
W powietrzu od dawna wyczuwało się napięcie. Coraz częstsze wojny lokalne 

przeradzały się w konflikty międzyplemienne. Szerzyły się strach i trwoga. Wszystko, 

niczym rozpędzone stado bizonów gnające ku przepaści, dążyło do tego dnia. 

Nieubłaganie nadeszła wiosna, a wraz z nią Wielka Bitwa na Przełęczy Zapomnienia. 

Po niej przestało istnieć wiele plemion. Opustoszały stepy, lasy i równiny. Ludzie 

ginęli z głodu, chorób i nędzy... 

Nim jednak się to stało, wśród szczepów przekazywany był mit. Opowiadał on 

o Wielkiej Bitwie, która miała przynieść kres potężnym dotychczas plemionom, stając 

się jednocześnie zapowiedzią narodzin nowego społeczeństwa zbudowanego na 

zgliszczach starej epoki. Plemię to miało osiedlić się w pradawnej wiosce położonej 

na ściętym wzgórzu. Jego szczyt był rozległą i porośniętą trawami wielką równiną, 

upstrzoną głazami, przez której środek przepływał strumień o krystalicznie czystej 

wodzie. Zbocza góry pokryte były gęstą puszczą, pełną dzikich i groźnych zwierząt. 

Podobno osada była umieszczona na środku równiny, nieopodal wybijającego ze 

skał źródła. Wielu dzielnych śmiałków szukało wzgórza, jednak nikomu nie udało się 

go odnaleźć. 

 

*** 

 

Przeszli przez niedostępną puszczę, która pokrywała zbocza wzgórza. Pokonali 

wielką równinę dzielącą ich od domniemanego miejsca położenia osady. Było ich 

trzydzieścioro, pochodzili z różnych miejsc, różnych plemion. Na początku jedynym 

łączącym ich celem było bezpieczeństwo, które zapewniała większa gromada. 

Z każdym dniem jednak, wraz ze zżywaniem się grupy, pierwotny cel stawał się 

coraz mniej ważny. Wspólny trud, jaki niosło im życie, stał się solidną zaprawą 

nowego plemienia.  

Pewnego słonecznego dnia odkryli drogę ku wzgórzu. Na przedostatnim 

postoju, już pośród traw wielkiej równiny, jednogłośnie wybrali spośród siebie wodza. 

Gdy w końcu dotarli do legendarnego miejsca, znaleźli walące się pozostałości po 

wiosce. Pierwszymi słowami wypowiedzianymi przez nowo wybranego wodza były: 

— Ja pierdolę! I ta ruina ma być legendarnym Tchnieniem Życia? 

Trzydzieścioro współplemieńców powoli zaczynało tworzyć podwaliny nowego 

społeczeństwa. Wódz sprawował niepodważalną władzę, wyznaczając cele i prace, 

które wraz z resztą społeczności realizował. Łatali domy, zbierali pożywienie 



i zapasy. Wszystko robili wspólnie. Minęły dwa tygodnie, nim na dobre zadomowili 

się w nowym miejscu. W tym czasie poznali się lepiej i zaczęli powoli formować 

stosunki wewnątrzplemienne... 

 



 

Tygrysi Pazur 
 

Uciekała ile sił w nogach. Z przerażeniem w brązowych oczach oglądając się co 

jakiś czas za siebie . W pędzie powiewały jej długie, płomieniste włosy. Słyszała go 

—ścigał ją. Szelest liści gęstej roślinności dżungli zbliżał się z każdą chwilą. Gdzieś 

z tyłu zamigotał pasiasty kształt. Dziewczyna przyspieszyła. Wiedziała, że jeśli ją 

dopadnie, to będzie już koniec. Przeskoczyła kłodę powalonego drzewa i biegła 

dalej. Czuła, że z każdą chwilą niebezpieczeństwo jest coraz bliżej. Nagle jej biodro 

przeszył potworny ból. Straciła równowagę, i, wywracając się, obiła sobie ramię. W 

przerażeniu poderwała głowę do góry i zamarła w bezruchu. Przed nią stał ogromny 

tygrys. Z jego wściekłych oczu emanowała zawziętość oraz pewność siebie. Poczuła 

na plecach zimny dreszcz strachu. Dziki kot naprężył mięśnie i rzucił się ku niej. Coś 

mignęło w powietrzu, kobieta z przerażenia zamknęła oczy. Do jej uszu doleciał ryk 

ranionego zwierzęcia, który zaraz zamienił się w ciche rzężenie. Powoli, z 

ociąganiem, wciąż czując strach przed tym, co zobaczy, otworzyła oczy. Ukazał się 

jej zdumiewający widok. Nad wijącym się w agonii tygrysem stał rosły mężczyzna. 

W ręce trzymał zakrwawiony nóż. Jego dłonie i nagi tors zbrukane były krwią. Stał 

w bezruchu, uporczywie wpatrując się w konające zwierzę, jak gdyby ten widok 

sprawiał mu ogromną satysfakcję. Długie czarne włosy zasłaniały jego twarz. 

Oddychał szybko, jego muskularne ciało wciąż było napięte i gotowe do skoku. 

Obecność mężczyzny podziałała uspokajająco na dziewczynę. Wraz z opadającymi 

emocjami poczuła dotkliwy ból w biodrze. Świat nagle zawirował, zaczął się 

rozmazywać, aż nagle wszystko zlało się i zapadła nieprzenikniona ciemność. 

Nim jeszcze otworzyła oczy, poczuła, że jest niesiona. Jej dłonie lekko drgnęły. 

Wyczuła pod opuszkami palców czyjeś mięśnie. Otworzyła oczy, dookoła niej 

wirowało światło przebijające się przez gęstwinę dżungli. Powieki same jej się 

zamknęły. Głowa bezwładnie opadła, wspierając się na czyjejś piersi. 

Obudziło ją skwierczenie mięsa i aromat dobrze doprawionej pieczeni. 

Delikatnie ruszyła ręką, wyczuła puszyste i miękkie w dotyku futrzane posłanie, które 

było bardzo wygodne. Westchnęła bezgłośnie, czując błogie ciepło. Dopiero po chwili 

do jej świadomości dotarło, że coś delikatnie uciska jej biodro. Zerknęła w dół. Ku jej 

zaskoczeniu w miejscu, w którym zahaczyły ją pazury tygrysa, miała opatrunek. 



Z ciekawości delikatnie wsunęła palce pod opaskę, by unieść ją do góry. Ta jednak 

nawet nie drgnęła. 

— Dobry opatrunek — wyszeptała, spoglądając z niepokojem w stronę 

kominka. 

Dopiero po dłuższej chwili oderwała od niego wzrok i rozejrzała się dookoła. 

Była w kwadratowym pokoju. Oprócz wygodnego łóżka, na którym leżała, 

w pomieszczeniu znajdował się jedynie mały stołek, tuż obok kominka, gdzie piekło 

się mięso. W przeciwległej ścianie były niewielkie drzwi wyjściowe. Poruszyła się. 

Rana na biodrze dała o sobie znać z taką siłą, że dziewczyna się skrzywiła. Znów 

spojrzała na biodro, lecz tym razem jej wzrok przykuło ubranie, nie poznawała go. 

Nagle uświadomiła sobie, że jej odzienie gdzieś zniknęło. Miała na sobie skąpy strój 

zasłaniający jej intymne miejsce i odrobinę za małą koszulkę, opinającą jej duże 

piersi, odsłaniając za to  brzuch i ramiona. Uniosła rękę, końcówkami palców 

przejechała po nowym ubraniu. Zrobiono je z dobrze wyprawionej skóry. Nie potrafiła 

jednak odgadnąć, z jakiego była zwierzęcia. Nagle wyczuła coś jeszcze, subtelny 

zapach unoszący się wokół niej. Był tak delikatny, że na początku przytłumił go 

wszechobecny zapach pieczeni. Ktoś ją wykąpał i była to gorąca kąpiel z ziołami. 

Patrząc na efekty kuracji, jakiej nieświadomie została poddana, musiała przyznać, 

że ten, który to zrobił, miał pojęcie o zielarstwie. Drzwi skrzypnęły. Dziewczyna 

błyskawicznie opadła na posłanie i zakopała się pod warstwą futer. Zaczęła 

niespokojnie oddychać, jej duże piersi szybko poruszały się w górę i w dół, napinając 

materiał bluzeczki. Do środka pomieszczenia wleciał zimny podmuch wiatru. Ktoś 

zamknął drzwi i podszedł do paleniska. Rozległ się odgłos upuszczanych na 

kamienną podłogę szczap drzewa, a zaraz po nim skrzypnięcie metalowego rusztu 

przekręcającego się nad płomieniami. 

— Jak się czujesz? 

Ośmielona dziewczyna zerknęła w kierunku dobiegającego ją głosu. Zobaczyła 

czarnowłosego, barczystego mężczyznę, klęczącego na jednym kolanie przy 

pieczeni. Był do niej odwrócony plecami. Usłyszała szczęknięcie metalu o metal. 

Po chwili nieznajomy podniósł się i odwrócił w jej stronę. W ręku trzymał drewnianą 

misę z dymiącą potrawą. Dziewczyna poczuła, jak na widok dobrze upieczonego 

mięsa ślina napływa jej do ust. Podszedł do niej i bez słowa położył przed nią miskę. 

Dopiero gdy to uczynił, zobaczyła mały widelec wbity w kawałek mięsa, znajdujący 

się na stercie podobnych mu kawałków. Dziewczyna uniosła się na ramieniu. Zapach 



był tak pociągający, że bez chwili wahania złapała za widelec i włożyła nabity kęs do 

ust. Poczuła pyszny smak rozpływający się na języku. Gorący kawałek mięsa parzył, 

ale nie wypluła go. Pogryzła i z uśmiechem połknęła. Zaraz nabiła następny, lecz 

teraz już spokojniej podmuchała, by ostudził się lekko, nim go włoży do ust.  

Mężczyzna przyjrzał się jej dokładnie. Wzrokiem prześliznął się po głębokim 

wcięciu talii, zahaczył o płaski brzuch, płynnie przeszedł ku górze do dwóch idealnie 

krągłych piersi, opiętych przez krótką bluzeczkę. Nagle ich oczy spotkały się. 

Dziewczyna zatrzymała rękę z widelcem w połowie drogi do ust. Wpatrzyła się w jego 

piwne oczy, nie mogąc się poruszyć pod ciężarem tego spojrzenia. Mężczyzna 

promiennie się uśmiechnął. 

— Nie bój się. Jedz. 

Kąciki jej ust delikatnie drgnęły, jej wargi ułożyły się w subtelny zarys uśmiechu. 

Czarnowłosy mężczyzna odszedł na bok. Usiadł na taborecie plecami do dziewczyny 

i wpatrzył się w płomienie wesoło tańczące na palenisku. Zapadła cisza przerywana 

od czasu do czasu trzaskiem płonących polan. Powolnym ruchem podrzucił do ognia 

kolejny kawałek drewna. Płomienie zatańczyły, wzbijając w powietrze chmarę iskier. 

Czas zaczął się dłużyć. Dziewczyna zjadła przepyszne, przygotowane dla niej mięso. 

Mężczyzna bez słowa zabrał od niej miskę i ruszył w kierunku wyjścia. Zatrzymał się 

na chwilę przed drzwiami i odwrócił głowę, zerkając przez ramię na leżącą na łóżku 

dziewczynę. 

— Niedługo zapadnie zmrok, a mam jeszcze sporo pracy przed sobą. Jak 

skończę, przyjdę zobaczyć, jak się czujesz. 

Nie czekając na odpowiedź, wyszedł z pomieszczenia, cicho zamykając za 

sobą drzwi. Długo nie wracał. Na początku czekała na niego, umilając sobie czas 

przypominaniem jego ogromnej półnagiej sylwetki, oświetlanej migotliwym blaskiem 

płomieni. Poczuła się bardzo zmęczona. Zrobiło jej się błogo i usnęła spokojnie. 

Obudził ją chłodny powiew wiatru. Poczuła, jak na jej płaskim brzuchu pojawia się 

gęsia skórka. Szybko podniosła głowę ku górze i zobaczyła go stojącego na tle 

ciemniejącego nieba. Zamknął za sobą drzwi i już po chwili znalazł się w zasięgu 

kominka. Podrzucił kilka wcześniej przygotowanych szczap drzewa. Odwrócił się w 

stronę drzwi. W półmroku, rozświetlanym jedynie czerwoną poświatą węgli żarzących 

się w palenisku, dostrzegł, że dziewczyna usiadła na łóżku, przyglądając mu się. W 

końcu pierwszy raz odezwała się do niego: 

— Długo cię nie było. 



— Mam pracę, którą muszę wykonywać. 

— Czy jestem uwięziona? — spytała. 

Mężczyzna przechylił głowę, wpatrując się w nią ze zdziwieniem.  

W jej głosie wyczuł dziwną nutkę strachu. 

— Nie. Ale nie radziłbym jeszcze odchodzić — odparł, uśmiechając się 

dobrodusznie. — Jesteś jeszcze osłabiona. Śpij spokojnie. 

 


