
Usiadłam z pędzlem w ręku i zaczęłam kończyć portret. Był prawie gotowy. To podobizna 
Gadfly'a, niezmienna jak on. Dlaczego portrety, których nie potrafię namalować, są tak pożądane 
przez te istoty? Przypuszczam, że miało to coś wspólnego z próżnością i nienasyconych pragnieniem 
otaczania się ludzkim rzemiosłem. Oni nigdy nie zastanawiali się nad swoją młodością, ponieważ 
oprócz niej, nie zaznali nic innego. A jeżeli kiedykolwiek umrą, to ich portrety i tak odejdą w 
zapomnienie. 

Gadfly wyglądał na mężczyznę po trzydziestce. Jak każdy z nich w tym wieku, był wysoki, 
szczupły i przystojny. Jego oczy były krystalicznie czystym błękitem nieba po deszczu, który zmył 
letnie upały. Miał cerę jasną i nieskazitelną jak porcelana, a włosy lśniące jak promienie słońca. 
Wiem, że to śmieszne, ale uczciwe istoty zasługują na takie porównania. Nie ma prostszego sposobu 
by go opisać. Pewnego razu kapryśny poeta zmarł z rozpaczy, nie mogąc sprostać żądaniom 
uchwycenia takiego piękna. Bardziej prawdopodobne jest, że zatruł się arszenikiem, ale tak mi 
opowiedziano. 

Musisz pamiętać, że to wszystko jest dla splendoru i mija się z prawdą. Te wszystkie istoty są 
obłudne, ale nie potrafią kłamać prosto w oczy . Ich urok nie jest nieskazitelny i zawsze posiada wadę. 
Skazą Gadfly’a były jego palce, które są nietypowo długie i czasem wydają się dziwnie złączone. Jeżeli 
ktoś zbyt długo wpatrywał się w jego dłonie, to Gadfly ukrywał je pod stołem. Jednak był on 
najbardziej ujmującą i uczciwą istotą jaką znałam i był zdecydowanie bardziej wyluzowany pod 
względem manier niż reszta z nich. Gapienie się na niego nigdy nie było dobrym pomysłem - chyba, 
że jak ja miałeś dobry powód. 

Gadfly w końcu zjadł ciasteczko. Swoją drogą, nigdy nie widziałam, żeby przeżuwał zanim 
połknie. 

Powiedziałam mu, że na dziś koniec. Wytarłam mój pędzel i wsadziłam go do słoika po oleju 
lnianym obok sztalugi. - Chciałbyś rzucić na to okiem? 

- Jeszcze pytasz? Isobel, wiesz, że nigdy nie przepuszczę okazji aby podziwiać twoje dzieło. 

Zanim się zorientowałam, Gadfly stał nad moim ramieniem. Trzymał niewielki dystans między 
nami, ale jego nieludzki zapach unosił się nade mną. Przypominał on woń zielonych, wiosennych liści 
zmieszanych ze słodkimi perfumami z wolno rosnących kwiatów. Poza tym było w nim jeszcze coś 
dzikiego, coś co błąkało się przez lasy przez tysiąclecia i miało długie, pajęcze palce, które mogły 
zmiażdzyć ludzkie gardło. Moje serce przyśpieszyło na myśl o tym. Utwierdzałam się w przekonaniu, 
że jestem teraz bezpieczna.  

- Widzę, że naprawdę dobrze wyglądam w tym krawacie-powiedział. -Jak zawsze znakomita 
praca. Jak ci się odwdzięczę?. Spojrzałam na jego elegancki profil. Pasmo włosów zsunęło się z 
niebieskiej wstążki na kark, jakby przypadkiem. Zastanawiałam się dlaczego tak się stało. 

 - Może rzucisz zaklęcie na nasze kury?-upomniałam się.  -Każda z nich będzie znosić 6 jajek 
tygodniowo przez resztę życia i nie będą mogły umrzeć wcześniej bez powodu. 

- Dobrze przemyślane - westchnął. -Jesteś najbardziej podziwianą rzemieślniczką tego wieku. 
Wyobraź sobie te wszystkie rzeczy, które mogę Ci dać. Twoje łzy mogę zamienić w perły.  Mógłbym 
obdarzyć Cię uśmiechem, który będzie zniewalał ludzkie serca lub suknią, której nikt nigdy nie 
zapomni, gdy się w niej pokażesz. A ty prosisz o jajka... 


