niewyżytym

67

